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4.1 Introdução 

 

Neste capítulo, pretende-se discorrer sobre a concepção teórica e os parâmetros para 

elaboração do Modelo de Análise do Processo Turístico. Esclarece-se que o MAPT foi 

concebido, a partir (i) dos modelos de base, a saber, Butler (1980) e Lourenço (2003), 

(ii) do estado da arte de turismo e ciclos de vida, conforme estabelecido no capítulo 2 e 

(iii) da análise dos fatores determinantes para o sucesso do planejamento turístico, 

acrescido da contextualização do planejamento, das políticas públicas e da estrutura 

institucional do turismo nas cidades objeto desta investigação, de acordo como 

debatidas no capítulo 3. Ressalta-se que os pesquisadores, referenciados no capítulo 2, 

são fontes principais de suporte para o modelo proposto, e que o conhecimento 

adquirido pelo levantamento das políticas públicas e estruturação dos destinos em 

análise, debatidos no capítulo 3, fornecem subsídios para a reflexão e definição do 

modelo proposto, que será apresentado neste capítulo.    

 
A modelação, tal como foi vista nos tópicos 2.4 e 2.5, é um instrumento que possibilita 

a interpretação de fatos, comportamentos e processos e, como tal, contribui para 

melhorias em gestão. Cada modelo, em específico, fornece contribuições particulares e 

possibilita, de acordo com seus indicadores e variáveis, a compreensão ou 

esquematização do objeto de análise. A modelação de atividades e processos turísticos 

é, ainda, uma área incipiente em pesquisas, principalmente em análises teóricas com 

aplicação prática. É nesta lacuna, exatamente, que esta investigação pretende dar uma 

contribuição própria.  

 

Ao modular ciclos de vida de áreas turísticas podem ser estabelecidos modelos mais 

abrangentes, os quais abarcam a análise de uma maior gama de indicadores, ou modelos 

mais simples, em que são priorizados alguns indicadores ou até mesmo apenas um, 

como no modelo de Butler (1980), o qual utiliza o indicador, número de turistas, para 

análise da variável crescimento do turismo. Os indicadores dos modelos são 

estabelecidos consoantes aos objetivos e hipóteses de estudos, considerando ainda os 

aspectos específicos de cada destino turístico, sejam estes: físicos, ambientais e/ou 

políticos. Os indicadores ao serem elegidos devem levar em consideração cinco 
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critérios, a saber, relevância, viabilidade, credibilidade, clareza e comparabilidade 

(Manning, 2004).  Enfatiza-se que ao escolher os indicadores para análise das variáveis 

contempladas pelo MAPT, considerou-se esses critérios enumerados. 

 

No modelo proposto, priorizou-se a escolha de três variáveis, a saber, planejamento 

turístico, investimentos públicos em turismo e crescimento do turismo. Estas variáveis 

foram definidas em uma tentativa de abarcar os elementos fundamentais para o 

entendimento dos processos de desenvolvimento turístico e por permitir a modelação 

dos ciclos de vida do turismo, a partir de análise empírica. 

 

Ressalta-se que na investigação em questão, parte-se da elaboração de um modelo 

teórico-conceitual com representação gráfica, para avaliação de processos de 

desenvolvimento turístico em destinos, especificamente em nível local, nos quais se 

desenvolve o turismo cultural. Como foi destacado no capítulo 1, o MAPT, se aplica 

apenas a destinos que estejam em fase de desenvolvimento, e foi elaborado com a 

intenção de ser aplicado, posteriormente, pelos gestores dos órgãos públicos de turismo.  

 

Desta forma, em um primeiro momento, apresenta-se uma reflexão sobre as análises de 

processos de desenvolvimento turístico, no tópico 4.2. A seguir, são realizadas algumas 

considerações iniciais sobre a concepção teórica do modelo proposto e uma breve 

apresentação do mesmo, no tópico 4.3.1. Logo após, discorre-se sobre as variáveis do 

modelo, e seus respectivos indicadores, nos tópicos 4.3.2 a 4.3.4, e estabelece-se uma 

análise do comportamento idealizado das variáveis, em 4.3.5. Na sequência, reflete-se 

sobre os processos turísticos e apresenta-se três instrumentos de avaliação dos mesmos, 

no tópico 4.4.; descreve-se a relação do modelo proposto com outros modelos e 

análises, em 4.5, e apresenta-se as limitações do modelo, em 4.6. Finalmente, é 

realizada uma síntese do capítulo, no tópico 4.7. 

 

4.2 Modelação de processos de desenvolvimento turístico 

 

Ao realizar a modelação de processos de desenvolvimento turístico, é necessário o 

entendimento aprofundado e a compreensão holística sobre o campo do conhecimento 

no qual as análises de processos se inserem. Desta forma, apresenta-se, a seguir, a 

representação esquemática de processos de desenvolvimento turístico (figura 4.1). 
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Ressalta-se que esta é uma representação macro e não se atém aos sistemas e 

subsistemas envolvidos na atividade turística. O desenvolvimento turístico envolve uma 

gama de setores e elementos de naturezas distintas, que através de processos endógenos 

e exógenos, configuram a atividade turística. Enfatiza-se que conforme estabelecido no 

tópico 2.4.2, os sistemas turísticos não são lineares, sendo que desta forma reconhece-se 

que a inter-relação entre as componentes dos processos de desenvolvimento turístico 

segue esta lógica.  

 

Os processos de desenvolvimento turístico ocorrem, através dos atores sociais 

integrantes dos setores público, privado e terceiro setor, que a partir dos recursos 

disponíveis, entre estes, físicos, humanos e financeiros, realizam o input do processo 

turístico, que terá como output, os produtos e os serviços turísticos. Do input ao ouput 

há toda uma cadeia produtiva envolvida. Esta é formada por gestores públicos − alguns 

dos integrantes da superestrutura de Boullón (1997) e de Beni (1998), conforme referido 

no capítulo 2, e pelas empresas/profissionais de turismo (agências e operadoras 

turísticas, meios de hospedagens, guias turísticos, condutores locais, etc), agregada a 

infra-estrutura de uma forma geral, entre outros elementos, sendo que de um lado está a 

oferta turística e do outro a demanda, ou seja, os turistas. No momento em que os 

turistas avaliam a experiência turística e as Instituições turísticas analisam o processo 

turístico como um todo, ocorre a retroalimentação do sistema, i.e., o feedback.   

 

 
                       
            Figura 4.1: Processos de desenvolvimento turístico 
                            Fonte: Elaboração própria, 2008, a partir dos esquemas da teoria da administração 
 

Esclarece-se que o desenvolvimento turístico decorre da inter-relação entre sistemas 

complexos, sendo que a figura 4.1 teve a intenção de trazer contribuições para a 

compreensão dessas análises, enquanto processo. O entendimento dos processos 

turísticos permite uma maior compreensão de modelos de turismo, desde sua concepção 

a sua modelação.  
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A partir desse exercício reflexivo inicial que estabelece a base sobre a qual se 

fundamenta a elaboração do Modelo de Análise do Processo Turístico, observa-se que 

de acordo com a classificação de Getz (1986), estabelecida no tópico 2.4.1, o MAPT se 

enquadra, eminentemente, nos modelos teóricos, visto se ater às explicações sobre o 

funcionamento de elementos dos sistemas turísticos. Ao mesmo tempo, é importante 

enfatizar que o MAPT possui uma interface com os modelos de processos de 

planejamento/gestão, especificamente, naqueles em que o foco é a análise do processo 

de planejamento como um sistema.  

 

Ao realizar um paralelo entre o MAPT e as concepções teóricas de Getz (1986), 

observa-se que o MAPT discorre sobre alguns dos elementos integrantes dos sitemas, 

entre estes, o planejamento, os investimentos e as relações oferta x demanda, em uma 

tentativa de explicar o comportamento idealizado destes, no decorrer de um período 

temporal. O MAPT, a partir da reflexão sobre as formas de planejamento (formal, com 

certo grau de formalidade e informal) e da inter-relação do planejamento com outros 

elementos do sistema, como os acima referidos, acrescido do método de análise fatores 

determinantes para o sucesso do planejamento turístico, contribui com as análises de 

processos de planejamento/gestão do turismo.  

 

Na sequência, apresenta-se o MAPT de forma a permitir a compreensão da proposição 

desta nova ferramenta de gestão de processos de desenvolvimento turístico.  

 

4.3 Modelo proposto: Modelo de Análise do Processo Turístico - MAPT 

4.3.1 Apresentação inicial do modelo proposto 
 

O presente modelo, Modelo de Análise do Processo Turístico - MAPT, tem a intenção 

de possibilitar a análise e o monitoramento de processos de desenvolvimento turístico e 

não apenas a identificação do ciclo de vida de um produto, designadamente o turístico, 

como foi efetuado na quase totalidade dos modelos de ciclos de vida. Por processo 

turístico, entende-se a compreensão e análise dos sistemas que envolvem o 

desenvolvimento da atividade, com os inputs e outputs da cadeia produtiva do turismo, 

onde em uma ponta está a oferta turística estruturada e em outra o consumidor, turista. 

A partir do conhecimento do processo como um todo, é possível realizar controles 
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eficientes e, consequentemente, atingir metas de desenvolvimento sustentável traçadas 

para um destino turístico.  

A concepção do MAPT foi realizada tendo como elementos fulcrais o planejamento 

turístico, os investimentos públicos em turismo (considera-se os investimentos com 

incidência direta no turismo, entre estes os investimentos realizados no patrimônio 

cultural e em cultura, de uma forma geral) e o crescimento da atividade turística. Desta 

forma, a intenção foi elaborar um modelo que possibilitasse análises e reflexões sobre as 

inter-relações entre os componentes essenciais do processo turístico, tendo em vista 

contribuir, no futuro, para uma gestão turística mais eficiente.  

Para a elaboração do modelo proposto, partiu-se dos modelos de Butler (1980) e de 

Lourenço (2003), e das análises de ciclo de vida. O MAPT contempla a variável 

proposta por Butler (1980), crescimento da atividade turística, e as variáveis analisadas 

por Lourenço, adaptando a um foco de estudo diferente, i.e., de áreas de expansão 

urbana para áreas em desenvolvimento turístico.  

O MAPT foi elaborado graficamente da seguinte forma: no eixo das ordenadas a 

variável intensidade do ciclo (IC) e no eixo das abscissas a variável tempo (t). As 

variáveis em análise do modelo proposto são (i) o planejamento turístico, (ii) os 

investimentos públicos em turismo e (iii) o crescimento do turismo, que serão descritas 

pormenorizadamente, nos tópicos 4.3.2 a 4.3.4. 

A curva do crescimento do turismo estabelecida no MAPT é a mesma de Butler (1980), 

no entanto, com indicadores diferentes, conforme será detalhado no tópico 4.3.4. Esta 

curva está ainda relacionada à curva da vivência de Lourenço (2003), tendo a mesma 

função em análises distintas, ou seja, para Lourenço mostra o crescimento da ocupação 

da área urbanizável e no presente trabalho, representa o crescimento da atividade 

turística em determinado destino turístico.  

Ressalta-se que o MAPT é um instrumento de análise que conjuga a mensuração de 

ciclos de vida e avaliações de processos de desenvolvimento turístico e pode ser 

utilizado por (i) gestores públicos em turismo, (ii) futuros empreendedores turísticos, 

assim como (iii) acadêmicos da área, seja em análises de fundo teórico ou, 

preferencialmente, em investigações aplicadas a estudos de destinos turísticos.  
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4.3.2 Variável planejamento turístico e indicadores 

 

No que concerne ao ciclo do planejamento turístico (gráfico 4.1), tem-se os seguintes 

indicadores: número de planos, programas, estratégias/diretrizes, estudos (de mercado, 

de capacidade de suporte, entre outros na área do turismo) encomendados pelo poder 

público, e o grau de participação pública. Ao analisar estes indicadores observa-se a 

relevância destes no início dos ciclos de turismo, visto o planejamento ser a base de 

estruturação e organização da atividade. Neste sentido, considera-se que de uma 

maneira idealizada a intensidade do ciclo, IC, deve começar com nível máximo (III) e 

deve se manter neste durante 20 anos. Nos dez anos seguintes o planejamento já se 

encontra estruturado e não é necessário tantos esforços, passando para o nível médio (II) 

e posteriormente para o nível mínimo (I).  

 

 

             Gráfico 4.1: Ciclo do planejamento turístico e respectivos indicadores 
                         Fonte: Elaboração própria, 2008 

 

A princípio, será realizada apenas uma quantificação dos planos, programas, 

estratégias/diretrizes e estudos, entrando com diferentes pesos percentuais associados a 

cada elemento, mas, desde já, ressalta-se a preocupação com a parte qualitativa. Aliás, 

enfatiza-se que, para a avaliação deste ciclo se incorporou a análise qualitativa da 

participação pública no processo de planejamento turístico. Os critérios de cada 

indicador e a respectiva medida que compõem a análise multicritério do planejamento 

são os seguintes (quadro 4.1):  
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                         Quadro 4.1: Parâmetros da curva do planejamento turístico                      
Indicadores Critérios Medida 

Planos Existência ou 
não de planos 

1 - Existe 
0 - Não existe 

Programas Existência ou  
não de programas 

1 - Existe 
0 - Não existe 

Estratégias/diretrizes Existência ou não de 
estratégias/diretrizes 

1 - Existe 
0 - Não existe 

Estudos Existência ou 
não de estudos 

1 - Existe 
0 - Não existe 

                             Fonte: Elaboração própria, 2008 
 

A participação pública para inserção na curva do planejamento turístico (quadro 4.2) é 

mensurada a partir da avaliação de (i) se a comunidade é consultada e/ou envolvida em 

alguma fase do planejamento, (ii) se há reuniões públicas e (iii) se esta tem poder de 

decisão. 

                        Quadro 4.2: Parâmetro da participação pública 
Indicador Critérios 

Participação pública 
 

Existência ou não 
de participação pública 

             Fonte: Elaboração própria, 2008 
 

A participação pública pode ser traduzida, a título exemplificativo, por uma escala de 0 

a 3 (quadro 4.3), onde o nível 0 representa inexistência de participação pública (medida 

zero), nível 1 - participação pública baixa (medida 0,25), nível 2 - participação pública 

média (medida 0,50) e nível 3 - participação pública alta (medida 1,0). Ressalta-se que 

esses níveis são mensurados na escala de 0 a 1, para facilitar as análises.  

                       Quadro 4.3: Participação pública e atribuição de medidas 
Nível Medida Grau de participação pública 

3  1,00 Alta participação pública 
2  0,50 Média participação pública 
1  0,25 Baixa participação pública 
0 0 Inexistência de participação pública 

                           Fonte: Elaboração própria, 2008 

A curva do planejamento turístico pode ser analisada em três cenários diferentes que 

podem ser tipificados (quadro 4.4) como: (i) planejamento informal; (ii) planejamento 

com certo grau de formalidade e (iii) planejamento formal. No primeiro caso, observa-

se que os planos e programas são, muitas vezes, substituídos por estratégias/diretrizes. 

Neste sentido, as estratégias/diretrizes, em cenários de (i) planejamento informal, 

podem ser quantificadas, a título exemplificativo, com 40% e os planos e programas 
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com uma somatória de 20%. Nos destinos nos quais o (ii) planejamento possui certo 

grau de formalidade, os planos e programas começam a ter mais importância no 

planejamento da atividade podendo ser atribuída uma porcentagem, a título 

exemplificativo, de 35%, em detrimento da relevância dada às estratégias/diretrizes que 

podem ser quantificadas com 25%. Em contrapartida, em localidades em que o (iii) 

planejamento é formal, os planos e os programas são eminentes. Define-se, assim, como 

uma possibilidade de que os planos e programas representem 50% e as 

estratégias/diretrizes apenas 10%. Em todos os cenários mantêm-se a participação 

pública com elevado grau de relevância com 30% do total, por se considerar que a 

participação da comunidade em um processo de planejamento é de suma importância 

para a sustentabilidade da atividade. Os estudos são também relevantes, sendo que as 

investigações e as pesquisas são a base do planejamento, mas não propriamente o 

planejamento em si. Desta forma, atribuiu-se uma porcentagem menor (10%) que 

também se mantém constante nos três tipos de cenários.  

Quadro 4.4: Ciclo do planejamento turístico - Indicadores e valor percentual de 
importância : do planejamento informal ao planejamento formal 

Cenários 

Indicadores Planejamento 
Informal 

Planejamento com 
certo grau de 
formalidade 

Planejamento 
Formal 

Planos 10% 20% 30% 
Programas 10% 15% 20% 
Estratégias/diretrizes 40% 25% 10% 
Estudos 10% 10% 10% 
Participação pública 30% 30% 30% 

 

               Importância crescente dos planos 
                                          Fonte: Elaboração própria, 2008 
 
 

Ressalta-se que a definição dos pesos atribuídos a cada um dos indicadores, nos 

cenários de planejamento informal, planejamento com certo grau de formalidade e 

planejamento formal, se trata de um exercício exemplificativo para permitir 

compreender a aplicabilidade da análise multicritério, em investigações nas quais há 

mais de um indicador em análise, conforme delimitado, no tópico 1.5.  
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4.3.3 Variável investimentos públicos em turismo e indicadores 
 

Na modelação proposta, foi restringido o foco apenas aos investimentos públicos, por a 

essência do modelo implicar a administração pública como agente principal, no âmbito 

do planejamento público e dos investimentos desse setor. A partir da análise empírica 

da atividade turística, os investimentos públicos despontam, anteriormente, ao 

investimento privado, visto haver, em geral, grande necessidade de estruturação de base 

para a realização da atividade turística.  

Os investimentos públicos em turismo (gráfico 4.2) serão mensurados através do 

indicador: capital público aplicado em infra-estrutura de apoio ao turismo, infra-

estrutura de acesso, eventos turísticos/culturais, conservação/restauração do patrimônio 

artístico-cultural, atrativos e divulgação. De forma idealizada, estabelece-se que os 

investimentos tenham um rápido crescimento e passem do nível de intensidade mínimo 

(I) para médio (II), e ao redor do 6º ano atinjam o início do nível máximo (III), 

alcançando o pico ao redor do 15º ano. Os investimentos deveriam se manter no nível 

máximo (III) durante cerca de 15 anos e só após esta fase passariam para o nível médio 

(II), quando pressupõe que os grandes investimentos em infra-estrutura já foram 

finalizados. 

 

                     Gráfico 4.2: Ciclo dos investimentos públicos em turismo 
                     e respectivos indicadores 
                         Fonte: Elaboração própria, 2008 
 
 

Na modelação da curva dos investimentos públicos em turismo, foram mensurados, 

apenas, os investimentos municipais, conforme referido no tópico 1.5. No entanto, 
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ressalta-se, desde já, a importância de análise integrada dos investimentos com 

incidência na atividade turística, em âmbito municipal, estadual e federal.  

 

4.3.4 Variável crescimento do turismo e indicadores 

 

A curva do crescimento do turismo (gráfico 4.3),  em um destino, será avaliada pelo 

indicador composto número de unidades habitacionais ocupadas, mensurado através do 

número de unidades habitacionais multiplicado pela taxa de ocupação. É sabido da 

importância dos investimentos privados para o desenvolvimento da atividade turística, e 

estes serão de certa forma contemplados no modelo proposto pela curva do crescimento 

que reflete os investimentos realizados nos meios de hospedagem, através da 

mensuração do número de unidades habitacionais, UH. Em relação a intensidade 

idealizada do ciclo observa-se que o crescimento deveria passar para o nível máximo 

(III) após 10 anos de início do ciclo e atingir o pico ao redor do 20º ano, mantendo-se 

neste por aproximadamente 15 anos. 

 

 
                  Gráfico 4.3: Ciclo do crescimento do turismo e respectivos indicadores 

                          Fonte: Elaboração própria, 2008 
 
 

A curva em análise é mensurada por um indicador composto que reflete o crescimento 

do turismo não apenas em termos de ampliação do número de UH, mas sim em relação 

à ocupação das mesmas. Esse indicador foi escolhido por não lidar simplesmente com o 

aumento do número de turistas, como nos estudos de Butler (1980, 2006), mas sim com 

análises oferta x demanda.  
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4.3.5 Análise do comportamento integrado das variáveis do MAPT  

 

Apresenta-se, a seguir, a análise do comportamento das variáveis e a mensuração da  

intensidade dos ciclos do MAPT (gráfico 4.4). O modelo proposto, MAPT, considera 

quatro importantes momentos de um destino.  

 

Na primeira fase, quando a atividade turística tem início ou começa a ser prevista, deve 

existir um grande esforço de planejamento turístico, onde a intensidade do ciclo é 

máxima (III), assim como injeção de capital para estruturar os destinos, sendo que a 

intensidade do ciclo de investimento público em turismo passa do nível mínino (I) para 

médio (II). Como consequência desse esforço inicial, o destino começa a crescer, 

lentamente, sendo que a intensidade do ciclo do crescimento turístico passa de mínimo 

(I) para médio (II).  

 

Na segunda fase, o “turismo desenvolve-se”, o investimento se faz eminente atingindo a 

máxima intensidade do ciclo (III), sendo que o planejamento é ainda muito importante, 

continuando com máxima intensidade do ciclo (III). Ao final da segunda fase, 

considerada como cerca de vinte anos do período inicial de análise, o planejamento da 

atividade é consolidado, i.e., todo o esforço de planejamento atingiu uma situação ideal 

aos objetivos. Conforme referido no tópico 2.5.5, normalmente, em um período 

temporal de vinte anos, o destino turístico atinge o seu apogeu (Ministère du Tourisme 

et de L`Environnement, 1992 apud Ruschmann, 2001).   

 

Em um terceiro momento, ocorre a “estagnação” da atividade no destino. Essa pode 

tanto representar que o destino  tornou-se um destino maduro, ou simplesmente, não 

conseguiu crescer mais. Importante realizar esta análise, pois representam situações 

diferentes. Concebe-se duas hipóteses, sendo que no primeiro caso, o destino encontra-

se no auge e permanece em um nível satisfatório/estável entre oferta e demanda. Já no 

segundo caso, ainda teria potencial para crescer, mas por motivos diversos, mantém 

apenas uma demanda estável. Nesse terceiro momento do MAPT, o planejamento da 

atividade se encontra em nível de intensidade média (II) e o investimento turístico passa 

da intensidade máxima (III) para média (II), visto os grandes investimentos em infra-

estrutura já terem sido feitos nas fases anteriores. Na fase de estagnação os 
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investimentos podem ainda se manter em alta, em alguns destinos, mas sem reflexo 

direto no aumento da demanda.  

 

Ainda sobre este terceiro momento, ressalta-se que o crescimento do turismo, antes de 

entrar em estagnação, atinge idealmente o máximo do ciclo (III). Esse período de 

estagnação para a fase de crescimento do turismo é estabelecido no MAPT como uma 

fase de cerca de 15 anos. Essa quantificação para a fase de estagnação foi definida, a 

partir da observação de estudos de caso com aplicação do modelo de Butler (1980), nos 

quais a maioria dos destinos ao atingir o nível máximo do ciclo de vida, em análise, 

conseguiam se manter neste nível, durante um certo número de anos. Neste sentido, 

idealizou-se para ciclos de aproximadamente 40 anos (conforme proposto pelo MAPT), 

a duração de cerca de 15 anos na fase de estagnação. Ressalta-se que a quantidade de 

turistas pode se manter por mais tempo do que o definido no modelo, mas não significa 

que a qualidade dos turistas se mantém. Desta forma, se a qualidade do turismo não for 

bem monitorada pode refletir negativamente, a médio ou longo prazo, no ciclo turístico 

do destino. Neste sentido, é necessário atentar para a qualidade da oferta que caso não 

se mantenha, pode trazer reflexos sobre o comportamento do turista também. Por 

exemplo, a oferta turística, a partir de um uso constante e com a ação do tempo, precisa 

ser renovada e/ou requalificada. Em relação a demanda, se o destino está com baixa 

qualidade da oferta, acrescida, muitas vezes, da banalização da localidade, começa a 

perder o turista de qualidade. Há, também, uma outra situação, onde o destino pode ter 

uma oferta turística satisfatória, mas, por motivos de naturezas variadas, como, por 

exemplo, mudança das motivações dos turistas ou um novo destino concorrente, sendo 

que o turista de qualidade pode dar lugar a um turista pouco interessante para o destino. 

Às vezes, esse turista pode estar relacionado ao comportamento e a posturas não 

sustentáveis e, outras vezes, pode estar ligado ao lado financeiro, i.e., o destino, com o 

passar dos anos, tem aumento de turistas, mas dimuição na receita, ou seja, passa a 

receber um turista com menor poder de compra. Como exemplo dessa situação, pode-se 

citar o Estado da Bahia, conforme dados apresentados, no tópico 3.4.1. Nesses casos é 

fundamental realizar uma análise pormenorizada da situação e definir estratégias, as 

quais podem estar associadas a campanhas de marketing, a ações de educação ambiental 

e ao reposicionamento de mercado.    
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Em uma quarta fase, para áreas que não têm estabilidade constante, conforme definido 

no tópico 1.4, ocorre o “declínio ou rejuvenescimento”. Nesta fase, quando ocorre o 

“declínio”, o planejamento passa para o nível mínimo (I), os investimentos para o nível 

médio (II) e a curva do crescimento, também, começa a se alterar, chegando ao nível 

médio (II), conforme representado graficamente no MAPT, e, eventualmente, chega ao 

nível mínimo (I). Quando um destino chega ao nível mínimo (I) de crescimento do 

turismo, isso se deve, muitas vezes, entre outros fatores:  (i) ao planejamento incipiente 

e a gestão inadequada da atividade turística e (ii) aos investimentos insuficientes e/ou 

mal direcionados. Após essa quarta fase, é possível fazer algo para revitalizar a 

atividade turística, ou seja a fase de “rejuvenescimento” de Butler, sendo essencial 

planejar e investir novamente, sendo que aqui começaria um novo ciclo do MAPT. 

Neste sentido, um novo esforço de planejamento e novos investimentos devem ser 

realizados, ao redor do quadragésimo ano, para que a curva do crescimento possa 

disparar novamente.  

 

 
          Gráfico 4.4: Modelo de Análise do Processo Turístico - MAPT 

                              Fonte: Elaboração própria, 2008 

 

O MAPT se estrutura em uma escala temporal de 40 anos, conforme referido no 

parágrafo anterior. Como hipótese de investigação, considera-se que estes ciclos se 

completam ao redor de quarenta anos, tendo mais semelhança com os ciclos 

econômicos que são mais curtos, do que com os ciclos da urbanização. Os ciclos do 

turismo, a partir de análise empírica, são mais curtos que os  ciclos de expansão urbana, 

estes definidos por Lourenço (2003), em aproximadamente 70 anos. Importante 

ressaltar, também, que os ciclos em turismo sofrem influência direta dos ciclos 
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políticos, que são ainda menores que os ciclos econômicos. Os ciclos políticos são, 

normalmente, de quatro anos, com possibilidade de se estenderem por mais quatro anos.   

4.4  Processos turísticos: relações com o MAPT 

4.4.1 Capacidade de suporte e o MAPT 

 

A análise dos processos turísticos em áreas de patrimônio cultural, pressupõe o 

entendimento da capacidade de suporte destes destinos (figura 4.2), conforme 

estabelecido em 2.3.2. As cidades são sistemas abertos e complexos, o que dificulta a 

seleção das variáveis de análise e a magnitude das mesmas, assim como seus 

respectivos indicadores.  Neste âmbito, o monitoramento dos impactos é uma das 

necessidades prementes para alcançar a sustentabilidade e, este deve considerar, tanto a 

quantidade de turistas, como o comportamento dos mesmos. Realizar uma interface 

quantitativa e qualitativa é fundamental para a correta definição da capacidade de 

suporte de uma área turística, possibilitando, assim, o planejamento e a gestão para o 

desenvolvimento sustentável de centros históricos.  

 

 
                   Figura 4.2: Capacidade de suporte de destinos de turismo cultural 
                       Fonte: Elaboração própria, 2008 

 

O MAPT, através da variável planejamento turístico, que será detalhada no tópico 4.3.2, 

possibilita a mensuração da relevância dada a capacidade de suporte em um 

determinado destino, área de patrimônio cultural. A partir de um dos elementos da 

variável planejamento turístico, a saber, estudos encomendados pelo poder público, é 

possível realizar esta análise. Enfatiza-se que esta avaliação, é quantitativa, i.e., número 

de estudos neste campo, que deve ser agregada a análises da qualidade desses estudos. 
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4.4.2 Avaliação de processos turísticos e o MAPT 

 

Outro aspecto relevante para a modelação de processos turísticos, se atém à necessidade 

de avaliação desses processos. Neste sentido, estabeleceram-se elementos de análise e 

seus respectivos fatores comparativos (quadro 4.5). O processo turístico pode ser 

avaliado, a partir da perspectiva: (i) dos agentes do processo turístico e (ii) das 

características do destino. Os atores sociais, integrantes do setor público, do setor 

privado e do terceiro setor, assim como membros da comunidade local; acrescido dos 

turistas, constituem os agentes do processo. Como características do destino, os 

elementos de análise são: o posicionamento, os atrativos, a infra-estrutura e a 

tecnologia. Destaca-se que, no que tange ao posicionamento, é necessário avaliar, entre 

os aspectos listados, as inovações presentes, no destino em análise, com incidência 

direta na atividade turística (temática esta abordada no capítulo 3). 

 

         Quadro 4.5: Fatores comparativos para avaliação de processos turísticos 
 Elemento de análise Fatores de análise 

A
ge

nt
es

 d
o 

pr
oc

es
so

 tu
rís

tic
o 

Setor público 
Planos, programas e políticas estabelecidos 
Planejamento e implementação 
Investimentos 

Setor privado 
Capacidade de investimento e empreendedorismo 
Capacitação dos recursos humanos 
Qualidade de equipamentos, produtos e serviços 

Terceiro setor 
Projetos turísticos e ambientais desenvolvidos 
Papel social 
Capacidade mobilizadora 

Comunidade local 
Grau de interação com os turistas 
Participação pública no processo decisório 
Benefícios advindos do turismo 

Turistas 
Grau de interação com comunidade local  
Receita gerada 

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 d

o 
de

st
in

o Posicionamento 

Destinos concorrentes 
Inovações com incidência direta na atividade turística 
Conexões/distância dos principais pólos emissores de turistas 
Diversificação de produtos e serviços ofertados 

Atrativos 
Conservação 
Diversificação 
Divulgação 

Infra-estrutura 
Infra-estrutura de saneamento básico 
Infra-estrutura de acesso 
Infra-estrutura de apoio ao turismo 

Tecnologia 
Acesso as novas tecnologias de comunicação  
Capacidade de adaptação a novas tecnologias 

           Fonte: Elaboração própria, 2008 
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A reflexão, a partir dos fatores de análise, proporciona o conhecimento em profundidade 

do processo gerado pela inter-relação entre os agentes do processo e a relação destes 

com alguns dos elementos sistêmicos que compõem o universo turístico.  

 

Neste sentido, o MAPT, acrescido da análise integradora proposta, fatores comparativos 

para avaliação de processos turísticos, possibilita uma maior compreensão da maneira 

como decorre os processos turísticos, a partir da reflexão sobre alguns dos componentes 

integrantes da cadeia produtiva do turismo. Ressalta-se que estes fatores, nesta tese, 

foram apresentados de forma teórica, como uma concepção a ser agregada em novas 

aplicações com o MAPT e/ou em outros estudos sobre processos turísticos. Os 

elementos de análise, elencados no quadro 4.1, fornecem subsídios para o redesenho de 

processos turísticos, assunto este que será abordado a seguir. 

 

4.4.3 Redesenho de processos turísticos e o MAPT   

 

O redesenho de processos turísticos (figura 4.3) foi elaborado a partir de adaptação de 

Albuquerque e Rocha (2007), proposta dos autores apresentada no tópico 2.6.1. A 

primeira fase para o redesenho de processos turísticos é, exatamente, a realização de 

análise do macro-ambiente, no qual o sistema turístico está inserido. Nesta fase, as 

análises Swot15 permitem o exame detalhado do ambiente, assim como os fatores 

comparativos estabelecidos nesta investigação. Em um segundo momento, o processo 

turístico atual tem de ser compreendido em todos os seus âmbitos, com análise cruzada 

das metas/estratégias utilizadas e as metas, realmente, alcançadas. Nesta fase é essencial 

diagnosticar os processos críticos, os gaps e os entraves do atual processo de gestão do 

turismo, seja este em nível local, regional ou nacional. A terceira fase é exatamente o 

estabelecimento de mudanças de estratégia e de posicionamento em relação à gestão 

turística, o que demanda o redesenho do processo atual, ou adaptação/ melhorias do 

processo atual, estabelecendo, assim, o novo processo e a redefinição de indicadores de 

desempenho para avaliação contínua. Por fim, na quarta fase, se dá o planejamento para 

a implantação das mudanças e a gestão da fase de transição para o novo processo 

turístico.  
                                                 
15 O Swot (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) é uma técnica muito divulgada por Philip Kotler. O livro de Kotler, o 
qual descreve essas análises, é intitulado “Administração de marketing” com a primeira publicação em 1967 nos EUA, sendo que, 
atualmente, já se encontra em sua 12ª edição. Essa metodologia pode ser utilizada para avaliação dos elementos internos e externos 
que incidem em um determinado objeto de estudo, permitindo a análise de cenários, identificação de tendências e melhor 
conhecimento do ambiente interno e externo em geral. 
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A implementação dessas fases permitem o redesenho de processos turísticos, tendo 

como foco o planejamento e a gestão do turismo como sistema integrado. Ressalta-se 

que a retroalimentação do sistema possibilita o início de novas análises do sistema 

turístico representada pela fase 1, com posterior implementação de modificações no 

sistema vingente de turismo, constituindo-se assim, novos escopos do processo de 

planejamento e gestão da atividade turística, em determinado destino. 
 

 
              Figura 4.3: O redesenho de processos turísticos 
                 Fonte: Elaboração própria, 2008, a partir de adaptação de Albuquerque e Rocha (2007)  
 

O MAPT permite a realização da primeira e da segunda fase, respectivamente, análise 

macro do sistema turístico e análise do processo turístico atual. Desta forma, o MAPT 

fornece subsídios para a criação e implementação de novos processos turísticos em 

destinos que necessitem da implementação de mudanças e/ou a inserção de melhorias 

para a potencialização do planejamento e da gestão da atividade como sistema 

integrado.   

4.5 O MAPT: relação com outros modelos e análises 

Para além dos modelos de base, Butler (1980) e Lourenço (2003), para elaboração do 

MAPT, como foi visto no capítulo 2; o modelo proposto possui relação com outros 

modelos e análises da atividade turística. Anterior a esta reflexão, relaciona-se o MAPT 

com as fases de Butler (1980), no tópico 4.5.1. A seguir, apresenta-se as inter-relações 

entre o MAPT e as análises oferta x demanda, no tópico 4.5.2; entre o MAPT e o 

modelo de Boullón (1997), em 4.5.3; entre o MAPT e o Sistur de Beni (1998), em 4.5.4, 

e entre o MAPT e os modelos de Hernández e León (2003), no tópico 4.5.5.  

Enfatiza-se que o MAPT e as análises oferta x demanda configuram-se reflexões iniciais 

sobre as capacidades inerentes ao modelo proposto. Ressalta-se, ainda, que os modelos 

de Boullón (1997) e Beni (1998) foram elegidos por serem modelos sistêmicos de forte 

embasamento teórico e as curvas de Hernández e León (2003), foram agregadas a estas 
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análises, visto contribuírem para o entendimento do comportamento de elementos 

integrantes de ciclos de vida do turismo.  

 
4.5.1 O MAPT e o modelo de Butler (1980) 

 

O MAPT pode ser relacionado com as fases do ciclo de vida estabelecidas pelo modelo 

de Butler (1980) - (figura 4.4),  apresentado no tópico 2.5.2, debatido de forma crítica, 

em 2.5.4 e discorrido sobre sua aplicabilidade a estudos de caso, no tópico 2.5.5. Ao 

refletir sobre estas inter-relações, observa-se que a primeira fase do MAPT, fase esta 

quando a atividade turística inicia-se ou começa a ser prevista, constitui o que Butler 

(1980) denomina como fase da exploração e fase do envolvimento. A segunda fase do 

MAPT, refere-se às fases de desenvolvimento e consolidação de Butler (1980). A 

terceira fase do MAPT configura-se a fase de estagnação estabelecida por Butler (1980). 

Já a quarta fase do MAPT relaciona-se a fase de declínio de Butler (1980) e o 

rejuvenescimento ao início de um novo ciclo do MAPT. 
 

 
Figura 4.4: Modelo de Butler (1980) e relações com o MAPT 

                         Fonte: Butler (1980), atualização própria, 2008 
 

Neste âmbito, observa-se que o MAPT traz contribuições a operacionalização de 

análises sobre as fases do ciclo de vida de Butler (1980). Ressalta-se que o MAPT é um 

modelo mais completo que o de Butler (1980), visto permitir análises mais complexas 

sobre os sistemas turísticos, a partir da modelação de três variáveis, mensuradas pelos 

respectivos indicadores. Desta forma, o MAPT possibilita o entendimento mais 
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aprofundado sobre os processos de desenvolvimento turístico, e consequentemente, a 

avaliação sobre em qual fase do ciclo de vida se encontra determinado destino.  

 

4.5.2 O MAPT e as análises oferta x demanda 
 
 
Ao analisar o MAPT, do ponto de vista da oferta e da demanda (quadro 4.6), observa-se 

que a curva do planejamento turístico e a curva dos investimentos públicos em turismo, 

descrevem o comportamento de elementos diretamente relacionados com a oferta 

turística de um destino, em um certo espaço de tempo. Essas curvas oportunizam a 

análise da oferta turística, a partir da avaliação de sua estruturação, seja através da 

mensuração, por exemplo, das políticas públicas ou do capital público investido. Em 

contrapartida, a curva do crescimento do turismo possibilita a visualização da oferta e 

da demanda turística, em um certo período temporal, a partir da relação do número de 

unidades habitacionais existentes e a utilização dessa oferta, por parte dos turistas, i.e., é 

possível visualizar a demanda, a partir da utilização da oferta. 
 

         Quadro 4.6: Interpretação do MAPT e sua relação com a oferta x demanda 
Curvas do MAPT Relações com oferta x demanda 

Planejamento turístico Oferta turística 

 
Investimentos públicos em turismo 

 
Oferta turística 

Crescimento do turismo Oferta turística e demanda turística 
 

           Fonte: Elaboração própria, 2008 
 

Desta forma, o MAPT visa contribuir em análises oferta x demanda e em investigações, 

nas quais a atividade turística é entendida de forma sistêmica, e não em análises 

simplificadas, que não consideram os sistemas e os subsistemas integrantes dos 

processos turísticos e a inter-relação entre estes. 

 

O modelo proposto corrobora com os estudos de oferta e demanda, possuindo o seu 

diferencial, a partir do momento que analisa, em conjunto e associativamente, os 

elementos integrantes dos processos de produção da oferta e da demanda turística. Neste 

sentido, o MAPT, a partir da ótica oferta x demanda, possibilita o entendimento e o 
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aprofundamento teórico, com aplicação prática, das investigações sobre o 

desenvolvimento de destinos turísticos.    

 

4.5.3 O MAPT e o modelo de Boullón (1997) 
 
 
O MAPT possui interfaces com o modelo de Boullón (1997) - (figura 4.5), apresentado 

no tópico 2.4.2. Ao refletir sobre estas inter-relações, observa-se que as curvas do 

crescimento turístico e dos investimentos públicos em turismo estão relacionadas com a 

oferta turística, a partir do momento em que a curva do crescimento turístico mensura o 

número de novas UH, i.e., analisa a oferta de meios de hospedagem em turismo, e a 

curva dos investimentos públicos em turismo contabiliza os investimentos realizados na 

oferta turística, como por exemplo, dos centros de receptivo turístico.   

 

A curva dos investimentos públicos em turismo tem relação, ainda, com a oferta 

turística, a “planta turística” (de acordo como estabelecido por Boullón, esta é formada 

pelos atrativos, equipamentos e instalações e infra-estrutura interna/externa) e com o 

produto, a partir do momento que mensura os investimentos realizados em infra-

estrutura e em atrativos turísticos, como, por exemplo, museus, i.e., produtos turísticos 

para os turistas. 

 

A curva do crescimento do turismo possui relação com a oferta turística e demanda 

turística, visto utilizar como um de seus indicadores, a taxa de ocupação dos meios de 

hospedagem, que representa a utilização da oferta (esta representada pelo indicador: 

número de unidades habitacionais), por parte da demanda turística. Já a curva do 

planejamento turístico está diretamente relacionada com a superestrutura, que representa 

os órgãos públicos, as políticas e os programas, elementos mensurados por esta curva. 
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                  Figura 4.5: Modelo de Boullón (1997) e relações com o MAPT 
                     Fonte: Boullón (1997), atualização própria, 2008 
 
 

O modelo de Boullón (1997) é baseado em elementos teórico-conceituais, 

representando uma análise da realidade turística, mas que, no entanto, não disponibiliza 

indicadores para mensuração das dinâmicas turísticas. Em síntese, o MAPT contribuiu 

para operacionalização do modelo de Boullón (1997), a partir dos indicadores: (i) 

número de UH x taxa de ocupação, que mensuram oferta turística e demanda turística; 

(ii) capital público dispendindo em turismo,  que possibilita a análise da oferta turística, 

do produto e da“planta turística”, e (iii) da análise multicritério dos indicadores: 

número de planos, programas, estratégias/diretrizes, estudos e o grau de participação 

pública, que oportuniza a avaliação da superestrutura. Neste sentido, o MAPT pode ser 

utilizado como um instrumento capaz de agregar valor às análises de Boullón. 
 

4.5.4 O MAPT e o SISTUR de Beni (1998) 

 
O MAPT possui relações com o modelo teórico de Beni (1998), - (figura 4.6), descrito 

no tópico 2.4.2. Ao descrever as relações existentes entre o modelo proposto e o de Beni 

(1998), observa-se que a curva do planejamento turístico tem estreita relação com a 

superestrutura (E), subsistema integrante do sistema da organização estrututral que 

representa os órgãos públicos, as políticas, os programas, ou seja, é o gestor do sistema, 

sendo responsável pela organização da atividade e da infra-estrutura. Efetivamente, o 

MAPT visa analisar os planos, programas, estratégias/diretrizes e estudos elaborados 

pela administração pública. A curva do planejamento turístico ainda possui ligação com 

o sistema das relações ambientais, em específico, com o subsistema ecológico (A), visto 
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mensurar a capacidade de suporte, a partir de estudos encomendados pelo poder 

público, assim como os programas relacionados ao ambiente; com o subsistema social 

(B), que mensura a participação pública da comunidade local no planejamento da 

atividade, e com o subsistema cultural (D), que análisa planos, programas e 

estratégias/diretrizes que impactam direta ou indiretamente a cultura, como por 

exemplo, programas de desenvolvimento que versam sobre o patrimônio cultural, e 

estratégias de incentivo a eventos culturais e aos artesãos locais. 

 

A curva dos investimentos públicos em turismo está relacionada com o subsistema da 

infra-estrutura (F), que é necessária para estruturação da oferta turística, entre estas, a 

infra-estrutura de apoio ao turismo, a infra-estrutura de saneamento básico e a infra-

estrutura de acesso, também integrante do sistema da organização estrututral. Essa curva 

ainda possui ligação com o subsistema da oferta (H, I, J, K, L), pertencente ao sistema 

das ações operacionais, visto que os investimentos públicos realizados, seja em atrativos 

e/ou na infra-estrutura, é representado por esta.  

 

A curva do crescimento do turismo mensura as ações operacionais, em específico, o 

subsistema da oferta (H, I, J, K, L) e o subsistema da demanda (M, N, O, P, Q, R), e, 

também, o subsistema econômico (C), integrante do sistema das relações ambientais, 

sendo possível, com esta curva, avaliar o aumento da oferta e da demanda turística.  
 

 
                Figura 4.6: Sistur de Beni (1998) e relações com o MAPT 
                   Fonte: Beni (1998), atualização própria, 2008 
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O Sistur (1998) e o MAPT podem ser inter-relacionados, proporcionando análises que 

agregam valor mútuo. Neste sentido, o Sistur, devido a grande gama de elementos 

analisados e ao detalhamento pormenorizado de cada um dos integrantes dos sistemas 

turísticos, pode possibilitar a ampliação do espectro de análises do MAPT, sendo que a 

representação esquemática do modelo de Beni (1998) proporciona a visualização do 

processo turístico como um todo. Em contrapartida, o MAPT, a partir do momento que 

é um modelo mais simples, seja a nível das variáveis como dos indicadores, pode 

contribuir com a operacionalização e aplicação empírica do modelo de Beni. Em 

síntese, o MAPT viabiliza a modelação de estudos de caso, mais facilmente que o 

modelo de Beni (1998). O MAPT possibilita, ainda, análises temporais, com avaliação 

de ciclos ocorridos nos destinos, que não é a proposição do Sistur, mas que pode alargar 

conhecimentos sobre ciclos de vida do turismo, relacionando-os a análises de processos. 

 
4.5.5 O MAPT e as curvas de Hernández e León (2003) 
 

Ainda é possível realizar um paralelo entre o MAPT e as curvas estabelecidas por 

Hernández e León (2003) - (gráfico 4.5), conforme descritas no tópico 2.6.3. As 

variáveis C (t), consumo do turismo, e A (t), gastos com a conservação do meio 

ambiente, componentes da trajetória ótima (Hernández e León, 2003), estão, 

respectivamente, relacionadas com a curva do crescimento do turismo, ao estimar a 

demanda em um certo período de tempo que reflete, consequentemente, o capital 

aplicado pelo turista; e a curva dos investimentos públicos em turismo, ao mensurar o 

capital destinado pelo poder público para a estruturação da atividade turística em um 

destino, contribuindo, em muitos casos, com a minimização de impactos ao ambiente. 
 

 
                           

 Gráfico 4.5: Trajetória ótima de Hernández e León (2003)  
 e relações com o MAPT 
 Fonte: Hernández e León (2003), atualização própria, 2008 
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A curva da logística (Hernández e León, 2003) tem semelhança com a curva do 

crescimento do turismo do MAPT (gráfico 4.6), visto que ambas descrevem o 

crescimento do turismo, representado pelo aumento do número de turistas. Ressalta-se 

que o MAPT representa um avanço a estas análises, visto relacionar a oferta x demanda.  
 

 
        Gráfico 4.6: Curva logística de Hernández e León (2003) 
        e relações com o MAPT 
         Fonte: Hernández e León (2003), atualização própria, 2008 
 
A função da degradação ambiental (Hernández e León, 2003)  é um dos elementos de 

análise do MAPT (gráfico 4.7), a partir do momento que avalia o número de estudos e 

programas, sendo que estes, em teoria, devem estar relacionados com o controle de 

capacidade de suporte e orientação do uso de espaços naturais. 

 

 
                       Gráfico 4.7: Função da degradação ambiental de  
                                Hernández e León (2003) e relações com o MAPT 
                                       Fonte: Hernández e León (2003), atualização própria, 2008 
 

Ao analisar a inter-relação entre as análises de Hernández e León (2003) e o MAPT, 

observa-se que estas podem trazer benefícios uma a outra. Neste âmbito, as curvas e 

equações estabelecidas por Hernández e León podem ser adicionadas à base teórico-

conceitual estabelecida e aos indicadores delineados pelo MAPT. Já o MAPT, a partir 

das variáveis e dos indicadores, e de sua capacidade de aplicação empírica, pode dar 
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suporte aos estudos de Hernández e León, potencializando a modelação das curvas 

estabelecidas. Importante ressaltar que as investigações desses autores e o MAPT 

versam sobre análises de ciclo de vida e possuem pontos em comum, conforme 

demonstrado nos gráficos 4.5, 4.6 e 4.7. 

4.6 Limitações da modelação  

Na presente modelação os elementos de análise propostos: planejamento turístico, 

investimentos públicos em turismo e crescimento do turismo foram elegidos, em uma 

tentativa de selecionar os fatores mais essenciais para o monitoramento da atividade 

turística. Sabe-se que alguns outros fatores, como por exemplo a sustentabilidade, 

possuem grande grau de relevância, embora não tenham sido considerados como uma 

variável específica de análise pelo modelo proposto. Ressalta-se, no entanto, que a 

curva do planejamento tem como um dos indicadores os estudos encomendados pelo 

poder público, entre eles os relacionados à sustentabilidade, à capacidade de suporte e 

ao limite aceitável de mudanças. 

O modelo proposto para destinos turísticos não foi formulado para aplicação em áreas 

de guerra, de conflitos armados, nem após desastres naturais, visto que esses fenômenos 

alteram de forma drástica todo o ciclo turístico de uma localidade. Para tanto, o MAPT 

é destinado a aplicações em áreas estáveis, onde não há alterações, como as citadas, 

entre outras similares.   

 

A modelação permite abarcar as análises do ponto de vista da estruturação da atividade, 

que deveria ser acrescido de estudos da “percepção da comunidade” e da “satisfação do 

turista”. O que justifica esta preocupação é que para a existência da atividade turística, 

se pressupõe a inter-relação entre os agentes do processo turístico, conforme descrito no 

tópico 4.4.2. Em síntese, o turismo é uma atividade que em sua essência está o ser 

humano e as relações em maior ou menor grau entre pessoas, designadamente o turista e 

a comunidade local.  

 

Uma outra limitação do modelo é que o mesmo permite facilmente a visualização do 

desempenho quantitativo da atividade, mas é mais difícil incorporar análises da 

qualidade do turismo em estudos de ciclo de vida. Para isto acontecer, implica que os 
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dados sejam recolhidos de forma rigorosa e homogênea, em termos de critérios de 

apreciação, e que sejam utilizados sistemas de medição criteriosos. 

 

Estas duas últimas limitações descritas podem ser sanadas: (i) com investigações 

complementares que analisem a “percepção da comunidade” e a “satisfação do turista”, 

através, por exemplo, de inquéritos, reuniões, grupos focais; e (ii) através de métodos de 

análise, de avaliação multicritério e de técnicas qualitativas, que possam mensurar a 

qualidade da atividade turística. 

 

A falta de informações é, obviamente, uma das muitas limitações para a aplicação do 

MAPT em destinos turísticos em desenvolvimento. Muitos destinos não têm o registro 

dos dados necessários, complicando ou até mesmo inviabilizando a validação do 

modelo. Desta forma, uma das maneiras encontradas para consolidar a modelação 

nessas áreas é através da realização de estimativas. As estimativas realizadas podem não 

representar a realidade ipsis litteris, sendo que os acadêmicos, assim como os gestores 

públicos devem ter cuidados redobrados ao analisar indicadores que foram compostos 

por dados estimados. 

 

4.7 Síntese 

 

Neste capítulo, discorreu-se sobre o Modelo de Análise do Processo Turístico, MAPT, 

com detalhamento de seu comportamento, de suas variáveis e seus indicadores. 

Apresentou-se a representação visual e esquemática de processos de desenvolvimento 

turístico (fig 4.1), que tem a intenção de contribuir para o entendimento inicial sobre 

processos turísticos. Na sequência discorreu-se sobre as variáveis do MAPT, sendo que 

a seleção das mesmas se circunscreveu a importância dos elementos integrantes de 

processos de desenvolvimento turístico. Desta forma, selecionou-se as variáveis 

planejamento turístico, investimentos públicos em turismo e crescimento do turismo. 

Sabe-se que outros componentes integrantes dos sistemas de turismo são, também, 

importantes. No entanto, é praticamente inviável um modelo se ater a todos os aspectos 

relevantes à atividade turística, ainda mais, quando pretende-se que este modelo seja 

aplicado a casos reais e não se configure, somente, como elemento conceitual/teórico.  
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Neste contexto, apresentou-se a concepção teórica do MAPT e discorreu-se sobre cada 

uma das variáveis e respectivos indicadores. Ressalta-se que para modelação da variável 

planejamento turístico, utilizou-se a metodologia de análise multicritério, visto os 

indicadores desta variável serem constituídos de naturezas diferentes, a saber, planos, 

programas, estratégias/diretrizes, estudos e participação pública. Os pesos atribuídos aos 

indicadores foram definidos, a título exemplificativo, para permitir a compreensão da 

aplicabilidade de análises multicritério, assim como para possibilitar um exercício 

reflexivo sobre cenários de planejamento nos destinos em análise. Em contrapartida a 

variável planejamento turístico, as variáveis investimentos públicos em turismo e 

crescimento do turismo possuem indicadores passíveis de análise direta.  

 

Na sequência, estabeleceu-se o comportamento idealizado de cada uma das curvas do 

MAPT. Importante ressaltar, mais uma vez, que o MAPT se fundamentou nos modelos 

de Butler (1980) e Lourenço (2003), e vem reforçar os mesmos. Após a apresentação do 

MAPT, este foi relacionado com a capacidade de suporte de destinos de turismo cultural 

(figura 4.2), com o redesenho de processos turísticos (figura 4.3) e com os fatores 

comparativos para avaliação de processos turísticos (quadro 4.1), que se 

consubstanciam em análises integradoras de alguns fatores e parâmetros constantes dos 

vários autores teóricos mencionados no capítulo 2, constituindo um avanço. 

 

Por fim, realizou-se inter-relações e analogias entre o MAPT e (i) as fases definidas por 

Butler (1980), (ii) as análises oferta x demanda, (iii) o modelo de Boullón (1997), (iv) o 

Sistur de Beni (1998) e (v) as curvas de Hernández e León (2003). O MAPT é um 

instrumento capaz de trazer contribuições às análises destes diversos autores, conforme 

explicado caso a caso, nos tópicos 4.5.1 ao 4.5.5. Estabelece-se que o MAPT, ao 

possibilitar a análise de ciclos de vida do turismo, através dos indicadores estabelecidos, 

e, a partir da proposição teórica do comportamento idealizado das variáveis, contribui 

com o entendimento aprofundado sobre processos turísticos em destinos de turismo 

cultural, no decorrer de um período temporal alargado.   
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Capítulo 5. Aplicação do Modelo de Análise do Processo Turístico 
 
 
5.1 Introdução 
 
As investigações em turismo, conforme estabelecido no tópico 1.2.1, são analisadas, a 

partir da perspectiva/metodologia adotada e podem ser enquadradas em três categorias 

distintas de análise: (i) teórica, sem evidência empírica; (ii) empírica, sem teoria e (iii) 

estudos descritivos. Neste sentido, pretende-se realizar, nesta investigação, uma 

confluência entre teoria e análise empírica, como uma forma de possibilitar uma maior 

aplicabilidade das teorias de turismo e de trazer subsídios teórico-conceituais que 

sustentem melhores práticas turísticas, no âmbito da gestão pública da atividade 

turística. 

 

Discorre-se, neste capítulo, sobre a modelação do turismo em Ouro Preto e Salvador, a 

partir da aplicação/validação do MAPT. Desta forma, fundamenta-se, para tal, no estado 

da arte, conforme discutido no capítulo 2, agregado das análises/contextualização do 

cenário do turismo nos referidos destinos, de acordo como apresentadas no capítulo 3 e 

realiza-se a modelação, a partir da concepção teórica do Modelo de Análise do Processo 

Turístico, conforme estabelecida no capítulo 4.  

 
Os modelos são relevantes, a partir do momento que se tornam instrumentos de análise 

da realidade e permitem o entendimento mais aprofundado sobre determinada temática. 

Neste contexto, a evolução do desenvolvimento turístico idealizada pelo MAPT será 

comparada com as dinâmicas turísticas ocorridas nos destinos em análise. Ressalta-se 

que, anterior aos estudos nesses destinos, foi realizado um pré-teste do modelo na Ilha 

da Madeira, localizada em Portugal, e na Ilha de Fernando de Noronha, situada no 

Brasil. 

 

A organização deste capítulo se dará da seguinte forma: em um primeiro momento, no 

tópico 5.2, será apresentado o pré-teste do modelo. Logo em seguida, será descrita a 

modelação em Ouro Preto, no tópico 5.3, e a modelação em Salvador, no tópico 5.4., 

acrescido da discussão dos resultados, em 5.5. Por fim, será apresentada, no tópico 5.6, 

uma síntese do capítulo. 
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5.2 Modelação Turística nas Ilhas da Madeira e de Fernando de Noronha 

5.2.1 Apresentação das áreas de aplicação do pré-teste 

 

As Ilhas da Madeira e de Fernando de Noronha foram escolhidas para aplicação do pré-

teste por: (i) apostarem no turismo de qualidade, (ii) disporem de fronteiras físicas bem 

delimitadas e fechadas para efeitos estatísticos e (iii) serem áreas em desenvolvimento 

turístico. Ao eleger estes destinos para o pré-teste, teve-se a preocupação em escolher 

áreas que investissem em turismo de qualidade, em princípios sustentáveis, em políticas 

públicas eficazes e no planejamento/gestão do turismo adequados. Outro motivo é que 

as ilhas, de uma maneira geral, são áreas que facilitam a análise de dados, visto ser mais 

fácil delimitar a área de intervenção e os dados correspondentes, como, por exemplo, a 

contabilização do número de turistas. Por último, conforme estabelecido no capítulo 1, o 

modelo proposto se aplica a áreas em desenvolvimento, sendo que a partir de análise 

empírica, as duas ilhas cumpriam este requisito. Desta forma, apresenta-se a modelação 

na Ilha da Madeira, no tópico 5.2.2, e logo em seguida, a modelação na Ilha de 

Fernando de Noronha, no tópico 5.2.3. 

5.2.2 Modelação do Desenvolvimento Turístico na Ilha da Madeira 

O arquipélago da Madeira, composto pelas ilhas da Madeira, de Porto Santo, Desertas e 

Selvagens, possui uma extensão aproximada de 801 km² e localiza-se no Oceano 

Atlântico ao largo da costa ocidental da África, entre as Ilhas dos Açores e as Ilhas 

Canárias. Os atrativos turísticos diversificados, as tradições culturais, o vinho produzido 

na região, associados a temperaturas amenas e à qualidade das acomodações hoteleiras, 

fazem da Ilha da Madeira o terceiro destino em Portugal, após Lisboa e o Algarve. 

Ressalta-se que a Ilha da Madeira, maior ilha do arquipélago, com aproximadamente 

740 km², está entre 30º e 33º de latitude norte, o que significa uma posição mais a 

sudoeste do território de Portugal continental e não exatamente a representada 

esquematicamente pelo mapa da figura 5.1. 
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          Figura 5.1: Representação geográfica de Portugal, em destaque a Ilha da Madeira 
            Fonte: mapa Portugal, http://i129.photobucket.com/albums/p221/felixri11/Portugalmapa.jpg 
            mapa Ilha da Madeira, http://codigopostal.ciberforma.pt/images/distritos/ilha_madeira.jpg  

 

Apresenta-se, a seguir, um breve relato sobre as variáveis em estudo, onde as curvas que 

representam o planejamento turístico, os investimentos públicos em turismo e o 

crescimento turístico foram traçadas após a coleta dos dados para o período de 30 anos 

(1975-2005).  

No que concerne ao planejamento turístico na Ilha da Madeira, é importante enfatizar 

que esta é uma das poucas regiões portuguesas que tem um Plano de Ordenamento do 

Turismo, POT, estabelecido pelo Decreto Legislativo Regional nº 17 (2002). Alguns 

esforços de planejamento local começaram em 1930, com a criação da Delegação de 

Turismo da Madeira no seguimento da Comissão de Turismo, que se transformou em 

Secretaria Regional do Turismo em 1978. Observa-se que o ciclo do planejamento 

turístico para a Ilha da Madeira teve um crescimento de intensidade a partir de 1978. No 

final dos anos 80, início dos 90, a intensidade continua a aumentar, fato este relacionado 

às políticas de planejamento em Portugal terem grande importância neste período. O 

ciclo atinge o auge com o lançamento do POT em 2002. Atualmente, o ciclo encontra-se 

em declínio, passando da intensidade do ciclo, descrita como IC, de máxima (III) para 

média (II). 

Em relação aos investimentos públicos em turismo, referentes às informações 

disponibilizadas, observa-se que foram alocadas verbas em infra-estrutura, 

equipamentos e marketing. A renovação do aeroporto do Funchal, no ano de 2000, 

significou um grande investimento de capital na Ilha da Madeira, diretamente 
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relacionado à atividade turística. Houve ainda investimentos relevantes, embora de 

menor dimensão financeira, como em 2004, o Balão Panorâmico idealizado e 

construído pela Câmara Municipal e a nova home-page da Ilha da Madeira, e em 2005, 

a requalificação de caminhos pedonais. A intensidade do ciclo dos investimentos 

públicos foi, gradativamente, aumentando de 1975 a 2000, período que culminou com 

os grandes investimentos já mencionados de remodelação do aeroporto do Funchal. Nos 

últimos anos, a intensidade do ciclo ainda é alta, mas pelo número de investimentos 

realizados e amplitude dos mesmos, avalia-se que começou a diminuir a partir de 2005.  

O ciclo do crescimento turístico pode ser avaliado pelos indicadores da oferta e da 

demanda. Dados disponíveis sobre a oferta de acomodação permitem uma modelação 

numérica para o período constatando-se que o número de camas triplicou nos últimos 30 

anos, agregados a taxa de ocupação que possibilita a mensuração da variação do número 

de turistas, ou seja, a demanda turística (tabela 5.1), representada, especificamente, pelo 

número de camas, pela taxa de ocupação e pelo número de camas ocupadas.  
 

             Tabela 5.1: Acomodação Turística na Ilha da Madeira (1975 a 2005) 
Anos Nº de camas Taxa de 

ocupação Nº de camas ocupadas 

1975 8.433 52,0% 4.385 
1990 13.419 75,9% 10.185 
2000 24.520 64,8% 15.889 
2005        29.523         57,0%            16.828 

               Fonte: elaboração própria, a partir de Baptista (2005) - dados de 1975 e 1990, e da  
               Secretaria Regional do Turismo e Cultura (2005) - dados de 1990, 2000 e 2005. 
 

Ao realizar uma análise detalhada, tem-se que nos primeiros 25 anos do período em 

questão, entre 1975 a 1990, observa-se um crescimento abrupto, o qual registra um 

aumento de quase 60% do número de camas. Foi realizado investimento ainda muito 

maior, na década de 90, representando um aumento de 82,7% do número de camas, no 

período 1990-2000. De 2000 a 2005, observa-se um crescimento de 20,4%, bem mais 

modesto que os anteriores. Em relação à taxa de ocupação, registra-se um grande 

aumento, no período de 1975 -1990, seguido de duas retrações. Ressalta-se que a taxa 

de ocupação de 2005 foi apenas 5 pontos percentuais superior à taxa de ocupação de 

1975.  
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Ao analisar a relação entre número de camas16 ocupadas, no período 1975-2005, 

observa-se que nos primeiros quinze anos (1975-1990) houve um aumento de 132%, o 

que reflete, exatamente, o grande aumento do número de camas e também a melhor taxa 

de ocupação de todo o período em análise. Nos dez anos seguintes (1990-2000), houve 

um aumento de 56%, sendo que apesar da taxa de ocupação ter caído, o grande número 

de novas camas possibilitou o crescimento dessa relação. Entre 2000 e 2005, registra-se 

um aumento de apenas 5,9%, o que reflete a retração na taxa de ocupação nos últimos 

cinco anos e o aumento modesto de camas.  

 

Conclui-se que a relação entre o número de camas e a taxa de ocupação possui uma 

razão positiva, no decorrer dos anos. Importante ressaltar que de acordo com o POT da 

Madeira há uma meta de que até ao ano de 2012, a capacidade de alojamento turístico 

para a Ilha da Madeira atinja 35.000 camas. Desta maneira, considerando-se uma taxa 

média de ocupação de 70% obtem-se o limite do crescimento previsto para a Ilha da 

Madeira até 2012. 

 

A aplicação do modelo proposto a Ilha da Madeira, no período de 1975-2005, pode ser 

traçado graficamente (gráfico 5.1). As variáveis do modelo, a partir de 1975, tiveram o 

seguinte comportamento: o crescimento turístico teve um aumento acelerado, os 

investimentos públicos em turismo tiveram a sua faixa de pico com a expansão dos 

aeroportos, por volta do ano de 2000, e o planejamento turístico teve o maior nível de 

intensidade em 2002 com o lançamento do POT. 

 
           Gráfico 5.1: Aplicação do modelo proposto a Ilha da Madeira 
                      Fonte: Elaboração própria, 2008 
                                                 
16 A unidade de medida para análises de ocupação turística, em Portugal, utiliza, em grande parte dos casos, o número de camas. 
Desta forma, manteve-se este método de análise para o pré-teste na Ilha da Madeira. Ressalta-se que no Brasil, país onde se aplicou 
o outro pré-teste, assim como se modelou o MAPT aos estudos de caso, a saber, Ouro Preto e Salvador, utiliza-se dados 
provenientes das unidades habitacionais dos meios de hospedagens, UH, que em Portugal é o mesmo que unidades de alojamento. 
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A presente modelação na Ilha da Madeira permite algumas considerações, i.e., houve 

um planejamento tardio da atividade enquanto já havia investimentos na área turística. 

Mesmo tendo havido crescimento do turismo, no período em estudo, detectaram-se 

evidências recentes da redução da atividade turística. Alguns dados preliminares do 

final de 2004 apontam para essa tendência de declínio do turismo. Esta constatação é 

confirmada por um estudo da Direção Geral de Turismo, DGT (2005), o qual classifica 

a Madeira na posição de índices de debilidade de 2000 a 2005. Desta forma, estabelece-

se a hipótese de que um novo esforço de planejamento e investimentos em marketing 

deverá ser realizado na Ilha da Madeira com o intuito de reverter essa situação. 

5.2.3 Modelação do Desenvolvimento Turístico em Fernando de Noronha  

A Ilha de Fernando de Noronha pertencente ao arquipélago de mesmo nome, localiza-se 

no Oceano Atlântico a aproximadamente 360 quilômetros da costa brasileira, 

especificamente da região nordeste, cerca de quatro graus abaixo da linha do Equador, 

nas coordenadas 3º 54`S de latitude e 32º 25`W de longitude, representado 

simbolicamente na figura abaixo, pelo ponto (figura 5.2).  

 

 
                  Figura 5.2: Representação geográfica do Brasil, 
                  em destaque a Ilha de Fernando de Noronha 
                       Fonte: mapa do Brasil, http://www.eutelsat.com.br/new/images/brasil_mapa_unidirecionais.gif                                
          mapa da Ilha de Fernando de Noronha, http://www.diveworld.ch/ImgReise/brasil/brasil-karte-noronha.jpg  

 

O arquipélago é constituído por 21 ilhas, rochedos e ilhotas com um total aproximado 

de 26 km². A sua maior ilha é a Ilha de Fernando de Noronha que possui cerca de 17 

km². A ilha é habitada por cerca de 2.178 habitantes (ADEFN, 2004) e possui uma 
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legislação ambiental específica, sendo uma Área de Proteção Ambiental, APA, desde 

1986, onde 70% dessa APA foi transformada em Parque Nacional Marinho, em 1988. 

 

O turismo na ilha foi estabelecido a partir da década de 70, período em que os turistas 

começaram a ter à disposição vôos diários desde Recife e Natal para este destino. Ao 

analisar o fluxo turístico no período de 1995-2002, observa-se que o número de turistas 

quase triplicou, visto ter recebido 21.315 turistas, em 1995, e 62.551 turistas, em 2002. 

Ainda neste período de análise, houve um grande pico de crescimento entre 1998 e 

1999, de 28.817 turistas, a ilha passou a receber 49.512 turistas (ADEFN, 2004).   

 

O ciclo do planejamento turístico, no período 1975-2005, tem como marcos o Plano de 

Manejo de 1990, o Plano Diretor de 1998, o qual contempla, também, a atividade 

turística, e o Termo de Ajuste de Conduta, TAC, elaborado no fim de 2002. O limite de 

entrada de turistas na ilha era de 200/dia, em 1989, 420/ dia, em 1995, e no ano de 2005 

o número máximo de visitantes era de 540/dia. A preocupação com a preservação 

ambiental da ilha é traduzida pela lei nº 11.704 (1999), que estipula taxas de 

preservação, sendo importante ressaltar, ainda, a Instrução Normativa nº 001 (1996), 

que regulamenta e estabelece critérios de classificação das Hospedarias Domiciliares. 

Em relação ao período de análise, conclui-se, então, que o ciclo do planejamento 

turístico se iniciou tardiamente e só começou a ganhar importância com os planos 

estabelecidos nos anos 90. 

Ao analisar os investimentos públicos que estão relacionados à atividade turística, 

observa-se que, em 1975, houve a ampliação da pista de pousos e em 1999 a 

inauguração do terminal de passageiros. Em relação ao porto, realizou-se investimentos 

em 1987. A partir de 2005, começou a ser realizado um projeto de valorização 

paisagística e requalificação da BR 363, contemplando entre outras ações, investimentos 

em seis mirantes e 20 paradas cobertas para ônibus. O ciclo do investimento público em 

turismo, para o período em análise, começou com bons investimentos, mas a seguir teve 

uma retração com posterior incremento, a partir de 1987. No ano de 2005, o ciclo dos 

investimentos públicos em turismo se encontrava em expansão. 

O crescimento turístico pode ser observado pelo aumento do número de turistas e a 

relação destes com o crescimento do número de estabelecimentos turísticos. Houve um 
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grande crescimento de turistas de 1995 a 2002 e, no ano de 2005, esse número 

continuava em expansão. Já em relação aos meios de hospedagem, tem-se que em 1970 

havia uma pousada, já em 1994 cerca de cinquenta e em 2005 foram contabilizadas 

setenta pousadas. No ano de 2005 foram catalogados na ilha cento e oito meios de 

hospedagens, autorizados e em funcionamento, gerando um total de mil trezentas e 

quarenta e sete camas (Soares, 2005). Observa-se o crescimento do turismo (gráfico 

5.2), no entanto, especial atenção deve ser tomada entre a oferta de meios de 

hospedagem e a relação do limite de capacidade de suporte estabelecido para a ilha. 

 

 
                    Gráfico 5.2: Aplicação do modelo proposto a Ilha de Fernando de Noronha 
                    Fonte: Elaboração própria, 2008 

 

Há uma tendência do turismo continuar aumentando em Fernando de Noronha, devido 

(i) ao marketing realizado pela ilha, (ii) à disponibilização de mais vôos, assim como, 

(iii) ao aumento de pessoas que desejam visitar a localidade.  

5.2.4 Resultados e relevância do pré-teste 

Ao comparar o ciclo de desenvolvimento turístico da Ilha da Madeira com o da Ilha de 

Fernando de Noronha, observa-se que o ciclo do planejamento turístico em ambas é 

tardio, apesar que a Ilha da Madeira inicia o esforço de planejamento, a partir de 1978, e 

Ilha de Fernando de Noronha, somente a partir de 1989/1990. Os investimentos 

públicos em turismo na Ilha da Madeira seguiram um ciclo mais harmonioso. Em 

contrapartida, os investimentos na Ilha de Fernando de Noronha no ano de 2005 

continuavam em expansão e, na Ilha da Madeira havia evidências de diminuição. As 

duas Ilhas apresentam ciclos ascendentes de número de turistas, sendo que a Ilha da 

Madeira apresenta tendências de retração e a Ilha de Fernando de Noronha de aumento.  
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A partir do pré-teste realizado, foi possível avaliar os indicadores utilizados e a real 

eficácia destes para análise das variáveis em estudo. Essa reflexão inicial é fundamental 

para a realização de ajustes. Ressalta-se, desde já, que observou-se a necessidade de 

realizar uma análise multicritério na aplicação da curva do planejamento, visto essa 

contemplar uma série de elementos de análise, a saber, planos, programas, 

estratégias/diretrizes, estudos encomendados pelo poder público e participação pública, 

cuja existência em maior ou menor grau deve ser analisada de uma forma menos 

determinística e mais contextual. 

 
5.3 Resultados da modelação em Ouro Preto  
 
5.3.1 Modelação do planejamento turístico em Ouro Preto 
 
 
Anterior à modelação do planejamento turístico em Ouro Preto, apresenta-se uma breve 

contextualização sobre o destino.  Ouro Preto (figura 5.3) é um dos 853 municípios de 

Minas Gerais, estado que possui uma extensão territorial de cerca 587 mil km², e uma 

população aproximada de 19,3 milhões de habitantes (IBGE, 2007). O município de 

Ouro Preto se localiza a 98 km da capital do estado, Belo Horizonte, sendo constituído 

pela sede de Ouro Preto, esta com uma área territorial de  27,1 km² (SMPDU, 2008) e 

mais doze distritos, a saber, Amarantina, Antônio Pereira, Cachoeira do Campo, 

Engenheiro Correia, Glaura, Lavras Novas, Miguel Burnier, Santa Rita, Santo Antônio 

do Leite, Santo Antônio do Salto, São Bartolomeu e Rodrigo Silva, totalizando  cerca de 

1.245 km² de extensão terriorial e uma população aproximada de 67.048 (IBGE, 2007).  

 

A história de constituição deste município se liga à formação de pequenos povoados, 

em finais do século XVII, relacionado, principalmente, a busca por minerais preciosos. 

Em 1711, o povoado foi nomeado Vila Rica de Albuquerque, e no ano seguinte, passou 

a se denominar Vila Rica, e, somente, em 1983, recebeu o nome de Ouro Preto. Ouro 

Preto teve grande importância política e econômica para Minas Gerais, sendo a capital 

da província de 1721 a 1882, e capital do estado de 1883 a 1897. Importante ressaltar, 

que a cidade foi declarada monumento nacional17 em 1933, sendo que até os dias atuais, 

Ouro Preto é considerada o maior conjunto homogêneo de arquitetura barroca do País. 

                                                 
17 Ouro Preto foi erigida monumento nacional, em 1933, pelo decreto-lei nº 22.928, antes mesmo da criação do SPHAN, que se deu 
em 1937. O tombamento federal foi registrado no livro do tombo inscr. 39 fl.08, LH inscr. 512 fl. 98; LAEP inscr.98 fl. 47- processo 
070-T-38, em 20/01/1938, pelo SPHAN e em 15/09/1986, pelo IPHAN.  
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Destaca-se que o centro histórico tombado possui uma área territorial de 

aproximadamente 2.225 hectares (Iphan, 2008), o que representa quase a totalidade da 

área da sede do município.  

 

De acordo com o Icomos (1980), o recebimento do título de Patrimônio Cultural da 

Humanidade em Ouro Preto se justifica, entre outros fatores: (i) pela arquitetura 

simples, mas criativa, (ii) pelas igrejas, fontes, pontes e paisagem, (iii) pelas 

características gerais e homogeneidade que a tornam uma propriedade cultural exclusiva 

e (iv) por ser um centro único da arquitetura barroca.  A classificação realizada pela 

Unesco, em 1980, se fundamenta nos critério I e III, respectivamente, por representar 

uma obra-prima única do gênio criativo humano, e por ser único ou, ao menos, um 

excepcional testemunho de uma tradição cultural ou de uma civilização que, ainda, está 

viva ou já desapareceu. 

 

 
       Figura 5.3: Representação geográfica de Minas Gerais, em destaque Ouro Preto 
         Fonte: mapa de MG, Guia Geográfico (2008a) e mapa de Ouro Preto, IBGE(2007) 
 
 

Ao analisar a variável planejamento turístico em Ouro Preto, no período 1975-2005, é 

necessário enfatizar e detalhar mais, alguns dos aspectos descritos no tópico 3.3, assim 

como fazer uma retomada sobre os principais planos, políticas e estratégias adotadas, 

assim como estudos realizados. Neste sentido, observa-se que até a atualidade, não há 

um plano de turismo para o município. Na realidade, em nível local, nunca houve um 

plano municipal de turismo elaborado pelo poder público. Em 1996, foi elaborado o 

Plano Diretor do Município de Ouro Preto lei complementar nº 01/96 (lei 

complementar, 1996), o qual estabelece diretrizes e instrumentos de desenvolvimento, 
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sendo que considera o turismo como um dos propulsores locais. Entre os anos de 1994 e 

1996, foi elaborado o Plano de Turismo para Ouro Preto pelo Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae, Instituição mista de abrangência 

nacional. Ressalta-se que foi realizado um diagnóstico municipal de Ouro Preto (Sebrae, 

2005), como parte dos estudos de base para o Plano de Turismo do Sebrae. Em 2000, 

foi lançado o Programa Estrada Real pelo Instituto Estrada Real, IER, aliado a 

Federação das Indústrias e Empresas de Minas Gerais, Fiemg, o qual almeja estruturar e 

divulgar a Estrada Real enquanto produto turístico, sendo que Ouro Preto é um dos 177 

municípios integrantes deste Programa. 

 

Não existem registros de estudos encomendados pelo poder público. Na realidade, um 

dos maiores problemas é a falta de dados estatísticos fundamentados em investigações 

aprofundadas do turismo na cidade. Na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura os 

dados turísticos são incipientes. Os dados primários, como por exemplo, o levantamento 

da oferta, não abarca toda a oferta apesar de terem sido elaborados dois inventários, um 

em 1995 e outro pelo Centro Universitário Newton Paiva (Ceditur, 2004). No ano de 

2003, foi realizado um estudo sobre o Perfil do Potencial Turístico da Área de 

Influência da Estrada Real (IER e Fiemg, 2003). Em 2005, a Agência de 

Desenvolvimento de Ouro Preto, Adop, elaborou uma pesquisa de avaliação de 

resultados relativos aos meios de hospedagem e A&B do município. Uma pesquisa de 

fluxo e demanda foi realizada pelo Neaspoc, núcleo de investigação subordinado à 

Universidade Federal de Ouro Preto, Ufop, em 2005/2006.  

 

A partir da reflexão sobre o panorama apresentado, é possível realizar uma análise 

multicritério da variável planejamento turístico em Ouro Preto. Considera-se, assim, os 

seguintes indicadores: número de planos, programas, estratégias/diretrizes, estudos e 

participação pública e os cenários estabelecidos, conforme referido no tópico 1.5, e 

detalhado em 4.3.2.  

 

Importante ressaltar que a participação pública no planejamento da atividade turística, 

em uma escala de medida de 0 a 1, categorizada da seguinte forma: 0 (nível 0 - 

inexistência de participação pública); 0,25 (nível 1 - baixa participação pública); 0,50 

(nível 2 - média participação pública) e 1 (nível 3 - alta participação pública), conforme 

definida no tópico 4.3.2, pode ser mensurada em Ouro Preto de 1995 a 2005, no nível 2. 
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No período referido, o planejamento participativo começa a ser estimulado pelo poder 

federal e estadual, podendo ser quantificado, desta forma, com grau de média 

participação pública. Em nível local, ocorre, também, algumas mudanças na forma de 

planejar a atividade e envolver os atores sociais. 
 

Ao refletir sobre o cenário de “planejamento informal” em Ouro Preto, representado 

pela seguinte curva (gráfico 5.3, detalhada na tabela 5.2), observa-se que o mesmo 

decorre, principalmente,  da importância destinada às estratégias/diretrizes. Esta curva 

começa com grau de intensidade média (II) e atinge a intensidade máxima (III), em 

meados da década de 90. Em 2000, retorna a intensidade média (II) e em 2005, já se 

encontra novamente na intensidade máxima (III), o que representa que durante o 

planejamento turístico em Ouro Preto as estratégias sempre estiveram presentes e a 

partir dos anos 90, tem como acréscimo os planos, programas e estudos, com algumas 

variações destes, nos últimos dez anos.  
 

 
                                     Gráfico 5.3: Cenário “planejamento informal”  
               do turismo em Ouro Preto (1975-2005) 
                                            Fonte: Elaboração própria, 2008 
 

Tabela 5.2: Análise multicritério - Cenário “planejamento informal” do turismo em 
Ouro Preto (1975-2005) 

Cenário:  
Planejamento Informal Anos 

Indicadores Pesos 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Planos 10% 0 0 0 0 1 0 0 
Programas 10% 0 0 0 0 0 1 1 
Estratégias/diretrizes 40% 1 1 1 1 1 1 1 
Estudos 10% 0 0 0 0 1 0 1 
Participação pública 30% 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 
Ouro Preto Score 0.40 0.40 0.40 0.40 0.75 0.65 0.75 

Fonte: Elaboração própria, 2008 
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Ao considerar o cenário de “planejamento com certo grau de formalidade” em Ouro 

Preto, observa-se a seguinte curva estabelecida (gráfico 5.4, detalhada na tabela 5.3). Ao 

se realizar um mix mais equilibrado entre a importância das estratégias, planos e 

programas, observa-se durante os primeiros 15 anos, que a curva se encontra na 

intensidade mínima (I). Em 1995, aproximadamente, atinge a intensidade máxima (III) e 

depois retorna para a intensidade média (II). O bom desempenho para o ano de 1995 se 

deve ao Plano de Turismo para Ouro Preto, citado na parte inicial deste tópico. 

Ressalta-se que esta curva tem um desempenho pior em relação à curva anterior, 

verificado pelo tempo que se mantém no nível mínino (I) e por se manter, nestes 

últimos anos, no nível médio (II) de intensidade do ciclo.  
  

 

              Gráfico 5.4: Cenário “planejamento com certo grau  
                                    de formalidade” do turismo em Ouro Preto (1975-2005) 
                                    Fonte: Elaboração própria, 2008 
 
Tabela 5.3: Análise multicritério - Cenário “planejamento com certo grau de 
formalidade” do turismo em Ouro Preto (1975-2005) 

Cenário:  
Planejamento com certo grau 

de formalidade 
Anos 

Indicadores Pesos 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Planos 20% 0 0 0 0 1 0 0 
Programas 15% 0 0 0 0 0 1 1 
Estratégias/diretrizes 25% 1 1 1 1 1 1 1 
Estudos 10% 0 0 0 0 1 0 1 
Participação pública 30% 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 
Ouro Preto Score 0.25 0.25 0.25 0.25 0.70 0.55 0.65 

Fonte: Elaboração própria, 2008 
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Em contrapartida, ao analisar o cenário de “planejamento formal” em Ouro Preto, 

delimita-se a seguinte curva (gráfico 5.5, detalhada na tabela 5.4). Ao se destinar um 

peso maior aos planos e programas, o desempenho desta curva se mostra o pior em 

relação às outras duas. Neste âmbito, a curva começa com intensidade do ciclo mínima 

(I), na realidade, a parte mais baixa deste nível, em relação às outras análises, e somente 

em inícios dos anos 90 passa para a intensidade média (II), se mantendo nesta, com uma 

pequena variação, no ano de 2000. Esta curva mostra que o planejamento formal em 

Ouro Preto não apresenta um bom desempenho se comparado ao planejamento informal 

e ao planejamento com certo grau de formalidade. Inclusive, o score dos últimos dez 

anos, apesar do representativo crescimento, se apresenta inferior aos encontrados nos 

dois cenários anteriormente apresentados. 

 

 

 
              Gráfico 5.5: Cenário “planejamento formal” 
                                    do turismo em Ouro Preto (1975-2005) 
                                           Fonte: Elaboração própria, 2008 
 
Tabela 5.4: Análise multicritério - Cenário “planejamento formal” do turismo em Ouro 
Preto (1975-2005) 

Cenário: 
Planejamento formal 

Anos 

Indicadores Pesos 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Planos 30% 0 0 0 0 1 0 0 
Programas 20% 0 0 0 0 0 1 1 
Estratégias/diretrizes 10% 1 1 1 1 1 1 1 
Estudos 10% 0 0 0 0 1 0 1 
Participação pública 30% 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 
Ouro Preto Score 0.10 0.10 0.10 0.10 0.65 0.45 0.65 

Fonte: Elaboração própria, 2008 
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Neste âmbito, observa-se o grande grau de informalidade do planejamento do turismo 

entre 1975 e 1990, sendo que a partir de inícios da década de 90, a atividade começa a 

ser planejada de maneira mais formal, que pode ser visualizado pelo pico representativo 

de 1995 e pelos anos subsequentes.  
 

5.3.2 Modelação do investimento público em turismo em Ouro Preto 
 

Os investimentos públicos municipais com incidência direta na atividade turística, em 

Ouro Preto, (discriminados em detalhe, na tabela B.1, apêndice B) podem ser 

visualizados pela curva abaixo (gráfico 5.6, detalhada na tabela 5.5). Importante 

ressaltar que os investimentos foram mensurados, a partir da análise da Lei 

Orçamentária Anual − LOA (Arquivo Público de Ouro Preto, 2006), conforme 

estabelecido no tópico 1.5. Esta lei é elaborada no final do ano, com a previsão da 

destinação do capital para o ano subseqüente. Em Ouro Preto, foi possível avaliar a 

LOA de 1975 a 2005, com exceção dos anos de 1986, 1989 a 1993, e 1995, os quais não 

foram encontrados no arquivo público da cidade, e nem nos arquivos das Secretarias em 

análise, a saber, (i) Turismo, (ii) Cultura (iii) Obras e (iv) Planejamento. 
 

Ao analisar o investimento público anual, em turismo, de 1975-2005, destaca-se o 

grande investimento de 1998 a 2002, com o primeiro pico 1998/1999, sendo que em 

1999 o investimento foi, aproximadamente, duas vezes maior que em 1998 e o segundo 

pico em 2001/2002, dobrando o investimento de 2001 para 2002. A tabela abaixo 

apresenta os valores já atualizados para o ano base de 2005 e com as moedas de cada 

época convertidas para o Real (R$), (tabela B.2, apêndice B), conforme definido nos 

procedimentos metodológicos, apresentado no tópico 1.5. 
 

 
    Gráfico 5.6: Investimento público anual em turismo - Ouro Preto (1975-2005) 
                  Fonte: Elaboração própria, 2008, a partir de dados do Arquivo Público de Ouro Preto (2006) 
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                     Tabela 5.5: Investimentos estandardizados ao ano 
                                    de referência 2005 – Ouro Preto (1975-2005) 

ANO 
ATUALIZAÇÃO PARA 
ANO BASE 2005 - R$  

1975 1.040.451 
1976 2.574.004 
1977 2.818.876 
1978     919.339 
1979 1.455.461 
1980 1.404.712 
1981 1.296.151 
1982     699.028 
1983     811.532 
1984 2.915.305 
1985    175.558 
1986 N/A 
1987 3.696.191 
1988    471.038 
1989 N/A 
1990 N/A 
1991 N/A 
1992 N/A 
1993 N/A 
1994   129.008 
1995 N/A 
1996   1.202.883 
1997   2.080.284 
1998   4.666.929 
1999 15.433.699 
2000   1.607.806 
2001   6.641.407 
2002 13.893.619 
2003    5.284.681 
2004    3.387.062 
2005    2.885.834 

   Fonte: Elaboração própria, 2008, a partir de dados do  
   Arquivo Público de Ouro Preto (2006), e da aplicação de 
   fórmulas de conversão de outras moedas para real, já  
   considerando a inflação calculada pelo IGP-DI/FGV. 
 

   Legenda: 
   N/A: Não se aplica, pois não havia dados disponíveis 
 
Ao analisar o investimento acumulado em Ouro Preto (gráfico 5.7), ressalta-se que o 

investimento foi de R$ 1,04 milhões, em 1975, e, até 2005, totalizou R$ 77,49 milhões 

investidos, o que representa que o investimento registrou um grande crescimento, visto 
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em apenas 30 anos, ter um acumulado que representa 73 vezes mais que o investimento 

anual de 1975. No período 1997-2005, mesmo em análise em Salvador, observa-se que 

em 1997 o investimento foi de R$ 2,08 milhões e que de 1997 a 2005, teve um 

investimento acumulado de R$ 55,88 milhões, sendo um acumulado, aproximadamente, 

25 vezes maior que o investimento anual de 1997, em apenas 8 anos.  
 

 
                

      Gráfico 5.7: Investimento público acumulado em turismo – Ouro Preto (1975-2005) 
       Fonte: Elaboração própria, 2008, a partir de dados do Arquivo Público de Ouro Preto (2006) 

 

Ao analisar o investimento per capita em Ouro Preto (tabela 5.6), a partir da razão entre 

o investimento público acumulado em turismo e a população residente de Ouro Preto 

(tabela B.3, apêndice B),  observa-se, durante o período em análise, que houve um 

crescimento acentuado com um aumento de cerca de 23 vezes. Ressalta-se que para esta 

análise, o ano de 1997 é tomado como marco zero, sendo que o período de análise 1997-

2005 foi elegido devido à possibilidade de comparabilidade com o destino turístico de 

Salvador, no mesmo espaço temporal. 

 
            Tabela 5.6: Investimento per capita em  
                                             Ouro Preto (1997-2005) 

ANO INVESTIMENTO PER CAPITA18
 

1997 33,86 
1998 110,14 
1999 363,08 
2000 390,50 
2001 456,12 
2002 660,87 
2003 735,64 

                                                 
18 Considerou-se o investimento acumulado, dividido pela população anual IBGE (2007), de acordo com a equação 1.2, estabelecida 
no tópico 1.5, efetivando esta análise baseada apenas na população, devido à inexistência de dados do número de turista para o 
período de análise. 
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ANO 
INVESTIMENTO PER CAPITA19 

(continuação) 
2004 776,97 
2005 814,18                        

              Fonte: Elaboração própria, 2008, a partir de dados do  
              Arquivo Público de Ouro Preto (2006), e da aplicação de 
              fórmulas de conversão de outras moedas para real, já  
              
               

considerando a inflação calculada pelo IGP-DI/FGV. 

                       
A partir de uma análise geral, atenta-se para o fato de que os investimentos públicos 

municipais acumulados com incidência direta no setor turístico, em Ouro Preto, tiveram 

um crescimento considerável, apesar de ser possível notar uma retração significativa nos 

investimentos anuais desde 2003. Ressalta-se que os investimentos realizados têm 

contribuído com a organização e a estruturação do desenvolvimento da atividade 

turística no município.  

 
5.3.3 Modelação do crescimento do turismo em Ouro Preto 

 

Ao analisar o crescimento do número de unidades habitacionais20, UH, nos meios de 

hospedagens, no decorrer dos anos 1975 a 2005, observamos a seguinte evolução 

representada graficamente (gráfico 5.8, detalhada na tabela 5.7). Em relação ao número 

de novas UH em Ouro Preto, observam-se alguns picos de investimento privado na 

construção de novos hotéis ou ampliação de UH já existentes em 1987, 1992 e 2000.  
 

 
      Gráfico 5.8: Evolução do crescimento do número de UH nos meios  
                 de hospedagem em Ouro Preto (1975-2005) 
                    Fonte: Elaboração própria, 2008, a partir dos inventários de 1995 e 2004,  
                    realizados pelo Centro Universitário Newton Paiva 
                                                 
19 Considerou-se o investimento acumulado, dividido pela população anual IBGE (2007), de acordo com a equação 1.2, estabelecida 
no tópico 1.5, efetivando esta análise baseada apenas na população, devido à inexistência de dados do número de turista para o 
período de análise. 
20 Enfatiza-se, mais uma vez, que unidades habitacionais, UH é a terminologia utilizada no Brasil, sendo que tem o mesmo 
significado que unidades de alojamento, em Portugal. 
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                                      Tabela 5.7: Evolução do nº de UH nos  meios  

    de hospedagem em Ouro Preto (1975-2005) 
Ano Nº de UH 
1975 142 
1976 142 
1977 142 
1978 160 
1979 175 
1980 184 
1981 184 
1982 184 
1983 184 
1984 186 
1985 186 
1986 228 
1987 316 
1988 386 
1989 417 
1990 445 
1991 462 
1992 563 
1993 580 
1994 647 
1995 683 
1996 683 
1997 717 
1998 717 
1999 747 
2000 891 
2001 902 
2002 919 
2003 919 
2004 956 
2005 977 

           Fonte: Elaboração própria, 2008, a partir dos inventários 
                                  de 1995 e 2004, realizados pelo Centro Universitário  
       Newton Paiva, atualização e revisão até o ano de 2005 

 
Em âmbito geral, para o período de análise, houve um investimento considerável em 

equipamentos de hospedagem no destino de Ouro Preto, sendo que, em 1975, havia, 

apenas, 8 meios de hospedagem e, em 2005, cerca de 50, o que representa 142 UH, em 

1975, e um total de 977 UH no ano de 2005. 
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5.3.4 Inovações com incidência direta no turismo em Ouro Preto 

  
Ao mensurar o crescimento da atividade turística em Ouro Preto, pode-se agregar a esta 

uma nova análise em uma tentativa de encontrar alguns fatores explicativos para o 

aumento do número de turistas, assim como para os picos do ciclo de vida. Desta forma, 

a partir de análise empírica, é possível identificar algumas inovações com incidência 

direta no turismo, em Ouro Preto. Apresenta-se a seguir, as principais inovações 

percebidas neste destino, na última década, com alguns exemplos de inovações na área 

cultural, as quais possuem reflexos diretos no turismo, assim como inovações, 

diretamente relacionadas à atividade turística. Ressalta-se, desde já, que esta é uma 

proposta inicial de reflexão, com algumas impressões que podem ser ponto de partida 

para novas análises. 

 

 Em Ouro Preto, uma das inovações percebidas se refere ao Centro de Arte e 

Convenções da Ufop, inaugurado em 2001, em um prédio revitalizado e readequado 

para este fim. Este espaço potencializou toda uma cadeia de serviços na cidade, como 

destaque para a ampliação dos buffets existentes e criação de novos; maior campo de 

trabalho para os recursos humanos, em atuação no setor de A & B; possibilidade de 

négocios para empresas de sonorização e de equipamentos (multimídia, etc); assim 

como o incremento de empresas de cerimonial.  

 

Ainda relacionado à organização de eventos, observa-se um crescendo de ações nesta 

área, sendo que um dos primeiros eventos de sucesso que perduram até os dias de hoje é 

o Festival Internacional de Jazz de Ouro Preto, sendo considerado pela crítica 

especializada como o melhor festival de jazz do Brasil. Este festival nomeado de Tudo é 

Jazz teve a sua primeira edição em 2002 e vem sendo realizado anualmente, trazendo 

uma movimentação de turistas e circulação de capital na cidade.  

 

Uma inovação que gera impactos diretos sobre a qualidade dos produtos e serviços 

turísticos é a certificação profissional, que almeja definir padrões de competência de 

empresas e de profissionais. Em Ouro Preto, nos últimos anos esta foi realizada através 

do Programa Competente do Turismo Sustentável, PCTS e do IER. Destaca-se, ainda, o 

processo de certificação de Circuitos, regulamentado pelas resoluções nº 007 de agosto 
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de 2003 (Setur, 2003) e nº 008 de abril de 2008 (Setur, 2008), sendo que o destino em 

análise se insere no Circuito do Ouro.  

 

A partir da reflexão sobre inovações, é possível destacar dois produtos turísticos em 

Ouro Preto,  onde a inovação está presente, a saber, (i) o Museu de Artes e Ofícios e (ii) 

o Trem da Vale. O  Museu de Artes e Ofícios, inaugurado em 1998, é o único museu 

brasileiro dedicado, exclusivamente, à temática dos oratórios e imagens, sendo que seu 

acervo é composto por 162 oratórios e 300 imagens. O museu é administrado pelo 

Instituto Cultural Flávio Gutierezz, ICFG, e recebe, anualmente, mais de 50 mil 

visitantes (ICFG, 2008). O Trem da Vale, é um atrativo turístico inaugurado em 2006, 

que se insere em um projeto de revitalização de cerca de 18 quilômetros de ferrovia e 

adequação das estações, por onde passa o trem, Ouro Preto, Vitório Dias, Passagem de 

Mariana e Mariana (Grupo Vale, 2008). O trem interliga duas importantes cidades 

históricas de Minas, Ouro Preto e Mariana, e é administrado pela Ferrovia Centro-

Atlântica, FCA, empresa pertencente ao Grupo Vale.  

 

Uma inovação do ponto de vista estratégico e de sistemas de gestão, é a participação de 

Ouro Preto no Circuito do Ouro. É sabido que Ouro Preto, como cidade histórica 

integra o famoso Circuito do Ouro, desde meados da década de 50, séc. XX, mas 

enquanto política de governo e com uma maior articulação entre os atores sociais, 

somente a partir da criação da política pública de Circuitos Turísticos, em 2001. 

Ressalta-se o trabalho realizado pela Setur com a intenção de potencializar a formação 

de parcerias, a co-gestão da atividade turística, e, principalmente, a difusão do ideário 

de disponibilização de produtos e serviços complementares pelos destinos integrantes 

do Circuito, com a intenção de manter os turistas mais dias na região.  

 

5.3.5 MAPT versus resultados da modelação do turismo em Ouro Preto 

 

Ao comparar as três curvas idealizadas no âmbito da elaboração do MAPT, conforme 

estabelecido no capítulo 4, com a dinâmica turística em Ouro Preto, tem-se a seguinte 

representação gráfica (gráfico 5.9). Durante os primeiros quinze anos, o planejamento 

turístico se manteve no nível de intensidade mínino (I), quando o modelo idealizado 

estabelecia que a importância do planejamento turístico, ao início do ciclo, deveria 

começar com a intensidade máxima (III). Os investimentos públicos em turismo em 
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Ouro Preto só passaram para o nível de intesidade máximo (III) após cerca de 25 anos 

de início do ciclo em análise, quando o idealizado seria ao redor do 6º ano do início do 

ciclo. Já o crescimento turístico somente passou para a intesidade máxima (III) alguns 

anos antes que o investimento, i.e., ao redor do 23º ano de início do ciclo em 

mensuração, quando o idealizado seria ao redor do 10º ano. Ressalta-se, ainda, que a 

evolução turística no destino, durante todo o período em análise, não atingiu a 

maturidade. 

 

 
              Gráfico 5.9: MAPT e modelação do turismo em Ouro Preto (1975-2005) 
              Fonte: Elaboração própria, 2008 
 
 
Em síntese, as variáveis em análise em Ouro Preto não seguem o comportamento 

idealizado pelo modelo, sendo que o elemento que mais se difere é o planejamento 

turístico. Já os investimentos públicos em turismo e o crescimento da atividade são 

ascendentes como preconizado pelo modelo só que de forma bem menos acentuada do 

que o previsto. 
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5.4 Resultados da modelação em Salvador 
 
5.4.1 Modelação do planejamento turístico em Salvador 

 

Procede-se a uma breve contextualização sobre Salvador, antes da descrição da 

modelação do planejamento turístico. Salvador é a capital do Estado da Bahia (figura 

5.4), estado este que tem uma extensão territorial de cerca de 565 mil km² e uma 

população aproximada de 14,1 milhões (IBGE, 2007). Salvador, com uma extensão 

territorial de cerca de 707 Km2, é uma cidade que possui aproximadamente 2,9 milhões 

de habitantes (IBGE, 2007), sendo um dos principais destinos turísticos do Brasil.  

 

Salvador foi fundada no séc. XVI, especificamente no ano de 1549, denominada, a 

princípio, São Salvador da Bahia de Todos os Santos, sendo a primeira capital 

brasileira, mantendo este título até 1763. Planejada pelos portugueses, Salvador é, até os 

dias atuais, um dos mais importantes exemplos do urbanismo colonial português 

(Teixeira e Valla, 1999 apud Nobre, 2003). O centro histórico tombado21 de Salvador 

possui uma área territorial de aproximadamente 84 hectares (Iphan, 2008) e é 

Patrimônio Cultural da Humanidade desde 1985. A proposta de classificação de 

Salvador pela Unesco se justifica pelos critérios IV e VI, respectivamente,   (i) um 

exemplo eminente de estrutura urbana renascentista, adaptada a uma área colonial, e (ii) 

um dos maiores centros de convergência da cultura européia, africana e americana de 

base indígena, dos sécs. XVI ao XVIII (Icomos, 1985). 

 

 
      Figura 5.4: Representação geográfica da Bahia, em destaque Salvador 
       Fonte: mapa da BA, Guia Geográfico (2008b) e mapa Salvador, Interhabit (2008) 

                                                 
21 O conjunto arquitetônico, paisagístico e urbanístico de Salvador foi inscrito nos livros do tombo do Iphan, em 1984. 
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Ao analisar a variável planejamento turístico em Salvador, no período 1975-2005, é 

necessário enfatizar e detalhar um pouco mais, alguns dos aspectos descritos no tópico 

3.4, assim como fazer uma retomada sobre os principais planos, políticas e estratégias 

adotadas, e estudos realizados. Neste sentido, observa-se que não há e nunca houve um 

plano de turismo para o município, em nível local, i.e., nunca houve um plano 

municipal de turismo elaborado pelo poder público. Em 1991, conforme citado no 

tópico 3.4.1, foi elaborado o Prodetur-NE, um dos determinantes para a atual fase de 

desenvolvimento turístico do estado. Ressalta-se que anteriormente a este programa, o 

Estado da Bahia já possuía estratégias políticas e trabalhava o turismo, a partir da 

perspectiva das zonas turísticas. Estas zonas turísticas foram, já em meados da década 

de 90, denominadas pólos turísticos, nos quais cada duas zonas configuram um pólo. 

No ano de 2002, iniciou-se a elaboração do Pdits - Pólo Salvador e Entorno, que foi 

consolidado em 2003, sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Esta 

Fundação coordenou o planejamento participativo para elaboração do plano (foram 

realizadas doze reuniões com cerca de quarenta e cinco pessoas cada, sendo três em 

Salvador e nove fora de Salvador). No Pdits - Pólo Salvador e Entorno é estabelecida a 

base para o Prodetur-NE II. Ainda no ano de 2003, foi elaborado o Plano Século XXI 

Consolidação do Turismo com as estratégias turísticas do Estado da Bahia para o 

período 2005-2020.  

 

Em relação aos estudos encomendados pelo poder público, cita-se as investigações 

preliminares para a constituição e definição de aplicação de verbas do BID, assim como 

o inventário turístico de Salvador que foi realizado com a coordenação da Bahiatursa, a 

qual elaborou um banco de dados que vem sendo, constantemente, alimentado de 

informações desde 1994.  

 

A partir da reflexão sobre o panorama estabelecido, é possível realizar uma análise 

multicritério da variável planejamento turístico em Salvador. Ressalta-se que a 

participação pública no planejamento da atividade turística, conforme delimitada no 

tópico 4.3.2, pode ser mensurada com grau de média participação pública (nível 2, 

escala de medida 0,50), para os anos de 1990, 1995, 2000 e 2005. Isto se deve ao fato 

do planejamento participativo ter sido estimulado pelo poder federal, estadual e 

muncipal, neste período. Em nível local, atenta-se que a participação pública se inicia 
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por volta dos anos 90, a partir do Prodetur-BA, o qual se fundamenta em uma política 

de participação pública com envolvimento da comunidade local.  

 

Ao analisar o cenário de “planejamento informal” em Salvador observa-se que este pode 

ser representado pela seguinte curva (gráfico 5.10, detalhada na tabela 5.8). Esta curva 

inicia-se com nível de importância média (II) e atinge o nível máximo (III), em finais da 

década de 80, sendo que retorna ao nível II, em 1995, e atinge novamente o nível III, em 

2000 e 2005. Clarifica-se que no início dos anos 90, se somam às estratégias o Prodetur-

NE I e os estudos de base para sua elaboração, e ressalta-se que, no período 2000-2005, 

são contabilizados os planos e os programas, a saber, o Pdits - Pólo Salvador e Entorno, 

o Plano Século XXI Consolidação do Turismo e o Prodetur-NE II. Relativamente às 

estratégias, estas sempre estiveram presentes durante todo o processo de planejamento 

turístico em Salvador.   
 

 
                                    Gráfico 5.10: Cenário “planejamento informal”  
                                    do turismo em Salvador (1975-2005) 
                                           Fonte: Elaboração própria, 2008 
 

Tabela 5.8: Análise multicritério - Cenário “planejamento informal" do turismo em 
Salvador (1975-2005) 

Cenário:  
Planejamento Informal Anos 

Indicadores Pesos 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Planos 10% 0 0 0 0 0 1 1 
Programas 10% 0 0 0 1 1 1 1 
Estratégias/diretrizes 40% 1 1 1 1 1 1 1 
Estudos 10% 0 0 0 1 0 1 1 
Participação pública 30% 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 
Salvador Score 0.40 0.40 0.40 0.75 0.65 0.85 0.85 

Fonte: Elaboração própria, 2008 
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Ao considerar o cenário de “planejamento com certo grau de formalidade” em Salvador, 

apresenta-se a seguinte curva (gráfico 5.11, detalhada na tabela 5.9). Nos primeiros 

quinze anos, o planejamento se encontra no nível de intensidade I (mínimo). Em 1990 

pode ser categorizado como nível médio (II),  sendo que em 1995 desce um pouco na 

escala, mas continua no nível II. Somente em 2000 e 2005 que o planejamento atinge o 

nível máximo (III). Em uma análise geral, apesar desta curva atingir os mesmos 

patamares que a curva anterior em 2000 e 2005, esta tem um desempenho pior em 

relação à outra, nos anos de 1975 a 1985, e começa a melhorar a partir deste período.  

 

 

 
 

            Gráfico 5.11: Cenário “planejamento com certo grau 
             de formalidade” do turismo em Salvador (1975-2005) 
                           Fonte: Elaboração própria, 2008 
 

Tabela 5.9: Análise multicritério - Cenário “planejamento com certo grau de 
formalidade” do turismo em Salvador (1975-2005) 

Cenário:  
Planejamento com certo grau de 

formalidade 
Anos 

Indicadores Pesos 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Planos 20% 0 0 0 0 0 1 1 
Programas 15% 0 0 0 1 1 1 1 
Estratégias/diretrizes 25% 1 1 1 1 1 1 1 
Estudos 10% 0 0 0 1 0 1 1 
Participação pública 30% 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 
Salvador Score 0.25 0.25 0.25 0.65 0.55 0.85 0.85 

Fonte: Elaboração própria, 2008 
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Ao analisar o cenário de “planejamento formal” em Salvador, estabelece-se a seguinte  

curva (gráfico 5.12, detalhada na tabela 5.10). Ao se destinar um peso maior aos planos 

e programas, o desempenho desta curva em Salvador se mostra pior em relação às 

outras duas. A curva começa com grau de intensidade do ciclo no nível mínimo (I), na 

realidade, a parte mais baixa deste nível, em relação às outras análises, e em 1990 se 

encontra no nível médio (II), se mantendo neste com uma pequena variação no ano de 

1995. Observa-se que nos últimos cinco anos em análise, a curva apresenta um 

desempenho igual aos cenários anteriores, o que representa um bom mix entre 

estratégias/diretrizes, planos, programas, estudos e também uma maior formalidade do 

planejamento turístico. 

 
                                   Gráfico 5.12: Cenário “planejamento formal”  
                                   do turismo em Salvador (1975-2005) 
                                          Fonte: Elaboração própria, 2008 
 
Tabela 5.10: Análise multicritério - Cenário “planejamento formal” do turismo em 
Salvador (1975-2005) 

Cenário:  
Planejamento formal Anos 

Indicadores Pesos 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Planos 30% 0 0 0 0 0 1 1 
Programas 20% 0 0 0 1 1 1 1 
Estratégias/diretrizes 10% 1 1 1 1 1 1 1 
Estudos 10% 0 0 0 1 0 1 1 
Participação pública 30% 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 
Salvador Score 0.10 0.10 0.10 0.55 0.45 0.85 0.85 

Fonte: Elaboração própria, 2008 
 
Em uma análise geral, tem-se que o planejamento turístico em Salvador, no período 

1975 a 1985 possui grande grau de informalidade. No entanto, ao redor dos anos 90 este 

cenário se altera e o turismo passa a ser planejado de maneira mais formal. Enfatiza-se o 
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bom desempenho do planejamento no período 2000-2005, com novos planos, 

programas e estudos, período com maior formalidade, no que tange ao planejamento da 

atividade no espaço temporal em análise.  

 

5.4.2 Modelação do investimento público em turismo em Salvador 

 

Os investimentos públicos municipais anuais na atividade turística, em Salvador, 

(discriminados em detalhe, na tabela B.4, apêndice B) são representados graficamente 

pela seguinte curva (gráfico 5.13, detalhada na tabela 5.11). Os valores investidos, 

apresentados abaixo, já foram atualizados para o ano base de 2005 e com as moedas de 

cada época convertidas para o Real (R$), (tabela B.5, apêndice B), conforme definido 

nos procedimentos metodológicos, apresentado no tópico 1.5. Enfatiza-se que os 

investimentos foram mensurados, a partir da análise da LOA (Secretaria das Finanças 

de Salvador, 2006), elaborada no final do ano, com previsão da destinação do capital 

para o ano subseqüente. Em Salvador, só foi possível avaliar a LOA de 1991 a 2005. No 

período temporal de 1975 a 1990, não foi encontrado registro da LOA, na Secretaria das 

Finanças de Salvador, assim como nos arquivos das Secretarias em análise. Durante 

1991 a 2005, os anos que tiveram os maiores picos dos investimentos públicos foram 

em 1993/1994, sendo que em 1994 o investimento foi aproximadamente 126 vezes 

maior que em 1993, e entre 1997 e 1998, aproximadamente 28 vezes  maior, no ano de 

1998, em relação a 1997. 

 

 

 
 

                Gráfico 5.13: Investimento público anual em turismo - Salvador (1991-2005) 
             Fonte: Elaboração própria, 2008, de dados da Secretaria das Finanças de Salvador (2006) 
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                           Tabela 5.11: Investimentos estandardizados ao ano 
     de referência 2005 – Salvador (1992-2005) 

Ano Atualização para ano  
base 2005 - R$  

1991 17.634.991 
1992   6.755.079 
1993    439.953 
1994 55.998.651 
1995   4.760.808 
1996  25.234.167 
1997 12.203.614 
1998 47.293.221 
1999 20.431.450 
2000 37.294.363 
2001 14.724.003 
2002 16.000.913 
2003 20.891.846 
2004 27.696.948 
2005 15.458.943 

             Fonte: Elaboração própria, 2008, a partir de dados da Secretaria das Finanças 
                    de Salvador, e da aplicação de fórmulas de conversão de outras moedas para 
                                 real, já considerando a inflação calculada pelo IGP-DI/FGV. 
 
O investimento público municipal acumulado em turismo, no destino de Salvador 

(gráfico 5.14), no período em análise, 1991 a 2005, teve um primeiro pico em 1994, 

seguido de outro em 1998. Em uma análise geral para o período em questão, atenta-se 

para o fato de que, no ano de 1991, foram investidos R$ 17,63 milhões e, em apenas 16 

anos, foi acumulado um investimento de R$ 322,42 milhões, o que representa um 

investimento acumulado aproximadamente 17 vezes maior que o investimento anual do 

ano de 1991. Durante o período 1997-2005, observa-se que em 1997 o investimento foi 

de R$ 12,2 milhões e que de 1997 a 2005, teve um investimento acumulado de R$ 

211,99 milhões, i.e., um acumulado aproximadamente 16 vezes maior que o 

investimento anual de 1997, em apenas 8 anos.  
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         Gráfico 5.14: Investimento público acumulado em turismo -Salvador (1991-2005) 
          Fonte: Elaboração própria, 2008, a partir de dados da Secretaria das Finanças de Salvador (2006) 
 

Ao refletir sobre o investimento per capita em Salvador (tabela 5.12), o qual se origina 

da razão entre o investimento público acumulado em turismo, até o ano em análise, e a 

população residente de Salvador, daquele ano de referência (tabela B.6, apêndice B), 

observa-se no ano de 2005 o investimento per capita foi aproximadamente 14 vezes 

maior que o do ano de 1997. 

 

                                  Tabela 5.12: Investimento per capita 
                                             em Salvador (1997-2005) 

ANO INVESTIMENTO PER CAPITA22
 

1997 5,43 
1998 26,16 
1999 34,71 
2000 50,27 
2001 53,08 
2002 63,45 
2003 66,04 
2004 74,68 
2005 79,29 

              Fonte: Elaboração própria, 2008, a partir de dados da  
              Secretaria das Finanças de Salvador (2006), e da aplicação de 
              fórmulas de conversão de outras moedas para real, já  
              considerando a inflação calculada pelo IGP-DI/FGV. 
              
Em uma análise geral sobre os investimentos públicos municipais com incidência direta 

no setor turístico, em Salvador, observa-se que os mesmos representaram um grande 

montante de capital. Desta forma, atenta-se que o investimento acumulado foi 

                                                 
22 Considerou-se o investimento acumulado, dividido pela população anual IBGE (2007), de acordo com a equação 1.2, estabelecida 
no tópico 1.5, efetivando esta análise baseada apenas na população, devido a inexistência de dados do número de turista para o 
período de análise. 
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considerável, apesar de uma retração no investimento anual no período 2004-2005. 

Enfatiza-se que os investimentos são responsáveis por melhorias visíveis no destino, 

gerando uma maior capacidade de atração de turistas e conseqüente potencialização do 

desenvolvimento da atividade. 
 
 
5.4.3 Modelação do crescimento do turismo em Salvador 
 

Ao contabilizar o número de novas UH (gráfico 5.15, detalhado na tabela 5.13) nos 

meios de hospedagem em Salvador, observa-se um pico em 1985, outro em 1993/1995 e 

um terceiro pico em 2003/2004. 

 
      Gráfico 5.15: Evolução do crescimento do número de UH nos  meios de                    
                 hospedagem em Salvador (1980-2005) 

                 Fonte: Elaboração própria, 2008, a partir de dados da Bahiatursa (2006b) e SCT (2006a) 

                                      
 
                                     Tabela 5.13:  Evolução do nº de UH nos meios 
                                     de hospedagem em Salvador (1980-2005) 

Anos Nº de UH 
1980 5.514 
1981 5.887 
1982 5.637 
1983 5.616 
1984 5.663 
1985 7.152 
1986 7.368 
1987 7.491 
1988 7.210 
1989 7.210 
1990 7.342 
1991 7.352 
1992 7.282 
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Anos 
Nº de UH  

(continuação) 
1993 7.059 
1994 9.436 
1995 10.498 
1996 10.963 
1997 11.316 
1998 11.341 
1999 11.395 
2000 11.395 
2001 11.490 
2002 11.258 
2003 11.796 
2004 13.113 
2005 12.960 

                 Fonte: Dados de 1980 a 1997 e de 2001 a 2005 – Bahiatursa (2006b), 
                         Dados de 1998 a 2000 (estimativa): elaboração própria, a partir do 

                                  valor de investimentos privados em Salvador - banco de dados (interno) 
     SCT (2006b)   

 
A taxa de ocupação hoteleira em Salvador (tabela 5.14) apresentou, durante os anos em 

análise, melhor desempenho no ano de 2000 quando atingia valores de 70,6% de 

ocupação. Em 2004, houve uma diminuição considerável da taxa de ocupação, 

decrescendo para o patamar de 61,8 %. 

 
                                   Tabela 5.14: Taxa de ocupação hoteleira - 
                                   Salvador (1980-2004) 

Anos Taxa de ocupação 
1980 57,40 
1985 53,00 
1990 50,20 
1995 54,30 
2000 70,60 
2004 61,80 

                Fonte: Bahiatursa (2006a) - dados de 1980 a 2005 
 
 
O número de UH ocupadas em Salvador (gráfico 5.16, detalhado na tabela 5.15) teve o 

seu primeiro grande pico em 1995, com um aumento percentual de 54,6%, seguido de 

um pico, em 2000, este representando um crescimento de 41,1%. O aumento do número 

de UH ocupadas, entre 2000 e 2004, foi ínfimo se comparado aos dois picos anteriores, 

reflexo da diminuição da taxa de ocupação. 
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                 Gráfico 5.16: Número de UH ocupadas em Salvador (1980-2004) 
                    Fonte: Elaboração própria, 2008, a partir de dados da Bahiatursa (2006a, 2006b) 

                                        
                                       Tabela 5.15: Número de UH  
                                       ocupadas – Salvador (1980-2004) 

Anos Nº UH ocupadas 
1980 3.165 
1985 3.791 
1990 3.686 
1995 5.700 
2000 8.045 
2004 8.104 

                                              Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da 
                                              Bahiatursa (2006a, 2006b) e SCT (2006b)   

 
Em uma análise geral sobre o número de UH, em Salvador, para o período 1980-2005 

observa-se que houve um crecimento de quase uma vez e meia. Atenta-se para o fato da 

diminuição da taxa de ocupação nos últimos anos o que incide no número de camas 

ocupadas. 
 

5.4.4 Inovações com incidência direta no turismo em Salvador 
 
Como uma forma de reflexão sobre o crescimento do turismo em Salvador,  realiza-se 

uma análise empírica sobre algumas inovações com incidência direta no turismo, neste 

destino. Desta forma, discorre-se a seguir, a respeito das principais inovações 

percebidas, na última década. Clarifica-se, desde já, que esta é uma proposta inicial que 

não foi aprofundada nesta tese e merece o desenvolvimento de estudos futuros. 

 

Uma das inovações identificadas em Salvador perpassa a requalificação do Pelourinho, 

com a criação/renovação de diversos produtos turísticos, entre eles, museus, igrejas e 

lojas de souvenirs. Ressalta-se que o Pelourinho, em si, já é um atrativo turístico pela 
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sua importância na paisagem urbana de Salvador e por sua singularidade. A intervenção 

do Estado, nesta área de Salvador, iniciou-se em 1992 e concluiu sua sexta fase de 

intervenções em 1999. Este espaço da cidade, apesar de todas as críticas23 geradas pela 

forma e processo de atuação dos gestores públicos (Nobre, 2003; Farias, 1998), se 

constitui em um atrativo inovador para a cidade. Segundo Nobre (2003), o 

desenvolvimento do turismo no Pelourinho é uma das estratégias do governo do Estado 

da Bahia para a promoção do desenvolvimento econômico.  

 

Outras duas inovaçãoes percebidas em Salvador são o Grupo Olodum e o Forte São 

Marcelo. O Grupo Olodum, a partir de um projeto musical voltado para crianças e 

adolescentes carentes, se transforma de bem cultural em produto turístico, o qual atrai 

uma grande demanda de turistas, representando, ainda, um dos símbolos da Bahia. 

Alguns atrativos turísticos de Salvador, que passaram por processos de inovação, foram 

os fortes da cidade, entre eles o Forte São Marcelo. Esses fortes foram revitalizados e 

folders foram elaborados com a intenção de atrair turistas para sua visitação. 

 

Uma inovação diretamente relacionada à qualidade dos produtos e serviços é a 

certificação profissional, realizada em Salvador, através do Programa Competente do 

Turismo Sustentável, PCTS, e do Programa Bahia Qualitur.  

 

Algumas inovações do ponto de vista estratégico e de sistemas de gestão, em Salvador, 

se refere  (i) ao Cluster de Entretenimento da Bahia, (ii) ao Programa Fidelidade Bahia e 

(iii) às projeções de cenários futuros. Ressalta-se que essas três inovações são 

detectadas no Estado da Bahia, com incidência direta, na cidade de Salvador. O Cluster 

de Entretenimento da Bahia se origina de uma iniciativa ocorrida no final de 2000, o 

qual tem como objetivo criar um cluster que envolva, entre outros, os setores de 

turismo, cultura, lazer, esportes, música, gatronomia (Garrido, 2002). Em relação ao 

Programa Fidelidade Bahia, este tem a intenção de fidelizar clientes, no caso, os 

turistas, a partir da criação de um cartão fidelidade, no qual se acumulam pontos, 

vantagens e descontos nos estabelecimentos cadastrados. No que se refere à projeção de 

cenários futuros, atenta-se para os documentos publicados, designadamente, (i) o Plano 

Século XXI Consolidação do Turismo e (ii) as planilhas com projeções da atividade 
                                                 
23 Uma das principais críticas se refere à exclusão da população local durante a requalificação e renovação urbana do Pelourinho, 
sendo considerado por muitos estudiosos como um processo de “higienização” do centro histórico. 
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turística, a partir de hipóteses: fraca, média e forte (tabela 4 - anexos). Nestes 

documentos, destaca-se a visão de futuro dos gestores públicos do turismo em Salvador, 

bem como a preocupação com a definição de indicadores para a mensuração das metas. 

 

Esta reflexão sobre Salvador fornece algumas indicações sobre elementos inovadores, 

no âmbito de estratégias, sistemas de gestão e qualidade, e componentes da oferta 

turística, o que permite a inter-relação entre estes e os processos de desenvolvimento do 

turismo. Desde já, ressalta-se que esta análise pode ser elaborada de forma participativa, 

onde os diversos atores locais, com interesse na atividade turística, apresentam suas 

visões, o que torna esta reflexão mais rica em detalhes e com possibilidade de se 

detectar outras inovações. Enfatiza-se que estas análises devem ser incentivadas 

também, como forma de integração dos atores sociais e de sensibilização para a 

importância da atividade turística, acrescido de um maior conhecimento sobre os fatores 

que geram mudanças no processo turístico. 

 
5.4.5 MAPT versus resultados da modelação do turismo em Salvador 
 
Ao comparar a modelação idealizada pelo MAPT, conforme estabelecida no capítulo 4, 

com a modelação que descreve a realidade das variáveis em análise em Salvador, 

observa-se a seguinte representação gráfica das curvas (gráfico 5.17), sendo que durante 

os primeiros dez anos o planejamento se manteve no nível de intensidade mínino (I), 

quando o modelo idealizado estabelecia que a importância do planejamento turístico ao 

início do ciclo deveria começar com a intensidade máxima (III). Pode-se considerar que 

os investimentos públicos com incidência direta no turismo em Salvador no período 

mensurado, 1990-2005, inicia-se no nível de intensidade médio (II) e passa para o nível 

de intesidade máximo (III) cerca de 10 anos depois. O crescimento turístico em 

Salvador passa para o nível III, ao redor do ano de 1995, sendo que em uma análise 

geral a evolução turística ainda não atingiu a maturidade. 
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      Gráfico 5.17: MAPT e modelação do turismo em Salvador (1975-2005) 
       Fonte: Elaboração própria, 2008 
 
Em cômputo geral, os elementos em análise em Salvador não seguem o comportamento 

idealizado pelo modelo, visto o planejamento turístico se manter no nível de intesidade 

mínina durante os primeiros anos do ciclo em questão, quando o modelo estabelece a 

relevância do planejamento iniciar com intesidade máxima.  No entanto, no decorrer do 

ciclo, os gestores públicos locais destinaram importância ao planejamento. Em relação 

aos investimentos públicos em turismo e o crescimento da atividade, observa-se que  as 

fases de mudança de intesidade do ciclo no decorrer do período temporal se diferem do 

idealizado, mas possuem tendências ascendestes durante todo o período. 
 
5.5 Discussão dos resultados 
 
Segundo Martínez (2005),  “...as tentativas de compreender e explicar a realidade nunca 

conseguem retratar todos os processos, mas possibilitam, progressivamente, 

compreensões mais completas”. Neste sentido, ressalta-se que a modelação realizada, 
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assim como a definição do MAPT, visam, sobretudo, trazer uma parcela de contribuição 

aos estudos de ciclos de vida do turismo e de processos turísticos. 

 

Desta forma, em um momento inicial realizou-se o pré-teste do MAPT que possibilitou 

a análise dos resultados da modelação nas Ilhas da Madeira e de Fernando de Noronha. 

Esta aplicação preliminar fundamentou as escolhas definitivas sobre os indicadores para 

cada variável, assim como a opção pela análise multicritério para a curva do 

planejamento turístico.  

 

Na seqüência, aplicou-se o modelo proposto aos destinos objeto de estudo. Neste 

sentido, ao comparar a modelação do turismo em Salvador e Ouro Preto, observa-se que 

o planejamento turístico em Ouro Preto passou para o nível de intensidade médio (II), 

tardiamente, em relação a Salvador. Considera-se que Salvador atualmente já se 

encontra no nível de intensidade máximo (III) do planejamento turístico, enquanto Ouro 

Preto está, ainda, no nível II. Estas conclusões podem ser fundamentas pelos resultados 

da aplicação do método de análise: fatores determinantes para o sucesso do 

planejamento, o qual permitiu a mensuração dos elementos diretamente ligados ao 

planejamento turístico nos destinos e a visualização dos motivos explicativos para o 

maior êxito em Salvador, se comparado a Ouro Preto. Destaca-se, ainda,  que em 

Salvador é possível perceber a participação pública se iniciando alguns anos antes que 

em Ouro Preto, conforme referido no tópico 5.4.1, devido ao Prodetur-BA, que se 

fundamenta em uma política de participação pública.  

 

Os investimentos públicos em turismo em Salvador foram, proporcionalmente, maiores 

que em Ouro Preto, iniciando-se no nível de intensidade médio (II), no início da década 

de 90, enquanto Ouro Preto atinge este patamar, no final da mesma década. No entanto, 

há que se relativizar, devido ao seguinte motivo: Salvador é capital de um estado e Ouro 

Preto é uma cidade do interior. Ao mesmo tempo, observa-se que o invesimento per 

capita em Ouro Preto é muito superior ao de Salvador. Neste sentido, há de se 

considerar o tamanho da população residente de Salvador que é, em média, 38 vezes 

maior que a de Ouro Preto. 

 

O crescimento turístico, refletido pela expansão da oferta, ocorre em ambos destinos, 

sendo que Salvador já se encontra no nível de intensidade máximo (III) e Ouro Preto 
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começa a passar para este nível. Considera-se que ambos possuem potencial de 

crescimento e que nenhum dos destinos em análise atingiu a maturidade turística. 

 

Em uma reflexão final, ao analisar o modelo idealizado e sua relação com os destinos 

estudados, observa-se que a curva do planejamento turístico, que deveria ter grande 

relevância no começo do ciclo (intensidade máxima - III), estava na intesidade mínima 

(I) em ambos destinos, sendo que neste mesmo período, já existia o turismo de maneira 

espontânea. Este fato não invalida o modelo, apenas reflete a falta de atenção destinada 

ao planejamento nas áreas objeto de estudo no início dos períodos em análise. Mais uma 

vez, atenta-se para o fato que Salvador começou a destinar importância ao planejamento 

turístico, anteriormente, ao mesmo processo em Ouro Preto. No que tange às curvas do 

crescimento do turismo e dos investimentos públicos em turismo nos dois destinos, 

estabelece-se que ambas são representadas por curvas em S, de acordo com o traçado 

previsto pelo MAPT, no entanto, com percursos ascendentes menos acentuados que o 

idealizado. Enfatiza-se, mais uma vez, que o montante de capital investido em Salvador 

foi superior a Ouro Preto, mesmo relativizando. A curva do crescimento do turismo, no 

período em análise, é ascendente em ambos estudos e reflete os investimentos e o 

planejamento realizados em Ouro Preto e Salvador. Por fim, enfatiza-se que o MAPT é 

um modelo que permite acompanhar e analisar de forma crítica o desempenho das 

variáveis em análise em Ouro Preto e Salvador, assim como relacioná-las. 

 

5.6 Síntese  
 

O presente capítulo teve como intenção (i) apresentar os resultados da modelação, (ii) 

estabelecer comparações entre os destinos de Ouro Preto e Salvador e (iii) demonstrar a 

capacidade de aplicação do MAPT, a realidades locais. Desta forma, discorreu-se, a 

princípio sobre o pré-teste realizado na Ilha da Madeira, Portugal e na Ilha de Fernando 

de Noronha, Brasil. Mais uma vez, ressalta-se a importância de aplicação do pré-teste 

para adequação do modelo, sendo que esta análise sucitou reflexões sobre o período e a 

intensidade do ciclo (IC) ideais para cada variável, permitindo, assim, a proposta do 

modelo idealizado. Possibilitou, ainda, a opção metodológica pela análise multicritério 

da variável planejamento, assim como a alteração do indicador número de camas para 

UH, devido ao país em análise para aplicação dos estudos de caso, utilizar, na maioria 

das estatísticas e análises, este indicador.  
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Após o pré-teste, procedeu-se a uma breve apresentação histórica de Ouro Preto, 

seguida da modelação das curvas do planejamento turístico, investimento público em 

turismo e crescimento do turismo. Na sequência, o mesmo processo foi aplicado a 

Salvador. Como resultado visual da aplicação do MAPT a Ouro Preto e Salvador, foram 

apresentados os modelos representativos das curvas originárias dos resultados obtidos, 

respectivamente, nos tópicos 5.3.5 e 5.4.5, para o período de 1975-2005. 

 

Em resumo, o planejamento turístico em Ouro Preto começou a ganhar maior 

importância, mais tardiamente do que em Salvador. Os investimentos públicos em 

turismo foram crescentes em ambos destinos, sendo que o nível de investimentos em 

Salvador foi, proporcionalmente, maior que em Ouro Preto, apesar do per capita indicar 

vantagens para Ouro Preto, conforme esclarecido, no tópico 5.5. O crescimento do 

turismo em Salvador foi mais abrupto, sendo que é importante lembrar que este destino 

possui maior orientação a internacionalização. No entanto, sabe-se que a taxa de 

ocupação em Salvador teve uma retração, conforme apresentado na tabela 5.14, e em 

dados atuais, entre estes o divulgado pela Rotas Turismo (2007) que indicam uma 

tendência preocupante em relação a queda do número de turistas. Neste sentido, é 

possível perceber que o MAPT pode contribuir para diagnóstico e análise crítica dos 

acontecimentos passados, assim como mensuração do cenário atual do turismo, nestes 

destinos. 

 

Por fim é importante ressaltar que foram apresentadas algumas inovações percebidas 

nos destinos de Salvador e Ouro Preto. O principal objetivo desta análise empírica é 

permitir a reflexão sobre inovações com incidência direta na atividade turística. 

Observa-se, em ambos destinos, a existência de inovações do ponto de vista dos 

atrativos, dos serviços, dos equipamentos e dos sistemas de gestão. Ressalta-se que do 

ponto de vista dos sistemas de gestão há a preocupação dos destinos com a 

qualificação/certificação e a implementação de políticas públicas eficazes. Enfatiza-se, 

ainda, que Salvador possui maior capacidade competitiva que Ouro Preto, conforme 

demonstrado na pesquisa do MTur, FGV e Sebrae (2008), sendo que a competitividade 

está ligada, entre outros aspectos, às inovações e ao posicionamento estratégico deste 

destino. 
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Capítulo 6. Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 
 
6.1 Conclusões 
 
 
A presente investigação versou sobre análises de processos turísticos e de ciclos de vida 

do turismo, em específico, à modelação de alguns dos elementos integrantes dos 

sistemas turísticos, designadamente, o planejamento turístico, os investimentos públicos 

em turismo e o crescimento do turismo. Ao abordar a atividade turística, é conveniente 

reforçar, mais uma vez, a concordância com os investigadores que denominam o 

turismo como um fenômeno, temática esta debatida no tópico 1.1.  

 

Face ao contexto de complexidade inerente ao fenômeno turístico, é importante 

enfatizar a necessidade de inter-relação do turismo com outros domínios do 

conhecimento. A pesquisa acadêmica em turismo, ao ser realizada de forma integrada as 

disciplinas pertinentes, possibilita análises transversais e o seu entendimento mais 

aprofundado. Neste âmbito, salienta-se que esta investigação teve, essencialmente, 

como campos do saber agregados às teorias de turismo, que com suas contribuições 

individuais robusteceram a base teórica e conceitual da análise em questão, o 

planejamento urbano, a economia e as ciências sociais/políticas. 

 
O principal objetivo desta tese foi o desenvolvimento de um instrumento de análise que 

possibilitasse a mensuração de processos turísticos, no contexto de estudos de ciclos de 

vida. Neste sentido, o Modelo de Análise do Processo Turístico - MAPT, conforme 

apresentado nesta investigação, veio de encontro a este anseio. Ressalta-se que o maior 

benefício obtido com a aplicação do MAPT é a possibilidade de realização do 

monitoramento eficaz da atividade turística, sendo que o mesmo pode vir a contribuir 

com a minimização antecipadora das flutuações a que qualquer ciclo de 

desenvolvimento está sujeito.  

 

Com a intenção de desenvolver o MAPT, do ponto de vista conceitual e teórico, foi 

necessário realizar a revisão bibliográfica sobre o estado da arte referente aos principais 

conceitos que viriam a sustentar a sua elaboração. Desta forma, debruçou-se sobre um 

vasto campo de conhecimentos, entre estes, planejamento turístico, políticas públicas 

em turismo, planos-processo, ciclos de vida do turismo, modelos sistêmicos, 
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sustentabilidade, acrescido dos modelos de base, a saber Butler (1980) e Lourenço 

(2003), de acordo como discorrido no capítulo 2. 

 

A base teórica, além de fornecer suporte à proposição do MAPT, possibilitou, também, 

a elaboração do método de análise: fatores determinantes para o sucesso do 

planejamento turístico, apresentado no capítulo 3. Este método foi aplicado a Ouro 

Preto-MG e a Salvador-BA, e permitiu a realização de uma análise comparativa entre 

estes destinos.  

 

Ao analisar o processo de planejamento turístico nos destinos supracitados, conforme 

discutido no tópico 3.5, constata-se que em ambos há visões semelhantes sobre como 

desenvolver o turismo, sendo que Salvador possui um cenário de planejamento turístico 

melhor estruturado que Ouro Preto. Este fato está diretamente relacionado à importância 

destinada à formação de clusters e redes, que pode ser percebida pelas políticas públicas 

vigentes, nas localidades em análise. Em Minas Gerais, a política de Circuitos 

Turísticos e, na Bahia, a política de Zonas/Pólos Turísticos, assim como o plano 

visionário da Bahia representado pelo documento: Plano Século XXI Consolidação do 

Turismo, agregado ao Cluster de Entretenimento da Bahia, são alguns dos elementos 

que compõem este universo. Pela análise realizada foi possível observar que Salvador 

tem tido mais êxito no planejamento turístico que Ouro Preto.  

 

Refletindo-se, ainda, sobre esta temática, salienta-se que os resultados obtidos com a 

modelação da curva do planejamento turístico do MAPT,  podem ser reforçados com as 

contribuições provenientes da aplicação do método de análise: fatores determinantes 

para o sucesso do planejamento turístico. Este método contribuiu para um maior 

entendimento do comportamento dessa curva, do decorrer do ciclo de vida em análise, 

nos destinos de Ouro Preto e Salvador.  Enfatiza-se que este método de análise pode ser, 

facilmente, aplicado a outros destinos e contextos, contribuindo para mensurar 

processos de planejamento turístico.  

 

O modelo proposto nesta investigação, conforme estabelecido no capítulo 4, origina-se 

da incorporação do modelo de Butler (1980) e de Lourenço (2003). Um dos modelos 

mais difundindos em análises de ciclos de vida do turismo, o modelo de Butler (1980), 

acrescido do conhecimento consolidado da área de planejamento urbano, como no caso 
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de Lourenço (2003), constitui-se a base sustentadora do modelo proposto. Desta forma, 

elaborou-se um modelo para áreas de desenvolvimento turístico, com suas variáveis e 

indicadores específicos, e traçou-se o comportamento idealizado das curvas a serem 

modeladas. A interação do presente modelo com outros modelos, entre eles, Boullón 

(1997) e Beni (1998), assim como as curvas de Hernández e León (2003), conforme 

apresentado no tópico 4.5, possibilitou a consolidação do MAPT.  

 

De um modo geral, no campo de conhecimento do turismo, os modelos são 

caracterizados por uma lacuna entre a teoria e a prática. A aplicabilidade do modelo 

proposto evidencia a função prática do mesmo, não sendo, apenas, mais um modelo 

teórico. Neste sentido, os estudos de caso apresentados, neste trabalho acadêmico, 

evidenciam que a aplicação do modelo proposto pode ser realizada, apesar da 

dificuldade da organização e compilação de dados. Problema este, que se espera ser 

solucionado, em breve, pelas administrações públicas, a partir da maior sistematização 

das informações em bancos de dados. Ainda neste âmbito, observa-se uma tendência 

mundial onde, cada vez mais, os destinos se preocupam com a estruturação da oferta o 

que pressupõe a organização das informações de base, com a criação de departamentos 

de estatísticas, equipes de pesquisas, sites e divulgação de relatórios/pesquisas. 

 

As curvas dos investimentos públicos em turismo e do crescimento do turismo do 

MAPT são, eminentemente, de base quantitativa, e a curva do planejamento turístico, 

apesar de quantificar o número de planos, programas, estratégias/diretrizes, estudos, 

possui base qualitativa para estas análises, assim como para a mensuração da 

participação pública. As análises qualitativas, como é sabido, são fundamentadas em 

análises mais subjetivas. Neste contexto, com a aplicação sistemática do MAPT pelos 

gestores públicos, assim como por outros investigadores, serão estipulados alguns 

padrões de avaliação para a modelação da curva do planejamento turístico. Desta forma, 

possibilitará, ao longo do tempo, comparações mais pormenorizadas com análises 

comparativas entre as gestões públicas – avanços e retrocessos sofridos pelo destino, no 

que tange ao planejamento da atividade turística – tornando esta análise cada vez mais 

fidedigna à realidade.  

 

Ao fazer uma comparação entre os objetivos delineados e os resultados atingidos pela 

investigação é possível constatar que as pretensões traçadas foram cumpridas. As etapas 
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estipuladas: (i) elaboração do modelo, (ii) aplicação com análise comparativa nos 

destinos de Ouro Preto e Salvador, (iii) validação e consolidação do modelo e (iv) 

recomendações para os gestores públicos e sugestões de desenvolvimentos futuros para 

a comunidade científica, foram executadas. Ressalta-se que o quarto objetivo específico 

foi atingido, sendo que as recomendações para os gestores públicos foram traçadas no 

final do capítulo 5, e serão novamente enfatizadas neste capítulo, assim como as 

orientações para desenvolvimentos futuros que serão delineadas no tópico 6.2.  

 

Observa-se que o MAPT possibilita à gestão pública maiores subsídios para embasar 

suas decisões, a partir do momento que contribue para que a mesma conheça, em 

profundidade, os ciclos de planejamento turístico, de investimentos públicos em turismo 

e do crescimento da atividade. Os gestores públicos, ao utilizarem o modelo proposto 

como instrumento de análise, estarão (i) mais aptos a agir de forma consciente, (ii) em 

prol de processos sustentáveis, (iii) em busca de resultados mais satisfatórios para o 

segmento turístico e (iv) com maiores probalilidades de sucesso na gestão turística. 

Além do mais, o modelo possibilita a tomada de atitudes pró-ativas por parte da 

administração pública, contribuindo para detectar possíveis problemas relativos à oferta 

e à demanda turística.  

 

A falta de parâmetros testados, assim como de experiências passíveis de comparação no 

campo de conhecimento de ciclos de vida do turismo relacionados aos processos  

turísticos, conforme estabelecido nos tópicos 1.2 e 1.6, é uma das dificuldades 

encontradas no estudo. Esta dificuldade se justifica por esta investigação ser uma das 

precursoras em análises desse tipo, sendo que pode ser necessário a realização de ajustes 

futuros nos padrões estabelecidos. Neste sentido, as variáveis e seus respectivos 

indicadores podem precisar de novos redimensionamentos, de acordo com os resultados 

que forem sendo obtidos com a aplicação do modelo. O MAPT, apesar de validado e 

consolidado com os estudos de caso apresentados dos destinos de Ouro Preto e 

Salvador, deve ser testado em outras localidades.  

 

As limitações para a realização da investigação, conforme delimitado em 1.6, onde é 

estabelecido que (i) a falta de planos-processo, constante em planejar e executar as 

ações; (ii) a dispersão dos dados estatísticos, assim como a dificuldade de tratamento 

destes dados, e (iii) a dificuldade em obter séries estatísticas com informações 
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periódicas sobre a atividade turística, são entraves sentidos em grande parte dos destinos 

brasileiros. Em relação à primeira limitação listada, uma indagação pode ser feita a 

título exemplificativo, em qual destino turístico há a constância em elaborar planos, 

executar e tornar a elaborar novos planos, na famosa sequência planos-processo? No 

caso brasileiro são evidentes estas limitações, no entanto, observa-se que outros destinos 

mundiais partilham da mesma problemática, em maior ou menor grau.  

 

Em relação à segunda e terceira limitações, observa-se que nos estudos de caso em 

análise, somente nas últimas décadas houve uma preocupação em sistematizar as 

informações em turismo, assim como a necessidade de planejar formalmente a atividade 

com a elaboração de documentos legais. Destaca-se que os dados sobre a taxa de 

ocupação hoteleira em Ouro Preto não foram encontrados, pois não foi contabilizada no 

período em análise. Somente em meados de 2006, conforme explicitado, no tópico 1.4, 

o IER começou a realizar este levantamento no núcleo regional de Ouro Preto. Em 

relação aos dados em Salvador, há uma lacuna de informações relativa aos 

investimentos públicos entre os anos de 1975 a 1990, os quais não foram encontrados 

nos arquivos públicos e nem na Secretaria das Finanças.  

 

O MAPT tem a pretensão de ser um instrumento de análise de processos. Sabe-se que 

para a compreensão de processos, a percepção da comunidade, assim como a dos 

turistas, são elementos relevantes para análise e retroalimentação (feed-back) do 

sistema, mas que, no entanto, não foram contemplados, especificamente, pelo modelo. 

A mensuração da participação pública foi inserida na modelação proposta, mas 

reconhece-se que a percepção dos atores socais não foi tema de análise.  Outro aspecto, 

que não foi incorporado ao modelo, são as análises da capacidade de suporte. Estas são 

mensuradas, através, apenas, da existência ou não existência de estudos encomendados 

pelo poder público, um dos indicadores utilizados na análise multicritério da curva do 

planejamento turístico.  

 

Ainda em relação às limitações da modelação, tem-se que o MAPT permite a 

visualização do desempenho quantitativo da atividade, sendo que o mesmo deveria 

incorporar análises às quais possibilitassem a mensuração da qualidade do turismo, no 

decorrer do tempo. Estas duas limitações da modelação podem ser revertidas com novas 

investigações e estudos complementares. Ressalta-se que apesar das limitações, o 
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MAPT, através da sua concepção teórica e de sua representação visual, facilmente 

reprodutível a partir de dados empíricos, permite um monitoramento, ainda que 

incipiente, dos processos de desenvolvimento turístico. 

 

A validação do MAPT, em Ouro Preto e em Salvador, vem confirmar a relevância deste 

modelo enquanto instrumento de monitoramento capaz de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável da atividade turística. O uso do MAPT possibilita (i) 

introdução de reajustes sob as direções indevidamente tomadas, (ii) identificação de 

pontos/processos críticos, (iii) clarificação sobre os fatores determinantes de mudanças 

de fases em um ciclo de vida e (iv) “repensar” o planejamento da atividade turística.  

 

Ao comparar as dinâmicas ocorridas nos estudos de caso com o modelo idealizado, 

observa-se que Salvador  possui um planejamento turístico mais estruturado que Ouro 

Preto, sendo que a importância atribuída ao planejamento pode ser percebida em 

Salvador, em finais dos anos 80, e em Ouro Preto, em meados dos anos 90. Neste 

sentido, é recomendável que os gestores públicos do turismo em Ouro Preto invistam 

em uma maior profissionalização do planejamento e da gestão turística, através (i) da  

construção de um banco dados estatísticos que fundamente as decisões tomadas; (ii) da 

elaboração e implementação de um maior número de planos, políticas e programas, com 

foco na qualidade dos mesmos, e (iii) da realização do monitoramento sistemático dos 

processos turísticos. Sabe-se que, em âmbito local, o Neaspoc é um núcleo de pesquisas 

que está se consolidando na área de investigações turísticas, sendo que desta forma a 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ouro Preto tem um grande aliado para a 

construção do banco de dados. Em Salvador é aconselhável que o setor público persista 

no caminho trilhado, até o momento, de planejamento e gestão do turismo, com exceção 

da Emtursa que precisa de redirecionar sua atuação, conforme explicitado no tópico 

3.4.2. Os gestores públicos em Salvador deveriam destinar maior atenção ao 

monitoramento da atividade, visto possuir instrumentos de análise da gestão do turismo 

delineados, mas que, no entanto, pelo que indica os resultados da pesquisa realizada 

pelo MTur, FGV e Sebrae (2008), não têm sido adequadamente aplicados. 

  

No âmbito dos investimentos públicos em turismo conclui-se que estes são 

proporcionalmente maiores em Salvador do que em Ouro Preto, fato este que pode ser, 

eventualmente, explicado por uma maior visão do poder público em destinar capital 
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para a estruturação da oferta turística, acrescido de uma estrutura institucional bem 

organizada em Salvador, no que tange a atividade turística. Neste sentido, ressalta-se, 

mais uma vez, que Ouro Preto como uma não-capital, possui uma estrutura institucional 

de turismo em menor dimensão e que não é impactada diretamente como Salvador, 

pelos órgãos estaduais de turismo. Ainda sobre esta temática, destaca-se que em cidades 

patrimoniais, como no caso de Ouro Preto e Salvador, os investimentos públicos em 

turismo devem ser uma constante para garantir a restauração, revitalização e 

requalificação do patrimônio. Desta forma, é recomendável que os gestores públicos de 

Salvador destinem novos esforços de recuperação do Pelourinho, que se encontra, 

novamente, em quadro de deteorização e abandono.    

 

No que tange o crescimento do turismo, durante o período em análise, observa-se que o 

mesmo ocorreu em ambos destinos. Ressalta-se, no entanto, que é recomendável que os 

gestores de Salvador prestem atenção às tendências identificadas de retração da 

demanda turística, conforme diagnosticado pela diminuição da taxa de ocupação 

turística no ano de 2004 em relação ao ano de 2000, referido no tópico 5.4.3 e pelos 

informes do ano de 2007, salientado no tópico 3.5. Ao analisar a evolução do número de 

turistas em Ouro Preto e Salvador, os gestores públicos devem considerar a capacidade 

de compra inerente aos turistas destes destinos. Neste âmbito, atenta-se para o fato que 

em Salvador já foi diagnosticado que a receita turística não acompanhou o aumento de 

turistas, e em Ouro Preto, a partir de análise empírica, pode-se identificar o mesmo 

cenário, acrescido da pressão do aumento de excursionistas. Ressalta-se, desta forma, 

que os gestores públicos de ambos destinos devem considerar esta temática de maneira 

mais atenta.  

 

Retomando a análise sobre o planejamento turístico, observa-se que os processos 

participativos e a gestão compartilhada do turismo são focados por ambas 

administrações públicas: municipais e estaduais. Ressalta-se que em Salvador o 

envolvimento da comunidade foi estimulado alguns anos antes que em Ouro Preto, 

conforme apresentado nos tópicos 5.3.1 e 5.4.1. Ainda neste âmbito, enfatiza-se que os 

processos participativos precisam ser mais fomentados, seja em Ouro Preto, quanto em 

Salvador, sendo que o planejamento participativo e a gestão compartilhada contribuem 

para o fortalecimento do capital social, que é uma das bases para o desenvolvimento 

local. 
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Os fatores determinantes que ocasionam modificações nos destinos turísticos, tornando-

os mais competitivos e proporcionando, geralmente, a mudança de fases de um ciclo de 

vida, normalmente, são de difícil mensuração. Acrescenta-se outra questão relativa aos 

pontos de mudanças que se refere à dificuldade de definição se os pontos máximos são, 

realmente, máximos ou apenas pontos máximos relativos em um ciclo. Associado a essa 

questão, observa-se que os fatores determinantes, na maioria das vezes, são difusos ou 

quando acontecem de forma sistemática, é árduo determinar qual foi, ao certo, o ponto 

de mudança, visto essas mudanças serem, em grande parte dos casos, precedidas de 

modificaçães muito mais profundas em uma determinada realidade local. Desta forma, é 

de difícil mensuração o real impacto das inovações na melhoria do desempenho turístico 

em uma localidade. 

 

Como exercício analítico, realizou-se uma análise preliminar de alguns dos fatores 

determinantes, nos destinos de Ouro Preto e Salvador, a partir da mensuração de 

inovações com incidência direta na atividade turística. Essas inovações percebidas 

circunscreveram-se: (i) a alguns dos novos empreendimentos que despontaram, (ii) a 

requalificação de produtos turísticos, assim como de áreas de interesse 

histórico/turístico, e (iii) a análises do ponto de vista estratégico e de sistemas de gestão. 

Atribuir estas inovações, puramente,  às mudanças de fase em um ciclo de vida, é algo 

complexo, visto haver uma gama de fatores que permeiam os sistemas de turismo e que 

são “co-autores” nesse processo de transformação. Neste sentido, as inovações 

apresentadas nesta tese, não foram associadas ao comportamento das curvas 

estabelecidas pelo MAPT, por merecer análises mais apuradas. Estabelece-se, desde já, 

esta recomendação para o desenvolvimento de trabalhos futuros.  

 

Retomando a análise sobre planos-processo, observa-se que na atividade turística, tanto 

de Ouro Preto como de Salvador, ainda não há um ação sistemática na produção e 

implementação de planos. Compreende-se que a atividade turística pode ser definida por 

diferentes tipos de cenários de planejamento, de acordo como definido nos 

procedimentos metodológicos, tópico 1.5, fundamentado teoricamente, no tópico 2.2, e 

aplicado em análise multicritério nos tópicos 5.3.1 e 5.4.1. O planejamento turístico não 

tem de estar, obrigatoriamente, atrelado a um plano. No entanto, é importante refletir 

sobre o grau de informalidade presente em cenários de planejamento informal ou com 

certo grau de formalidade, sendo estes cenários realidade em muitos dos anos relativos 
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ao período de análise, 1975-2005, nos destinos de Ouro Preto e de Salvador. A 

premissa, que se objetiva estabelecer com essa discussão, é a necessidade de  

profissionalização do ato de planejar e gerir a atividade turística, a partir do processo 

sistêmico de elaborar, executar e avaliar: planos, programas, projetos e políticas de 

turismo, assim como outros instrumentos de gestão.    

 

O argumento que fundamenta a análise holística e não fragmentada do processo turístico 

é estabelecido pelo entendimento que, a partir dessas análises, é possível a definição de 

estratégias mais assertivas para os destinos turísticos. Importante ressaltar que, como as 

teorias inerentes aos modelos são, geralmente,  indutivas, todas as variações descobertas 

nos estudos de caso deveriam ser interpretadas de modo a contribuir para o 

desenvolvimento da Teoria Geral do Turismo.  

 

O MAPT, conforme demonstrado com os resultados obtidos na modelação em Ouro 

Preto e Salvador, é um ferramenta que possibilita análises holísticas do turismo, sendo 

relevante para o monitoramento de processos e para a análise da evolução da atividade, 

no que tange ao planejamento turístico, aos investimentos públicos e ao crescimento do 

turismo, no decorrer de um período temporal. Estabelece-se, por fim, que a modelação 

realizada, a partir da aplicação do MAPT, contribui para uma maior integração entre 

teoria e prática, representando assim, mais um avanço nos estudos de ciclo de vida e nas 

análises de processos de desenvolvimento turístico.  

 

6.2 Desenvolvimentos futuros 

 

Em consonância com a experiência adquirida e a partir das conclusões originadas por 

esta investigação, realiza-se algumas recomendações para desenvolvimentos futuros. 

Uma das principais sugestões se fundamenta na premissa de que a modelação do 

turismo, os processos turísticos, assim como o planejamento da atividade, possuem 

dinâmicas próprias, sendo que, desta forma, defende-se a flexibilização do Modelo de 

Análise do Processo Turístico, incorporando ajustes ao mesmo, caso necessário, para 

futuras modelações. Neste âmbito, destaca-se, mais uma vez, que o modelo proposto é 

um meio para realizar análises de processos de desenvolvimento turístico, e não um fim 

em si. 
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Um dos focos desta tese foi o desenvolvimento de um modelo que contribuisse para o 

entendimento de processos de desenvolvimento turístico. Como é sabido, nesta 

investigação realizou-se uma análise, predominantemente, quantitativa. Neste contexto, 

recomenda-se que outras pesquisas integrem elementos qualitativos. Alerta-se, no 

entanto, que algumas análises qualitativas, no que tange aos ciclos de vida, podem ser 

impactadas por certas problemáticas ao mensurar, por exemplo, a “percepção da 

comunidade” sobre a atividade turística, em uma escala temporal alargada e tendo em 

vista sua modelação. 

  

Outro aspecto relevante, é a incorporação dos investimentos estaduais e federais à 

análise em questão. Pondera-se que há o problema da dispersão de dados. No entanto, 

observa-se que cada vez mais os órgãos públicos se preocupam com as informações de 

base, com a criação de bancos de dados, o que vem facilitar estas pesquisas. Ainda no 

âmbito da análise dos investimentos públicos em turismo, sugere-se que em novas 

investigações seja computado os investimentos realmente realizados, i.e., que se utilize 

os relatórios de aplicação dos recursos públicos de cada Secretaria, com impacto direto 

na atividade turística. Estes relatórios representam análises mais fidedignas da realidade 

da destinação dos recursos públicos nos destinos em análise. Atenta-se, no entanto, para 

a dificuldade em ter acesso a estes relatórios, visto se encontrarem mais dispersos que as 

LOA.  

 

Um nova curva, a saber, investimentos privados em turismo, pode ser agregada ao 

modelo em análise, possibilitando a mensuração destes e a comparação entre a relação: 

investimentos públicos e privados. Ressalta-se, no entanto, que estes dados estão ainda 

mais dispersos que os do setor público. O que justifica esta realidade é que os 

empreendedores privados, muitas vezes, não declaram os gastos por temerem 

arrecadações públicas (impostos/taxas/etc). Em contrapartida, a gestão pública se baseia 

em um dos princípios do Direito Administrativo, a saber, a publicidade, princípio pelo 

qual os gestores públicos devem dar conhecimento aos cidadãos sobre a gerência e a 

condução dos negócios públicos, tendo como um de seus instrumentos legais a 

publicação oficial do orçamento e da sua destinação.  

 

As análises sobre inovação merecem atenção por parte dos investigadores, sendo que a 

mensuração das inovações com incidência na atividade turística pode possibilitar 
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interpretações sobre fatores chave que possam a vir ou tenham vindo a contribuir com o 

comportamento dos ciclos turísticos, em um determinado destino. As considerações 

apresentadas sobre as inovações com incidência direta na atividade turística, nesta tese, 

estabeleceram ponderações iniciais que merecem ser aprofundadas. Sugere-se, então, 

novos estudos e análises destas em Ouro Preto e Salvador. Neste âmbito, enfatiza-se que 

as inovações são elementos primordias para a competitividade dos destinos turísticos, 

sendo que um maior conhecimento sobre estas pode contribuir para potencializar 

vantagens percebidas. 

 

Ainda sobre os destinos de Ouro Preto e Salvador, a aplicação do MAPT deveria ser 

realizada de forma sistemática, como uma forma de monitoramento constante (i) da 

evolução da atividade, (ii) dos picos de investimentos públicos, (iii) do desempenho do 

planejamento e das políticas públicas, (iv) da participação pública dos atores sociais 

locais e (v) da inter-relação entre os componentes analisados pelo modelo, nos destinos 

supracitados. 

 

Recomenda-se a modelação com o MAPT em (i) outros destinos de turismo cultural, no 

país foco de análise, (ii) destinos de turismo cultural, em outras partes do mundo; assim 

como (iii) a realização de comparação entre estes destinos turísticos. Neste sentido, 

clarifica-se que se faz eminente a necessidade de realização de certas parametrizações e 

até mesmo relativizações, ao comparar destinos em contextos específicos, no que tange 

a aspectos: geográficos, populacionais, econômicos, sócio-políticos, ambientais e 

tecnológicos. A comparação realizada entre países distintos, nos quais se incluem países 

centrais e periféricos, merece atenção especial para não incorrer em erros na pesquisa. 

Sugere-se, por fim, a aplicação do MAPT, como um instrumento de 

diagnóstico/monitoramento de processos de desenvolvimento da atividade turística, 

aliado a mensuração de ciclos de vida do turismo, como uma forma de orientar e/ou 

embasar (i) futuros empreendedores em turismo, (ii) gestores públicos e (iii) acadêmicos 

da área, assim como de campos do conhecimento correlatos. 
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Apêndices 
 

Apêndice A - Entrevistas semi-estruturadas 
 
 

Período almejado: 1975 - 2005 

Enfoque: Dados sobre a atividade turística 

Variáveis em análise: planejamento turístico, investimento público em turismo 

e crescimento do turismo. 

 
 

Variável: planejamento turístico 
Indicadores: número de planos, programas, estratégias/diretrizes, estudos 

(mercado, capacidade de suporte, entre outros na área do turismo) 

encomendados pelo poder público, assim como a participação pública. 

 
 
→ Cite o nome do plano turístico e o ano de elaboração: 
 

Nome do plano Ano de 
elaboração

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
→ Participação no processo de planejamento, especificamente na elaboração 
dos planos: 
 

· Durante a elaboração dos planos o setor privado e/ou o 3º setor foi    
consultado: □sim □não 
 
· Os referidos setores se envolveram na elaboração do plano: □sim □não 
 

· Caso necessário, faça observações sobre o assunto: __________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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→ Cite os programas e as estratégias/diretrizes elaborados e/ou estudos 
realizados, o ano de elaboração e assinale com um X, definindo um ou outro: 
 

Nome Ano Programas Estratégias Estudos 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

→ Faça comentários relevantes a respeito do planejamento turístico, que não 

tenha sido esclarecido anteriormente, e acredite que possa contribuir para esta 

pesquisa: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Variável: investimento público em turismo 

Indicadores: capital público investido em infra-estrutura de apoio ao turismo, 

infra-estrutura de acesso, atrativos e divulgação. 

 

→ Cite quais foram os investimentos públicos na área de turismo, o ano de 

conclusão e o valor destinado. Considere os investimentos em infra-estrutura 

de apoio ao turismo, como exemplo um centro de informações turísticas; infra-

estrutura de acesso (estradas, rodoviárias, sinalização, etc.); atrativos (criação 

de um parque, etc.) e divulgação (folder, outdoor, site na Internet, veiculação 

de propagandas na TV, no rádio, etc.) 

 
  

Nome do investimento Ano de 
conclusão 

Valor (R$) 
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→ Faça comentários relevantes a respeito do investimento público em 
turismo, que não tenha sido esclarecido anteriormente, e acredite que possa 

contribuir para esta pesquisa: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 
 
Variável: crescimento do turismo 
Indicadores: nº. de unidades habitacionais x taxa de ocupação 

 
 anos 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Nº de 
UH 

 
 
 

       

 
 

 anos 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Taxa de 

ocupação 
 
 
 

       

 
Observações (caso necessário): _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Caso não haja dados sobre o nº. de unidades habitacionais e as taxas de 
ocupação dos anos acima especificados, favor preencher abaixo, com dados 
existentes e os respectivos anos: 
 

 anos        
Nº de 
UH 

 
 
 

       

 
 anos        

Taxa de 
ocupação 
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Observações (caso necessário): _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

→ Faça comentários relevantes a respeito do crescimento do turismo, que 

não tenha sido esclarecido anteriormente, e acredite que possa contribuir para 

esta pesquisa: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

→ Faça outros comentários sobre a atividade turística em sua cidade que 

possa contribuir para esta pesquisa: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Apêndice B - Investimentos públicos em turismo em Ouro Preto e 
             Salvador: valores discriminados e atualizados 

 
 

 Tabela B.1: Investimentos públicos em turismo - detalhados em Ouro Preto 
Ano: 1975 

Área de aplicação Valor(Cr$) 
Obras públicas e equipamentos   700.000,00 
Investimento em turismo     10.000,00  
    710.000,00 

Ano: 1976 
Área de aplicação Valor (Cr$) 

Construção e manutenção de estradas e pontes 1.348.000,00 
Promoções do turismo    924.100,00 
 2.272.100,00 

Ano: 1977 
Área de aplicação Valor (Cr$) 

Rodovia 2.408.000,00 
Promoção do turismo 1.233.000,00 
 3.641.000,00 

Ano: 1978 
Área de aplicação Valor (Cr$) 

Construção, ampliação e melhoramento de postos de 
receptivos de turismo 180.000,00 

Aquisição de máquinas, móveis e utensílios para os postos de 
receptivos 50.000,00 

Divulgação oficial 15.000,00 
Promoções do turismo 124.000,00 
Empreendimentos turísticos 30.000,00 
Construção, pavimentação e melhoramento de estradas e 
pontes 1.000.000,00 

Apoio para entidades culturais e artísticas 250.000,00 
    1.649.000,00 

Ano: 1979 
Área de aplicação Valor (Cr$) 

Construção, pavimentação e recuperação de estradas e pontes 1.500.000,00 
Conservação e reparo de estradas e pontes 1.165.000,00 
Promoções do turismo 232.000,00 
Divulgação oficial – turismo 15.000,00 
Empreendimentos turísticos 80.000,00 
Melhoria da operacionalidade dos atrativos turísticos 72.000,00 
Preservação do patrimônio histórico, artístico e arqueológico 290.000,00 
Construção e recuperação de monumentos públicos 300.000,00 
Divulgação oficial – cultura 20.000,00 
 3.674.000,00 

Ano: 1980 
Área de aplicação Valor (Cr$) 

Construção, pavimentação e melhoramento de estradas e 
pontes 2.531.000,00 

Conservação e reparo de estradas e pontes 2.950.000,00 
Construção, ampliação e melhoramento de postos de 
receptivos de turismo      50.000,00 

Máquinas, móveis e utensílios para os postos de receptivos       50.000,00 
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Área de aplicação (continuação 1980) Valor (Cr$) 
Serviços nos postos de receptivos de turismo      98.000,00 
Verba para associação dos guias de Ouro Preto        6.000,00 
Restauração do patrimônio histórico – Teatro Municipal    200.000,00 
Preservação do patrimônio histórico, artístico e arqueológico    100.000,00 
Recuperação do Jardim Botânico    300.000,00 
 6.285.000,00 

Ano: 1981 
Área de aplicação Valor (Cr$) 

Reparos e conservação de estradas e pontes 11.300.000,00 
Melhoria da operacionalidade dos atrativos turísticos 200.000,00 
Implantação de empreendimentos turísticos 50.000,00 
Promoção do desenvolvimento do potencial turístico 80.000,00 
Construção, ampliação e melhoramento de postos receptivos 40.000,00 
Móveis e utensílios para os postos de receptivo e turismo 20.000,00 
Ampliação e melhoramento da Casa dos Artistas 500.000,00 
 12.190.000,00 

Ano: 1982 
Área de aplicação Valor (Cr$) 

Promoção do desenvolvimento do potencial turístico do 
município 180.000,00 

Difusão do patrimônio cultural e artístico 300.000,00 
Melhoria da operacionalidade dos atrativos turísticos 350.000,00 
Implantação de empreendimentos turísticos 100.000,00 
Divulgação oficial – turismo 500.000,00 
Preservação do patrimônio histórico, artístico e arqueológico 1.800.000,00 
Construção, ampliação e melhoramento da estação rodoviária 1.000.000,00 
Reparos e conservação da estação rodoviária 3.300.000,00 
Construção e recuperação de estradas e pontes 5.300.000,00 
 12.830.000,00 

Ano: 1983 
Área de aplicação Valor (Cr$) 

Reparos e conservação da estação rodoviária 1.100.000,00 
Construção de prédios e instalações da estação rodoviária 2.000.000,00 
Construção e recuperação de estradas e pontes 8.500.000,00 
Implantação de empreendimentos turísticos 100.000,00 
Melhoria da operacionalidade dos atrativos turísticos 700.000,00 
Promoções do turismo 1.550.000,00 
Promoção do desenvolvimento do potencial turístico do 
município 450.000,00 

Subvenções sociais para Associação de Guias Turísticos de 
Ouro Preto 100.000,00 

Móveis e utensílios para postos de receptivos de turismo 250.000,00 
Preservação do patrimônio histórico artístico e arqueológico 3.000.000,00 
Restauração de bens culturais (Igreja São Francisco de Paula, 
imóvel na Rua São José, entre outros) 12.000.000,00 

 29.750.000,00 
Ano: 1984 

Área de aplicação Valor (Cr$) 
Construção, pavimentação, recuperação e melhoramento de 
estradas e pontes 320.850.000,00 

Promoção do desenvolvimento do potencial turístico 2.700.000,00 
Melhoria da operacionalidade dos atrativos turísticos 2.500.000,00 
Implantação de empreendimentos turísticos 1.300.000,00 
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Área de aplicação (continuação 1984) Valor (Cr$) 
Melhoramento da Casa dos Contos e Casa dos Artistas 5.000.000,00 
 332.350.000,00 

Ano: 1985 
Área de aplicação Valor (Cr$) 

Construção, pavimentação, recuperação e melhoramento de 
estradas 60.000.000,00 

Recuperação e melhoramento do prédio e instalações do 
Teatro Municipal e Casa do Folclore  

   1.000.000,00 
 

Móveis e utensílios para os postos de receptivos de turismo 300.000,00 
Promoções culturais e artísticas 3.500.000,00 
 64.800.000,00 

Ano: 1987 
Área de aplicação Valor (Cz$) 

Construção, pavimentação, recuperação e melhoramento de 
estradas e pontes 7.000.000,00 

Obras e instalação turismo 400.000,00 
Preservação do patrimônio histórico e artístico 80.000,00 
Restauração de bens culturais e artísticos 60.000,00 
 7.540.000,00 

Ano: 1988 
Área de aplicação Valor (Cz$) 

Recuperação, pavimentação e melhoramento de estradas e 
pontes 4.637.753,00 

Obras e instalações do turismo    220.000,00 
Preservação do patrimônio histórico e artístico     50.000,00 
Restauração de bens culturais e artísticos     50.000,00 
 4.957.753,00 

Ano: 1994 
Área de aplicação Valor (R$) 

Despesas de capital turismo 3.520.000,00 
Restauração de bens culturais e artísticos 5.930.000,00 
Divulgação oficial    200.000,00 
 9.650.000,00 

Ano: 1996 
Área de aplicação Valor (R$) 

Construção, pavimentação de estradas, pontes e bueiros      50.000,00 
Manutenção e conservação de estradas, pontes e bueiros    397.551,00 
    447.551,00 

Ano: 1997 
Área de aplicação Valor (R$) 

Construção do portal da cidade      25.000,00 
Promoção do turismo        8.600,00 
Divulgação de atividades culturais e turísticas     11.920,00 
Manutenção e preservação do patrimônio histórico e artístico      37.320,00 
Apoio e promoção de eventos culturais e artísticos    369.058,00 
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Área de aplicação (continuação 1997) Valor (R$) 

Construção, pavimentação de estradas, pontes e bueiros      10.000,00 
Manutenção e conservação de estradas, pontes e bueiros    384.970,00 
    846.868,00 

Ano: 1998 
Área de aplicação Valor (R$) 

Promoção do turismo       36.000,00 
Reconstrução e pavimentação de estradas, pontes e bueiros 2.000.000,00 
Construção e pavimentação da Estrada Real    865.000,00 
Manutenção e conservação de pontes e bueiros    141.000,00 
 3.042.000,00 

Ano: 1999 
Área de aplicação Valor (R$) 

Construção de postos de receptivos de turismo     30.000,00 
Promoção do turismo     32.000,00 
Manutenção e preservação de patrimônio histórico e 
artístico     31.000,00 

Apoio e promoção de eventos culturais e artísticos   280.500,00 
Reconstrução e pavimentação de estradas, pontes e bueiros 1.050.000,00 
Construção e pavimentação da Estrada Real    900.000,00 
Transporte rodoviário 2.514.500,00 
Estradas vicinais 2.030.000,00 
 6.868.000,00 

Ano: 2000 
Área de aplicação Valor (R$) 

Manutenção e conservação de estradas e pontes   623.500,00 
Construção de postos receptivos     20.000,00 
Promoção do turismo     70.000,00 
Manutenção e preservação de patrimônio histórico e 
artístico     15.000,00 

Apoio e promoção de eventos culturais e artísticos   130.000,00 
 858.500,00 

Ano: 2001 
Área de aplicação Valor (R$) 

Construção e pavimentação de estradas e pontes    650.000,00 
Construção e pavimentação da Estrada Real 2.920.000,00 
Construção de postos receptivos      50.000,00 
Promoção do turismo    120.000,00 
Manutenção e preservação de patrimônio histórico e artístico       14.000,00 
Apoio e promoção de eventos culturais e artísticos    140.000,00 
 3.894.000,00 

Ano: 2002 
Área de aplicação Valor (R$) 

Construção e pavimentação de estradas e pontes 600.000,00 
Construção e pavimentação da Estrada Real 250.000,00 
Manutenção de estradas e pontes 305.000,00 
Levantamento de potencial turístico 33.000,00 
Cadastro informatizado de sítios históricos e atrativos 
turísticos 32.000,00 

Promoção do turismo 45.000,00 
Construção de postos receptivos       50.000,00 
Projeto Portal 
 7.565.000,00 
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Área de aplicação (continuação 2002) Valor (R$) 
Calendário de eventos       10.000,00 
Apoio a promoção de eventos culturais e artísticos        45.000,00 
Manutenção e preservação do patrimônio histórico e artístico       14.000,00 
Cadastro informatizado do patrimônio histórico, artístico e 
arqueológico        44.000,00 

 8.993.000,00 
Ano: 2003 

Área de aplicação Valor (R$) 
Construção e melhoramento de estradas e pontes 1.550.000,00 
Revitalização da Estrada Real 380.000,00 
Manutenção de estradas municipais e vicinais 400.000,00 
Promoção e fomento ao turismo 380.000,00 
Construção do portal turístico 720.000,00 
Gestão das ações de turismo 260.000,00 
Promoção, produção e difusão cultural  634.000,00 
   4.324.000,00 

Ano: 2004 
Área de aplicação Valor (R$) 

Construção e ampliação de estradas e pontes    350.000,00 
Revitalização da Estrada Real 400.000,00 
Manutenção de estradas municipais e vicinais 450.000,00 
Promoção e fomento do turismo 435.000,00 
Construção do portal turístico 203.000,00 
Gestão das ações de turismo 62.000,00 
Promoção, produção e difusão cultural  1.084.000,00 
   2.984.000,00 

Ano: 2005 
Área de aplicação Valor (R$) 

Construção e ampliação de estradas e pontes 140.000,00 
Manutenção de estradas municipais e vicinais 652.936,00 
Promoção e fomento do turismo 346.000,00 
Construção e ampliação da infra estrutura turística 210.000,00 
Gestão de ações de turismo 66.000,00 
Promoção, produção e difusão cultural    1.436.000,00 
 2.850.936,00 

   Fonte: Elaboração própria, a partir das Leis Orçamentárias Anuais - Arquivo Público de 
   Ouro Preto (2006) 
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Tabela B.2: Atualização dos investimentos públicos em turismo com base no IGP-DI⁄FGV, 
ao ano de referência 2005 – Ouro Preto  

IGP-DI: 330,856 | 31/12/2005 
Mês Valores correntes Valores corrigidos Números índices 

dez/75 710.000,00 1.040.450,71 dez/74 0,0000000000821
dez/76 2.272.100,00 2.574.004,17 dez/75 0,0000000001062
dez/77 3.641.000,00 2.818.876,09 dez/76 0,0000000001554
dez/78 1.649.000,00 919.338,69 dez/77 0,0000000002158
dez/79 3.674.000,00 1.455.461,36 dez/78 0,0000000003037
dez/80 6.285.000,00 1.404.711,78 dez/79 0,0000000005383
dez/81 12.190.000,00 1.296.150,61 dez/80 0,0000000011315
dez/82 12.830.000,00 699.028,00 dez/81 0,0000000022082
dez/83 29.750.000,00 811.531,65 dez/82 0,0000000044105
dez/84 332.350.000,00 2.915.305,20 dez/83 0,0000000137157
dez/85 64.800.000,00 175.557,79 dez/84 0,0000000444080
dez/86 N/A N/A dez/85 0,0000001487374
dez/87 7.540.000,00 3.696.191,32 dez/86 0,0000002454275
dez/88 4.957.753,00 471.038,44 dez/87 0,0000012662949
dez/89 N/A N/A dez/88 0,0000144056028
dez/90 N/A N/A dez/89 0,0002712576194
dez/91 N/A N/A dez/90 0,004389
dez/92 N/A N/A dez/91 0,025469
dez/93 N/A N/A dez/92 0,3205
dez/94 9.650.000,00 129.007,59 dez/93 8,9995
dez/95 N/A N/A dez/94 107,320
dez/96 447.551,00 1.202.883,30 dez/95 123,100
dez/97 846.868,00 2.080.283,91 dez/96 134,689
dez/98 3.042.000,00 4.666.928,83 dez/97 144,765
dez/99 6.868.000,00 15.433.699,48 dez/98 147,231
dez/00 858.500,00 1.607.806,25 dez/99 176,663
dez/01 3.894.000,00 6.641.401,54 dez/00 193,988
dez/02 8.993.000,00 13.893.628,21 dez/01 214,155
dez/03 4.324.000,00 5.284.689,34 dez/02 270,711
dez/04 2.984.000,00 3.387.063,85 dez/03 291,484
dez/05 2.850.936,00 2.885.836,09 dez/04 326,855

Fonte: Elaboração própria, Alvares, D. e Empresa Júnior da Faculdade Batista de Vitória (2007), a partir dos  
dados do IGP-DI/FGV  
 
Legenda:  
N/A: não se aplica 
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Tabela B.3: População residente de Ouro Preto (1997-2005) 

Ano População residente 
1997 61.431 
1998 61.260 
1999 61.090 
2000 60.919 
2001 66.715 
2002 67.069 
2003 67.436 
2004 68.208 
2005 68.635 

     Fonte: IBGE (2007) 
 
 

Tabela B.4: Investimentos públicos em turismo - detalhados em Salvador 
Ano: 1991 

Área de aplicação Valor (CR$) 
CR$ 1,00 

Promoção e incentivos aos eventos turísticos e culturais   53.040.000,00 
Reforma do mercado modelo   28.730.000,00 
Programa de desenvolvimento turístico e cultural 110.500.000,00 
Carnaval turístico 221.000.000,00 
Revitalização do sítio histórico 221.000.000,00 
Investimentos da Fundação Gregório de Matos        884.000,00 
Estudo e pesquisa de tráfego urbano     1.547.000,00 
Elaboração do plano funcional das vias     2.210.000,00 
Identificação dos pontos críticos de tráfego     4.420.000,00 
 643.331.000,00 

Ano: 1992 
Área de aplicação Valor (CR$) 

CR$ 1.000,00 
Promoção e incentivos aos eventos turísticos e culturais       150.000,00 
Carnaval turístico      700.000,00 
Revitalização de sítio histórico      385.000,00 
Recuperação das carretas do projeto “Boca de Brasa”        40.000,00 
Incentivos a programas artísticos e culturais       105.000,00 
Estudo e pesquisa de tráfego urbano        20.000,00 
Elaboração do plano funcional de vias          8.000,00 
Identificação dos pontos críticos de tráfego        22.000,00 
 1.430.000,00 

Ano: 1993 
Área de aplicação Valor (CR$) 

CR$ 1.000,00 
Promoção e incentivo aos eventos turísticos e culturais           472.000,00 
Programa de desenvolvimento turístico e cultural 700.000,00 
 1.172.000,00 
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Ano: 1994 (continuação) 

Área de aplicação Valor (CR$) 
CR$ 1.000,00 

Promoção e incentivos aos eventos turísticos e culturais    289.520,00 
Carnaval turístico 1.108.240,00 
Implantação de postos de informações turísticas        5.040,00 
Encargos com propaganda e publicidade da Emtursa    141.120,00 
Pavimentação da estrada velha do aeroporto 1.344.000,00 
Implantação e recuperação de mirantes  1.125.040,00 
Recuperação do centro histórico      112.000,00 
Restauração do Forte de São Marcelo        43.840,00 
Apoio e promoção de empreendimentos culturais        20.000,00 
 4.188.800,00 

Ano: 1995 
Área de aplicação Valor (CR$) 

CR$ 1,00 
Implantação de postos de informações turísticas    162.913.000,00 
Reforma de prédios públicos 2.605.797.000,00 
Implantação de vias de acesso 1.478.023.800,00 
 4.246.733.800,00 

Ano: 1996 
Área de aplicação Valor (R$) 

Promoção e incentivos aos eventos turísticos e culturais 311.369,00 
Carnaval turístico 7.062.337,00 
Linha turística e folhetos históricos 10.702,00 
Projeto Visite Salvador 269.816,00 
Implantação do projeto Linha Turística 256.968,00 
Recuperação do sítio histórico 518.218,00 
Recuperação da Casa Fernando Pessoa 155.251,00 
Recuperação das carretas do Projeto “Boca de Brasa” 169.170,00 
Restauração do Forte São Mateus 511.794,00 
Instalação da Casa da Capoeira 123.130,00 
 9.388.755,00 

Ano: 1997 
Área de aplicação Valor (R$) 

Implantação do projeto Linha Turística 255.000,00 
Implantação de postos de informações turísticas 122.000,00 
Carnaval turístico 3.757.000,00 
Projeto Visite Salvador 116.000,00 
Promoção e incentivos aos eventos turísticos e culturais 718.000,00 
 4.968.000,00 

Ano: 1998 
Área de aplicação Valor (R$) 

Promoção e incentivos aos eventos turísticos e culturais    550.000,00 
Carnaval turístico 2.650.000,00 
Projeto de ordenamento e controle de trânsito 1.205.000,00 
Melhoria de sistema viário 1.500.000,00 
Elaboração e implantação de projetos de sinalização viária 3.400.000,00 
Estudos e pesquisas de tráfego urbano    250.000,00 
Revitalização do Museu da Cidade    603.000,00 
Recuperação da Casa Benin    570.000,00 
Recuperação e revitalização do projeto “Boca de Brasa” 1.340.000,00 
Recuperação e revitalização de sítios históricos 3.925.000,00 
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Área de aplicação (continuação 1998) Valor (R$) 
Instalação da casa do cinema    200.000,00 
Reequipamento do Teatro Gregório de Matos 2.000.000,00 
Incentivo a programas artísticos e culturais 2.500.000,00 
 20.693.000,00 

Ano: 1999 
Área de aplicação Valor (R$) 

Carnaval turístico 2.810.000,00 
Promoção e incentivos aos eventos turísticos e culturais    700.000,00 
Investimentos da Fundação Gregório de Matos    832.000,00 
Recuperação de malha viária 3.000.000,00 
Elaboração e implantação de projetos de sinalização viária 1.000.000,00 
Estudos e pesquisas de tráfego urbano    750.000,00 
 9.092.000,00 

Ano: 2000 
Área de aplicação Valor (R$) 

Carnaval turístico 1.479.100,00 
Promoção e incentivos aos eventos turísticos e culturais    640.000,00 
Recuperação e revitalização de sítios históricos 4.053.500,00 
Recuperação de igrejas    670.000,00 
Construção e recuperação de equipamentos históricos 1.150.000,00 
Reequipamento e manutenção do Teatro Gregório de Matos 3.916.000,00 
Recuperação de terreiros     550.000,00 
Recuperação e revitalização do projeto “Boca de Brasa” 1.155.000,00 
Vias estruturantes (obras e instalações) 6.300.000,00 
 19.913.600,00 

Ano: 2001 
Área de aplicação Valor (R$) 

Promoção e incentivos aos eventos turísticos e culturais 1.500.000,00 
Carnaval turístico 3.010.000,00  
Recuperação e revitalização de sítios históricos    498.000,00 
Recuperação de igrejas       70.000,00 
Construção e recuperação de equipamentos históricos     500.000,00 
Construção e recuperação de sítios históricos      610.000,00 
Recuperação de terreiros         50.000,00 
Recuperação e revitalização do projeto “Boca de Brasa”     605.000,00 
Incentivo as atividades artísticas e culturais 1.790.000,00 
 8.633.000,00 

Ano: 2002 
Área de aplicação Valor (R$) 

Promoção e incentivos aos eventos turísticos e culturais    1.700.000,00 
Carnaval turístico    6.824.000,00 
Recuperação de terreiros         50.000,00 
Revitalização de sítios históricos       498.000,00 
Recuperação de equipamentos históricos       595.000,00 
Recuperação de igrejas        85.000,00 
Recuperação e revitalização do projeto “Boca de Brasa”      605.000,00 
 10.357.000,00 
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Ano: 2003 (continuação) 
Área de aplicação Valor (R$) 

Carnaval turístico 4.914.000,00 
Criação e recuperação de espaços culturais    220.000,00 
Revitalização de sítios históricos    330.000,00 
Recuperação e revitalização do projeto “Boca de Brasa”   145.000,00 
Recuperação de igrejas e equipamentos históricos   295.000,00 
Recuperação de terreiros      50.000,00 
Conservação da malha viária da cidade 11.140.000,00 
 17.094.000,00 

Ano: 2004 
Área de aplicação Valor (R$) 

Promoção e incentivos aos eventos turísticos e culturais 5.150.000,00 
Carnaval turístico 4.438.000,00 
Criação e recuperação de espaços culturais    498.000,00 
Recuperação de terreiros      50.000,00 
Revitalização de sítios históricos    610.000,00 
Recuperação de igrejas e equipamentos históricos       70.000,00 
Recuperação e revitalização do projeto “Boca de Brasa”     605.000,00 
Conservação da malha viária da cidade 12.980.000,00 
 24.401.000,00 

Ano: 2005 
Área de aplicação Valor (R$) 

Promoção e incentivos aos eventos turísticos e culturais 1.050.000,00 
Carnaval turístico 6.479.000,00 
Criação e recuperação de espaços culturais    498.000,00 
Recuperação de terreiros       50.000,00 
Revitalização de sítios históricos  4.110.000,00 
Recuperação de igrejas e equipamentos históricos       60.000,00 
Recuperação e revitalização do projeto “Boca de Brasa”     545.000,00 
Estudos e projetos para melhoria do sistema viário     480.000,00 
Correção do sistema viário(obras e instalações) 2.000.000,00 
 15.272.000,00 

Fonte: Elaboração própria, a partir das Leis Orçamentárias Anuais - Secretaria das  
Finanças de Salvador (2006) 
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Tabela B.5: Atualização dos investimentos públicos em turismo com base no IGP-DI⁄FGV, 
ao ano de referência 2005 – Salvador 

IGP-DI: 330,856 | 31/12/2005 
Mês Valores correntes Valores corrigidos Números índices 

dez/91 643.331.000,00 17.634.990,06 dez/90 0,004389
dez/92 1.430.000.000,00 6.755.079,51 dez/91 0,025469
dez/93 1.172.000.000,00 439.952,61 dez/92 0,3205
dez/94 4.188.800.000,00 55.998.650,95 dez/93 8,9995
dez/95 4.246.733.800,00 4.760.808,32 dez/94 107,320
dez/96 9.388.755,00 25.234.166,73 dez/95 123,100
dez/97 4.968.000,00 12.203.614,31 dez/96 134,689
dez/98 20.693.000,00 47.293.221,48 dez/97 144,765
dez/99 9.092.000,00 20.431.449.57 dez/98 147,231
dez/00 19.913.600,00 37.294.362,95 dez/99 176,663
dez/01 8.633.000,00 14.723.990,64 dez/00 193,988
dez/02 10.357.000,00 16.000.923,76 dez/01 214,155
dez/03 17.094.000,00 20.891.877,81 dez/02 270,711
dez/04 24.401.000,00 27.696.965,47 dez/03 291,484
dez/05 15.272.000,00 15.458.954,08 dez/04 326,855

Fonte: Elaboração própria, Alvares, D. e Empresa Júnior da Faculdade Batista de Vitória (2007), a partir dos  
dados do IGP-DI⁄FGV  
 

 
 

Tabela B.6: População residente de Salvador (1997-2005) 
Ano População residente 
1997 2.245.522 
1998 2.274.167 
1999 2.302.832 
2000 2.331.612 
2001 2.485.702 
2002 2.331.612 
2003 2.556.429 
2004 2.631.831 
2005 2.673.560 

Fonte: IBGE (2007) 
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Apêndice C - Principais estudos de caso do ciclo de vida do turismo: fundamentados em Butler (1980) 

 
 

Quadro C.1: Sumário dos principais estudos de caso do ciclo de vida do turismo, fundamentados no modelo de Butler (1980) 
Autor/data Região Aspectos testados/métodos/ênfase Resultados 
Hovinen, 
1981 

Lancaster, 
Pensilvânia - EUA 

A teoria de Butler em sua totalidade. Utiliza número 
de visitantes e também uma abordagem 
perceptiva/histórica. 

Substancialmente consistente com o modelo. Não há 
sinal de declínio na região. 

Oglethorpe, 
1984 

Malta Usa número de visitantes, camas, hotéis e 
porcentagem de empreendedores estrangeiros. 
Ênfase na dependência dos operadores turísticos 
estrangeiros.  

Aceita a relevância do TALC e conclui que a 
dependência originou o rápido declínio da indústria 
turística. 

Brown, 
1985 

Weston-super-mare, 
Inglaterra  

Contabilização histórica e 
abordagem perceptiva. 

Tentativa de rejuvenescimento.  
 
 

Meyer-
Arendt, 
1985 

Grand Island, 
Louisiana 

Ênfase no processo cultural e degradação ambiental. 
Usa mapas e atividades construtivas. Define cinco 
fases diferentes para excursionistas. 

Forte suporte do TALC com indicação do princípio 
da fase de declínio. 

Butler,  
1985 

Highlands,  
Escócia 

Importância histórica do início de 1.700 ao início de 
1.800. Ênfase na melhoria da moda, gostos e 
transportes. Usa mapas e evidências históricas. 

Está de acordo com o TALC. 

Keys, 
1985 

Alguns resorts da  
Austrália, com ênfase 
em Noosa 

Estudo comparativo de um número de resorts da 
Austrália, através da aplicação do TALC e das 
séries estatísticas de Noosa. Utiliza dados do Bureau 
Australiano de Estatísticas, do Instituto de Viagem 
da Austrália, da Comissão de Turismo, além de 
relatórios, entrevistas e observação da realidade. 

Está de acordo com o TALC ressaltando algumas 
diferenças. O estudo comparativo entre resorts 
demonstra que estão em diferentes fases de 
desenvolvimento. 

Haywood, 
1986 

Nenhuma região em 
específico 

Ênfase na utilização do modelo de Butler, através da 
sugestão de critérios mais rígidos e métodos de 
utilização do desvio padrão para a identificação das 
fases. 

Conclui que o TALC não é suficiente para propostas 
de planejamento e marketing, propõe, assim 
algumas modificações. 
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Autor/data Região Aspectos testados/métodos/ênfase Resultados 
Richardson, 
1986 

Galveston e outras 
áreas portuárias, 
EUA  
 

Ênfase na revitalização de edifícios históricos e no 
uso de modelos de ciclo de vida como instrumentos 
para gerir a evolução de áreas. Utiliza taxas de 
receitas, empregos, população e dólares gastos em 
investimentos. 

Utilizando a teoria do TALC, Galveston está na fase 
de declínio, mas com a possibilidade de 
rejuvenescer, a partir do uso dos edifícios históricos 
como atrativos. Investimentos estão sendo feitos na 
área. 

Wilkinson, 
1987 

Ilhas caribenhas 
(Antígua, Aruba, 
Santa Lúcia e Ilhas 
Virgens dos EUA)  

Foco nas fases tardias do modelo de Butler e no 
modelo de Lundberg (1980). 

Análise essencialmente comparativa com foco no 
alto nível de condescendência com ambos modelos. 
Outras conclusões estão relacionadas com a 
indústria turística, em vez do TALC. 

Keller, 
1987 

Territórios do 
noroeste do Canadá 

Ênfase na importação de capital e na gestão 
dominante como responsável pela dependência de 
não locais. Perda de dólares provenientes do 
turismo, sendo  que o capital volta para as regiões 
centrais. Utiliza tipologias de chegadas (negócios, 
pesca, educação, etc) e procedência. Utiliza, 
também, a rotatividade de pessoal em turismo. 

Não questiona a aplicabilidade do TALC e conclui 
que não há desenvolvimento, possível, sem a grande 
injeção de capital estrangeiro. 

Strapp, 
1988 

Praia Sauble, 
Ontário - Canadá 

Ênfase na transição de áreas turísticas para centros 
de descanso, onde os turistas compram casas de 
férias e se aposentam lá. Utiliza número de 
visitantes. 

Propõe a utilização de “média da duração da 
estadia” para calcular o “total de pessoas por dia”, 
em vez do número de visitantes com a intenção de 
detectar a mudança de status de turistas e pessoas 
que passam a habitar, i.e., os aposentados. 

Cooper e 
Jackson,  
1989 

Ilha de Man A teoria de Butler em sua totalidade. Número de 
turistas e outras estatísticas turísticas durante cem 
anos. 

Exemplifica a utilização do modelo de Butler, 
enfatizando a dependência entre a gestão de 
decisões e a qualidade da área. Introduz, também, 
algumas sugestões para rejuvenescer a região. 

Cooper, 
1990 

Ilha de Man, resorts 
europeus de águas 
geladas  

Utiliza chegadas de passageiros, etc. A maioria dos resorts nesta categoria estão em sério 
declínio. 

Debbage,  
1990 

Ilha Paraíso, 
Bahamas 

Combina o uso do TALC com o “ciclo proveitoso” 
de Markusen (1985) e a influência da oferta turística 
oligopolista. 

Conclui que o modelo de Butler não leva em 
consideração o comportamento organizacional, 
assim como o amadurecimento do ciclo, como por 
exemplo fusões e aquisições. 
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Autor/data Região Aspectos testados/métodos/ênfase Resultados 
Meyer, 
1996 

Waikiki, 
Havaí  

Ênfase em planos de rejuvenescimento.  
Utiliza relatórios, etc. 

Conclui que a área está entrando na fase de declínio 
e sugere rejuvenescimento. 

Agarwal, 
1997 

Região de Torbay 
(Torquay, Paignton e 
Brixham),  
Inglaterra 

Testa a validade e a aplicabilidade do TALC, 
justificando que aplicabilidade universal do TALC 
ainda não foi comprovada. Enfatiza a importância 
da “unidade de análise”. 

A aplicação do TALC é razoavelmente consistente 
como o modelo de Butler (1980), exceto pela fase 
de pós estagnação que merece mais investigações. O 
autor assume que o modelo original especifica que o 
declínio é inevitável.   

Prosser, 
1997 

Gold Cost e Coffs 
Harbour, 
Austrália 

Utiliza séries temporais como dados da população, 
empregados no setor do turismo, desempregos, 
aliada a uma abordagem perceptiva.  

As duas regiões estão em diferentes fases do TALC. 
Acredita que o TALC é uma metodologia que 
facilita a análise. 

Douglas, 
1997 

Melanesia, (Papua 
Nova Guiné, 
Solomons e Vanuatu) 

Descrição histórica, utilizando o modelo de Butler 
como enquadramento. Utiliza, largamente, métodos 
perceptivos. 

Cada país está em fases diferentes. A maior 
influência é o passado colonial de cada país. 

Tooman, 
1997 

Três regiões das 
montanhas Greater 
Smoky,  
EUA 

Ênfase em ánalise de grande escala temporal de 
1900 a atualidade. Analisa os efeitos sócio-
econômicos e utiliza taxas de desempregos, entre 
outros. Pesquisa o número de hotéis familiares e o 
de cadeias hoteleiras, como indicadores.  

Conclui que o TALC pode ser utilizado para 
prevenir impactos negativos do turismo. 

Conceição e 
Águas, 
1997 

Algarve, 
Portugal 

Análises utilizando o TALC com demanda, oferta, 
distribuição e concorrentes em cada fase. Ajusta um 
polinômio de terceiro grau a dados de estadias por 
noite.  

Identifica fases e realiza conexões entres estas e as 
estratégias regionais. Conclui que a área deveria se 
planejar para um longo período de estagnação ou 
estabilidade.  

Russel e 
Faulkner, 
1998 

Coolangatta, 
Austrália 

Todos os apectos do modelo de Butler, utilizando 
também número de turistas e uma abordagem 
perceptiva/histórica. 

Substancialmente de acordo com o modelo. 

Priestley e 
Mundet, 
1998 
 

Costa Catalã (Lloret 
del Mar, L`Estartit e 
Sitges), 
Espanha  

Não incorpora as fases iniciais do TALC e se 
concentra na fase de pós estagnação em resposta a 
constatação de Agarwal (1994) que não existe 
pesquisa suficiente nesta temática. 

As três áreas em análise estão na fase de pós 
estagnação e tem implementado estratégias na 
tentativa de rejuvenescer. Utiliza capacidade 
hoteleira como dados principais. 

Oppermann, 
1998 

Nenhuma região em 
específico 

O principal impulso é atacar os artigo de Agarwal 
(1997) em Torbay. Estabelece que há muitos testes 
do TALC. 

Acredita que o modelo de Butler é bom, mas sugere 
o teste de outros modelos e teorias. 
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Autor/data Região Aspectos testados/métodos/ênfase Resultados 
Agarwal, 
1998 

Nenhuma região em 
específico 

Defende o artigo de 1997 em contraposição ao 
ataque de Oppermann em 1998. 

Estabelece que existe a necessidade de aplicação do 
TALC em diferentes produtos turísticos, inseridos 
em uma variedade de contextos. 

Baum,  
1998 

Nenhuma região em 
específico 

Propõe que a idéia de abandonar o turismo 
completamente pode ser uma extensão teórica do 
TALC. 

O abandono (“abrir mão”) do turismo pode ser um 
fase de saída, quando se torna impossível manter a 
atividade. 

Knowles e 
Curtis, 
1999 

Destinos de turismo 
de massa na Europa 

Investiga sobre a segunda geração de áreas turísticas 
do mediterrâneo, mas principalmente as espanholas. 
Por fim estabelece que não existe permissão para o 
declínio dessas áreas. 

O TALC é um modelo que prova bem a fase de pós 
estagnação. Os autores propõem três novas fases, 
após esta defenida por Butler.  

Johnston, 
2001 

Nenhuma região em 
específico 

Integra elementos ontológicos e epistemológicos no 
debate do TALC. 

Estabelece que “não aprendemos tudo”. Existe, 
ainda, o que aprender sobre o TALC. 
 

Lundtorp e 
Wanhill, 
2001 

Ilha de Man e Ilha de 
Bornholm 

Utiliza processos matemáticos para constituir o 
TALC idealizado. 

A curva do TALC pode ser representativa se o total 
de chegadas turísticas analisar, ao certo, o número 
de turistas. 

Agarwal, 
2002 

Áreas de turismo de 
massa: Minehead, 
Weymouth e 
Scarborough, 
Inglaterra 

Integração da teoria do TALC com a tese da 
reestruturação. 

Os dois conceitos possibilitam insights sobre o 
declínio do destino e a compreensão aprofundada a 
respeito da necessidade da reestruturação da área. 

Hovinen 
2002 

Lancaster, 
Pensilvânia - EUA 

Revisão do seu trabalho anterior, considerando a 
teoria do caos ou da complexidade como um 
complemento ao TALC. 

O TALC pode ser mais útil pelo reconhecimento de 
uma fase de maturidade. O modelo tem valor, por 
estabelecer a premissa que sem planejamento, 
gestão e desenvolvimento, os destinos entrarão em 
declínio. 

Russo, 
2002 

Veneza, 
Itália 
 
 
 
 

Analisa a pressão sofrida pelo destino com o 
aumento dos excursionistas. Reflete sobre a 
evolução do turismo e as conseqüencias advindas de 
mudanças no processo.  

O estudo realizado serve de alerta a gestão pública 
sobre as mudanças enfrentadas pelo destino em 
análise. 
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Autor/data Região Aspectos testados/métodos/ênfase Resultados 
Hernández e 
León,  
2003 

Gran Canária e 
Lanzarote, 
Espanha 
 
 
 

Utilização dos dados de chegadas de turistas 
internacionais de 1980 a 2001 para análise da 
evolução do turismo nos destinos. Propostas de 
equações matemáticas representadas de forma 
gráfica.  

Aplicação do TALC aos destinos. Agrega-se 
proposições de outros elementos de análise, com 
curvas que descrevem comportamentos 
matemáticos, mas que, no entanto, não são aplicadas 
a casos reais. 

Dong, Morais 
e Dowler, 
2003 

Yunnan,  
China 

Testa se o modelo de Butler é útil para explicar a 
evolução do turismo étnico no destino em análise. 
Utiliza métodos qualitativos e dados estatísticos do 
Bureau de informação. 

Os resultados das análises sugerem que o TALC 
produz uma interpretação limitada sobre os fatores 
externos e internos que aceleram o crescimento ou o 
colapso dos destinos de turismo étnico. Apesar das 
limitações do TALC, este modelo pode ser útil para 
o entendimento sobre a evolução do turismo étnico 
no destino em análise. 

Corak, 
2006 

Opatija Riviera, 
Croácia 

Utiliza dados e estatísticas de fluxos turístico em 
uma longa escala temporal. Identifica, claramente, 
quatro períodos distintos com crescimento e 
declínio, constituindo-se em três ciclos fechados e 
um ainda em aberto.  

Foi possível aplicar o TALC as fases do processo 
turístico. Ressalta que a aplicabilidade do TALC 
tem a sua importância não necessariamente na 
identificação da sucessão das fases, mas na 
possibilidade de desenvolvimento, a partir das 
características estipuladas e das estratégias 
recomendadas. 

Stansfield, 
2006 

Atlantic City, 
EUA 

Baseia-se em censos estatísticos e informações 
sobre a atividade turística, entre estes, número de 
cassinos, quantidade de empregados, número de 
unidades habitacionais nos meios de hospedagens.  
 

Avalia as fases do turismo no destino em análise. A 
partir de um período de rápida expansão, o ápice, 
seguido do declínio. Identifica a fase de 
revitalização, conforme estabelecido no TALC, e 
indica algumas tendências que devem atingir o 
destino, entre estas a construção de megaresorts. 

Johnston, 
2006 

Kona, 
Havaí 

Elabora uma retrospectiva histórica do destino, do 
final do século XVIII à atualidade. Utiliza dados de 
unidades habitacionais no período de 1960 a 1998.  

O TALC e as análises de ciclo de vida permitem, a 
partir do estudo do passado, uma compreensão 
daquilo que previsivelmente não voltará a ocorrer. 
Estabelece que o destino turístico voltará a ter um 
período de expansão como o que ocorreu na fase de 
desenvolvimento. 
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Autor/data Região Aspectos testados/métodos/ênfase Resultados 
Flores,  
2006 

Búzios,  
Brasil 

Utiliza indicadores locais e mensura a qualidade das 
águas de áreas costeiras, procurando analisar a 
qualidade dos destinos turísticos. 

Estabelece um TALC para o hemisfério Sul, 
denominado STALC. Propõe em contrapartida das 
seis fases de Butler, duas fases, a saber, “sem 
poluição” e “com poluição”. 

Pulina e 
Biagi,  
2006 

Sardenha, 
Itália 

Utiliza indicadores entre estes número de camas e 
taxa de ocupação, em um período temporal de 
aproximadamente 50 anos. Estuda a demanda pelo 
destino em análise, a partir dos turistas nacionais e 
internacionais. 

Conclui que o TALC é um instrumento descritivo e 
normativo para análise de destinos, no que tange a 
evolução da atividade e dos mercados. Nos últimos 
anos o destino em análise se encontra na fase de 
declínio (para o turismo nacional) e na fase de 
consolidação (para o turismo internacional). 

McElroy, 
2006 

36 ilhas do Caribe, 
Pacífico, Oceano 
Índico e outras 
regiões 

Utiliza dados dos anos de 1991 e de 2001, entre 
estes, número de turistas, quantidade de unidades 
habitacionais nos meios de hospedagens, 
permanência média dos turistas, taxa de ocupação e 
gastos. Compara as mudanças ocorridas no período 
de dez anos e analisa dados sócio-econômicos das 
ilhas no ano de 2003. 

Classifica as ilhas em três categorias: mais 
desenvolvidas, intermediárias e menos 
desenvolvidas, sendo que estabelece que a ilhas do 
Caribe são mais desenvolvidas e as do Pacífico e 
Oceano Índico, menos desenvolvidas. 

Frata, 
2007 

Bonito, 
Brasil 

Analisa a atividade turística no período 1993-2006, 
sendo que considera o ano de 1993 como o de 
descoberta da atividade e o ano de 2003 como o 
auge, sendo que a partir deste ano observa-se uma 
queda acentuada do número de turistas. Utilização 
de métodos quantitativos e qualitativos. 

Aplica o TALC ao período em análise e conclui que 
atualmente o destino se encontra na fase de 
consolidação. 

Tamajón, 
2007    

Catalunha, 
Espanha 

Utiliza informações estatísticas da década de 30, do 
séc. XX, ao ano de 2005, entre estes, dados da 
hotelaria e do setor de A&B,  número de campings e 
taxa de ocupação. 

Relaciona o TALC com as fases identificadas em 
um longo período temporal, entre estas a fase do 
turismo de massa, onde detectou-se: exploração de 
1945-1951, envolvimento de 1952-1959 e a 
primeira fase de desenvolvimento de 1960-1973. 

Fonte: adaptado e atualizado do quadro 3.1 de Lagiewsky (2006) e do quadro 2.1 de Berry (2001) 
  
 



Anexos 
 

Dados estatísticos de turismo e classificação de modelos turísticos 
 

         Tabela 1: Mundo: turismo receptivo - chegada  
                                          de turistas internacionais (1995-2007) 

Ano Turistas (milhões) 
1995 534 
1996 570 
1997 594 
1998 611 
1999 634 
2000 682 
2001 682 
2002 702 
2003 691 
2004 761 
2005 803 
2006 846 
2007 903 

                                                  Fonte: OMT (2008) 
 

         Tabela 2: Entrada de turistas 
                    internacionais no Brasil (1975-2005) 

Ano Turistas 
1975 517.967 
1976 555.967 
1977 634.595 
1978 784.316 
1979 1.081.799 
1980 1.625.422 
1981 1.357.879 
1982 1.146.681 
1983 1.420.481 
1984 1.595.726 
1985 1.735.982 
1986 1.934.091 
1987 1.929.053 
1988 1.742.939 
1989 1.402.897 
1990 1.091.067 
1991 1.228.178 
1992 1.692.078 
1993 1.641.138 
1994 1.853.301 
1995 1.991.416 
1996 2.665.508 
1997 2.849.750 
1998 4.818.084 
1999 5.107.169 
2000 5.313.463 
2001 4.772.575 
2002 3.784.898 
2003 4.132.847 
2004 4.793.703 
2005 5.358.170 

                        Fonte: Embratur (2006a) 
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Quadro 1: Exemplos de modelos de turismo para Getz (1986)  
Modelos teóricos 

 
 

Modelos sistêmicos 
Wolfe, 1964 
Leiper, 1981 
Van Doorn, 1982 
Mathieson e Wall, 1982 
 

Espacial/temporal 
Christhaller, 1964 
Plog, 1972 
Pollard, 1974 
Rajotte, 1975 
Miossec, 1976 
MacCannel, 1976 
Hills e Lundgren, 1977 
Smith, 1980 
Butler, 1980 
Britton, 1980 
Young, 1983 
 
Motivacional/comportamental 
Plog, 1972 
Clawson e Knetsch, 1976 
Pearce, 1982 
Iso-Ahola, 1982 
Fridgen, 1984 
 
Impactos gerais 
Council da Europa, 1978 
Duffield e Long, 1981 
 
Impactos econômicos 
Lundgren, 1973 
Duffield e Long, 1981 
Pearce, 1981 
 
Impactos sócio-culturais 
White, 1974 
Doxey, 1975 
Smith, 1977 
Jafari, 1982 
Kariel e Kariel, 1982 
Knox, 1982 
Getz, 1983 
 
Impactos ecológicos 
Wall e Wright, 1977 
Pearce, 1981 

Modelos de planejamento/gestão  
de processos 

 
Modelos de desenvolvimento de áreas 
Bargur e Arbel, 1975 
Arnott, 1978 
Lawson e Baud-Bovy, 1977 
Gunn, 1979 
Mill e Morrison, 1985 
 
Modelos de desenvolvimento de projetos 
Kaiser e Helber, 1978 
 

Gestão e marketing 
Doswell e Gamble, 1979 
 
Planejamento como sistema conceitual 
Mathews, 1978 
Getz, 1983 
 

Modelos de previsão 
 
Econométrico 
Loeb, 1982 
 
Séries temporais 
Wandner e Van Erden, 1980 
 
Modelos fundamentados na física 
Parks Canada, 1976 
 
Analogia elétrica 
Ellis e Van Doren, 1966 
 
 

 
 

Fonte: Getz (1986) 
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                 Tabela 3: Metas do turismo na Bahia – cenário forte (2005-2020) 
Especificação Cenário forte 

Fluxo global de turistas 

Ano 2005 5,2 milhões 
 

Ano 2010 7,7 milhões 
 

Ano 2015 12,7 milhões 
 

Ano 2020 22,8 milhões 
 

Impacto no PIB 

Ano 2005 US$ 2,6 bilhão 
 

Ano 2010 US$ 4,4 bilhões 
 

Ano 2015 US$ 8,3 bilhões 
 

Ano 2020 US$ 17,9 bilhões 
 

                    Fonte: SCT (2006a)
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Tabela 4: Metas do turismo na Bahia (2001 - 2020) 
I N D I C A D O R A  L  C  A  N  Ç  A  D  O P  R  O  J  E  Ç  Ã  O

FLUXO  GLOBAL 
( em 1.000  turistas) 2001 2002 2003 (*) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

HIPÓTESE FORTE 
BAHIA 4.136,45 4.427,86 4.708,65 4.897,00 5.092,88 5.347,52 5.614,90 5.895,64 6.190,42 6.499,94 6.889,94 7.303,34 7.741,54 8.206,03 8.698,39 9.307,28 9.958,79 10.655,9 11.401,8 12.199,9
Salvador 1.915,42 2.063,94 2.192,82 2.280,53 2.371,75 2.490,34 2.614,86 2.745,60 2.882,88 3.027,03 3.208,65 3.401,17 3.605,24 3.821,55 4.050,84 4.334,40 4.637,81 4.962,46 5.309,83 5.681,52 
Porto Seguro 1.034,11 1.106,97 1.177,16 1.224,25 1.273,22 1.336,88 1.403,72 1.473,91 1.547,61 1.624,99 1.722,49 1.825,83 1.935,38 2.051,51 2.174,60 2.326,82 2.489,70 2.663,98 2.850,45 3.049,99 
Ilhéus 248,19 265,67 282,52 293,82 305,57 320,85 336,89 353,74 371,43 390,00 413,40 438,20 464,49 492,36 521,90 558,44 597,53 639,35 684,11 732,00 
Morro  de São Paulo 103,41 110,70 117,72 122,42 127,32 133,69 140,37 147,39 154,76 162,50 172,25 182,58 193,54 205,15 217,46 232,68 248,97 266,40 285,05 305,00 
Valença 62,05 66,42 70,63 73,45 76,39 80,21 84,22 88,43 92,86 97,50 103,35 109,55 116,12 123,09 130,48 139,61 149,38 159,84 171,03 183,00 
Lençóis 82,73 88,56 94,17 97,94 101,86 106,95 112,30 117,91 123,81 130,00 137,80 146,07 154,83 164,12 173,97 186,15 199,18 213,12 228,04 244,00 
Praia do Forte 72,39 77,49 82,40 85,70 89,13 93,58 98,26 103,17 108,33 113,75 120,57 127,81 135,48 143,61 152,22 162,88 174,28 186,48 199,53 213,50 
Sauípe 124,09 132,84 141,26 146,91 152,79 160,43 168,45 176,87 185,71 195,00 206,70 219,10 232,25 246,18 260,95 279,22 298,76 319,68 342,05 366,00 
Outros - 494,06 515,29 549,97 571,97 594,85 624,59 655,82 688,61 723,04 759,19 804,74 853,03 904,21 958,46 1.015,97 1.087,09 1.163,18 1.244,61 1.331,73 1.424,95 

HIPÓTESE MÉDIA     
BAHIA 4.136,45 4.427,86 4.708,65 4.849,91 4.995,41 5.195,22 5.403,03 5.619,15 5.843,92 6.077,68 6.381,56 6.700,64 7.035,67 7.387,45 7.756,83 8.222,24 8.715,57 9.238,50 9.792,81 10.380,3
Salvador 1.915,42 2.063,94 2.192,82 2.258,60 2.326,36 2.419,42 2.516,19 2.616,84 2.721,52 2.830,38 2.971,89 3.120,49 3.276,51 3.440,34 3.612,36 3.829,10 4.058,84 4.302,37 4.560,52 4.834,15 
Porto Seguro 1.034,11 1.106,97 1.177,16 1.212,48 1.248,85 1.298,81 1.350,76 1.404,79 1.460,98 1.519,42 1.595,39 1.675,16 1.758,92 1.846,86 1.939,21 2.055,56 2.178,89 2.309,63 2.448,20 2.595,10 
Ilhéus 248,19 265,67 282,52 290,99 299,72 311,71 324,18 337,15 350,64 364,66 382,89 402,04 422,14 443,25 465,41 493,33 522,93 554,31 587,57 622,82 
Morro  de São Paulo 103,41 110,70 117,72 121,25 124,89 129,88 135,08 140,48 146,10 151,94 159,54 167,52 175,89 184,69 193,92 205,56 217,89 230,96 244,82 259,51 
Valença 62,05 66,42 70,63 72,75 74,93 77,93 81,05 84,29 87,66 91,17 95,72 100,51 105,54 110,81 116,35 123,33 130,73 138,58 146,89 155,71 
Lençóis 82,73 88,56 94,17 97,00 99,91 103,90 108,06 112,38 116,88 121,55 127,63 134,01 140,71 147,75 155,14 164,44 174,31 184,77 195,86 207,61 
Praia do Forte 72,39 77,49 82,40 84,87 87,42 90,92 94,55 98,34 102,27 106,36 111,68 117,26 123,12 129,28 135,74 143,89 152,52 161,67 171,37 181,66 
Sauípe 124,09 132,84 141,26 145,50 149,86 155,86 162,09 168,57 175,32 182,33 191,45 201,02 211,07 221,62 232,70 246,67 261,47 277,16 293,78 311,41 
Outros - 494,06 515,29 549,97 566,47 583,46 606,80 631,07 656,32 682,57 709,87 745,36 782,63 821,76 862,85 905,99 960,35 1.017,98 1.079,05 1.143,80 1.212,42 

HIPÓTESE FRACA         
BAHIA 4.136,45 4.427,86 4.708,65 4.802,82 4.898,88 5.045,85 5.197,22 5.353,14 5.513,73 5.679,14 5.906,31 6.142,56 6.388,26 6.643,80 6.909,55 7.255,02 7.617,78 7.998,66 8.398,60 8.818,53 
Salvador 1.915,42 2.063,94 2.192,82 2.236,68 2.281,41 2.349,85 2.420,35 2.492,96 2.567,75 2.644,78 2.750,57 2.860,59 2.975,02 3.094,02 3.217,78 3.378,67 3.547,60 3.724,98 3.911,23 4.106,79 
Porto Seguro 1.034,11 1.106,97 1.177,16 1.200,71 1.224,72 1.261,46 1.299,31 1.338,28 1.378,43 1.419,79 1.476,58 1.535,64 1.597,07 1.660,95 1.727,39 1.813,76 1.904,44 1.999,67 2.099,65 2.204,63 
Ilhéus 248,19 265,67 282,52 288,17 293,93 302,75 311,83 321,19 330,82 340,75 354,38 368,55 383,30 398,63 414,57 435,30 457,07 479,92 503,92 529,11 
Morro  de São Paulo 103,41 110,70 117,72 120,07 122,47 126,15 129,93 133,83 137,84 141,98 147,66 153,56 159,71 166,09 172,74 181,38 190,44 199,97 209,96 220,46 
Valença 62,05 66,42 70,63 72,04 73,48 75,69 77,96 80,30 82,71 85,19 88,59 92,14 95,82 99,66 103,64 108,83 114,27 119,98 125,98 132,28 
Lençóis 82,73 88,56 94,17 96,06 97,98 100,92 103,94 107,06 110,27 113,58 118,13 122,85 127,77 132,88 138,19 145,10 152,36 159,97 167,97 176,37 
Praia do Forte 72,39 77,49 82,40 84,05 85,73 88,30 90,95 93,68 96,49 99,39 103,36 107,49 111,79 116,27 120,92 126,96 133,31 139,98 146,98 154,32 
Sauípe 124,09 132,84 141,26 144,08 146,97 151,38 155,92 160,59 165,41 170,37 177,19 184,28 191,65 199,31 207,29 217,65 228,53 239,96 251,96 264,56 
Outros -  494,06 515,29 549,97 560,97 572,19 589,35 607,03 625,24 644,00 663,32 689,85 717,45 746,15 775,99 807,03 847,38 889,75 934,24 980,95 1.030,00 

FLUXO ESTRANGEIROS
( em 1.000  turistas ) 2001 2002 2003 (*) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

HIPÓTESE FORTE                    
BAHIA 434,67 514,41 638,67 664,22 690,79 725,32 761,59 799,67 839,65 881,64 934,53 990,61 1.050,04 1.113,05 1.179,83 1.262,42 1.350,79 1.445,34 1.546,51 1.654,77 
Salvador 289,78 342,94 425,78 442,81 460,52 483,55 507,73 533,11 559,77 587,76 623,02 660,40 700,03 742,03 786,55 841,61 900,52 963,56 1.031,01 1.103,18 

HIPÓTESE MÉDIA         
BAHIA 434,67 514,41 638,67 657,83 677,57 704,67 732,85 762,17 792,66 824,36 865,58 908,86 954,30 1.002,02 1.052,12 1.115,24 1.182,16 1.253,09 1.328,27 1.407,97 
Salvador 289,78 342,94 425,78 438,55 451,71 469,78 488,57 508,11 528,44 549,57 577,05 605,91 636,20 668,01 701,41 743,50 788,11 835,39 885,52 938,65 

HIPÓTESE FRACA         
BAHIA 434,67 514,41 638,67 651,44 664,47 684,41 704,94 726,09 747,87 770,31 801,12 833,16 866,49 901,15 937,19 984,05 1.033,26 1.084,92 1.139,17 1.196,12 

Salvador 289,78 342,94 425,78 434,30 442,98 456,27 469,96 484,06 498,58 513,54 534,08 555,44 577,66 600,77 624,80 656,04 688,84 723,28 759,44 797,42 

FLUXO NACIONAIS 
( em 1.000  turistas ) 2001 2002 2003 (*) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

HIPÓTESE FORTE     
BAHIA 3.701,78 3.913,45 4.069,98 4.232,78 4.402,09 4.622,19 4.853,30 5.095,97 5.350,77 5.618,31 5.955,41 6.312,73 6.691,49 7.092,98 7.518,56 8.044,86 8.608,00 9.210,56 9.855,30 10.545,1
Salvador 1.625,64 1.721,00 1.767,04 1.837,72 1.911,23 2.006,79 2.107,13 2.212,49 2.323,11 2.439,27 2.585,62 2.740,76 2.905,21 3.079,52 3.264,29 3.492,79 3.737,29 3.998,90 4.278,82 4.578,34 

HIPÓTESE MÉDIA     
BAHIA 3.701,78 3.913,45 4.069,98 4.192,08 4.317,84 4.490,56 4.670,18 4.856,98 5.051,26 5.253,31 5.515,98 5.791,78 6.081,37 6.385,44 6.704,71 7.106,99 7.533,41 7.985,42 8.464,54 8.972,41 
Salvador 1.625,64 1.721,00 1.767,04 1.820,05 1.874,65 1.949,64 2.027,62 2.108,73 2.193,08 2.280,80 2.394,84 2.514,58 2.640,31 2.772,33 2.910,95 3.085,60 3.270,74 3.466,98 3.675,00 3.895,50 

HIPÓTESE FRACA     
BAHIA 3.701,78 3.913,45 4.069,98 4.151,38 4.234,41 4.361,44 4.492,28 4.627,05 4.765,86 4.908,84 5.105,19 5.309,40 5.521,78 5.742,65 5.972,35 6.270,97 6.584,52 6.913,74 7.259,43 7.622,40 
Salvador 1.625,64 1.721,00 1.767,04 1.802,38 1.838,43 1.893,58 1.950,39 2.008,90 2.069,17 2.131,24 2.216,49 2.305,15 2.397,36 2.493,25 2.592,98 2.722,63 2.858,76 3.001,70 3.151,79 3.309,38 
Fonte: SCT; BAHIATURSA (2005)  (*) Dados de 2003 revisados em dez./2004 
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