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RESUMO 

 
A cidade de Corumbá é considerada a capital do Pantanal e possui amplo potencial turístico. 
Entretanto, ainda são escassos os estudos que revelem a qualidade dos serviços e da infra-
estrutura turística local, bem como, que analisem o perfil dos turistas. O conhecimento dessas 
características é de fundamental importância para a segmentação de mercado e elaboração de 
produtos adequados às necessidades e expectativas dos visitantes. O presente trabalho tem por 
objetivo caracterizar o município de Corumbá (MS) como destino turístico, avaliando o perfil 
dos turistas e identificando sua satisfação no início da Alta Temporada de 2004. A 
caracterização geo-histórica de Corumbá foi realizada pela abordagem metodológica qualitativa 
e a abordagem quantitativa foi utilizada no estudo do perfil e da satisfação dos visitantes, através 
de aplicação de questionários em 400 turistas. A pesquisa sobre Corumbá demonstrou que a 
cidade dispõe de diversos atrativos turísticos naturais, patrimoniais e culturais. Para levantar o 
histórico do desenvolvimento turístico do município, foi utilizado o modelo do ciclo de vida da 
região turística proposto por Butler (1980), observando-se que a cidade está iniciando o 
processo de renovação, através da ênfase que vem sendo dada ao turismo contemplativo na 
região. Os resultados mais relevantes em relação ao perfil dos turistas revelaram que: 86% são 
brasileiros; 46% com idade entre 40 a 59 anos; 69% são do sexo masculino; 56% possuem nível 
superior; 63% são casados; 44% são profissionais liberais; 67% são católicos e 47% visitaram a 
cidade por indicação de parentes e amigos. Quando comparado o perfil do turista contemplativo 
com o do turista de pesca observou-se que 22% dos turistas contemplativos são jovens com 
idade entre 16 e 29 anos e 54% são mulheres. Por sua vez, 81% dos turistas de pesca são 
casados e 95% são homens. Quanto à satisfação dos turistas, obtida através de escala intervalar, 
em que o item “muito satisfeito” corresponde a 5,00 e o item “muito insatisfeito” a 1,00, 
observou-se que os cinco fatores que obtiveram média de satisfação mais elevados foram: 
credibilidade das informações sobre a flora pantaneira (com média 4,65 numa escala de 5 
pontos), limpeza das vias públicas da cidade (4,45), segurança durante a realização dos passeios 
turísticos (4,29),  qualidade dos serviços de hospedagem (4,19) e qualidade de atendimento dos 
serviços de alimentação (4,18). Entretanto, os cinco fatores que apresentaram média de 
satisfação reduzida foram: acesso à cidade (3,05), qualidade de atendimento dos serviços de 
transporte (3,13), informações turísticas disponíveis em sua cidade de origem para o 
planejamento da viagem (3,16), facilidade de localização dos atrativos turísticos (3,40) e 
informações disponíveis em Corumbá sobre os atrativos turísticos locais (3,66). Espera-se que 
essas informações possam contribuir com a elaboração de um planejamento estratégico, com 
ênfase na segmentação de mercado e fornecer subsídios para os empresários e gestores públicos 
locais no processo de tomada de decisões em prol do desenvolvimento sustentável regional.    
 
 
Palavras – chave: Satisfação do Turista; Comportamento do Consumidor; Perfil do Turista; 
Corumbá e Pantanal. 
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ABSTRACT 
 

 
The Corumba´s city is consider the Pantanal´s capital and has a great touristic potential. 
However, still insufficient the studies that can reveal the quality of the place touristic´s services 
and structure and of the tourists profile. The knowledge of these characteristics is very important 
to the market segmentation and to the elaboration of products in agreement with the visitors’s 
needs and desires. This research has as its objective the characterization of Corumbá (MS, 
Brazil) city as a tourist destination, as well as the evaluation of tourists´ profile and 
identification of their satisfaction in the beginning of the high season of 2004. The 
characterization of Corumbá was done by qualitative methodological approach. After that the 
quantitative methodological approach was used to study of profiles and the satisfaction of these 
visitors, in which 400 tourists answered a questionnaire. The research on Corumbá demonstrated 
that the city has several natural, inheritance and cultural tourist attractions. According to the 
tourist development history of the city, where a model of a cycle of life in the tourist region was 
used, it was observed that the city is starting a new renewing process, through the emphasis on 
what has been given to contemplative tourism in this region. The most relevant results related to 
tourists´ profile revealed that : 86% are Brazilian; 46% aged between  40 to 59 years old;  69% 
are male; 56% have college degree; 63% are married; 44% are professionals; 67% are catholics 
and 47% have visited the city due to an indication of friends and relatives. When the 
contemplative tourists´ profile is compared to the fishing tourist it was observed that 22% of 
contemplative tourists are young people from 16 to 29 years old e 54% are female. On the other 
hand, 81% of fishing tourist are married and 95% are men. When it comes to the satisfaction of 
these tourists it was observed the five items that have gotten a higher average of satisfaction  
were: credibility of the information about flora pantaneira (4,65), cleanness of public streets in 
town (4,45), safety during tourist tours (4,29),  quality of lodging services (4,19) and quality of 
restaurants services (4,18). However, these five items that revealed a lower average of 
satisfaction  were: access to the city (3,05), quality of transportation services (3,13), tourist 
information available in their hometown in order to plan the trip (3,16), easy access to tourist 
attraction locations (3,40)  and information available in Corumbá about its local tourist 
attractions. (3,66). It is expected that this information can contribute to the elaborations of a 
strategic planning, with emphasis on the segmentation of the market and, also, supply subsidies 
to businessmen and local public administrators in the process of taking decisions to improve 
local sustainable development. 
 
Key Words: Tourists´ Satisfaction; Consumer Behavior; Tourists´ Profile; Corumbá and 
Pantanal 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

O desenvolvimento do mercado turístico, proporcionado principalmente pelas facilidades 

oferecidas pelos meios de transporte, viabilizou a ampliação do número de deslocamentos 

internacionais, nacionais e regionais. Outro fator que tem contribuído com o crescimento da 

atividade no mundo globalizado é o avanço das tecnologias de comunicação, no qual a internet é 

uma importante ferramenta utilizada na divulgação e comercialização de serviços. O aumento do 

tempo disponível das pessoas para o lazer também foi importante no fortalecimento do turismo. 

O turismo vem sendo utilizado por muitos países, inclusive pelo Brasil, como uma das 

alternativas de desenvolvimento. Entretanto, apesar do potencial que o setor apresenta para a 

geração de empregos e renda no país, ainda é reduzida a participação do Brasil no turismo 

mundial, limitando-se a 0,53% em 2003 (EMBRATUR, 2003).  Esse dado revela que há 

necessidade de maiores investimentos na atividade, tanto financeiros quanto científicos, em prol 

do seu amplo desenvolvimento em todo o território nacional.  

A atividade turística no Estado do Mato Grosso do Sul vem se desenvolvendo com 

ênfase no turismo de natureza, através do ecoturismo, do turismo rural, de pesca e de aventura, 

no qual se destaca a cidade de Corumbá, considerada a capital do Pantanal. Ela foi escolhida 

para a realização desta pesquisa pois apresenta um amplo potencial turístico, ocupando uma área 

territorial correspondente a 62.561 quilômetros quadrados e contava, em 2004, com uma 

população de 99.441 pessoas (IBGE, 2004). Localizada na margem direita do rio Paraguai, a 

cidade oferece aos visitantes, em termos de atrações turísticas, belezas naturais exclusivas, 

biodiversidade de fauna e flora e expressivo patrimônio histórico e cultural.  

O turismo na cidade de Corumbá começou a se desenvolver na cidade no final da década 

de 70, quando os antigos prédios portuários passaram a ser ocupados por empresas do setor 

turístico, que viam no turismo de pesca uma nova alternativa de renda, atraindo visitantes de 

outras regiões. A partir de então, os pescadores esportivos passaram a visitar a localidade 

demandando serviços especializados como transporte, hospedagem, alimentação, aluguel de 

barcos e equipamentos, contratação de guias piloteiros, compra de iscas, entre outros. 

Assim, ao longo da década de 80, diversos investimentos em infra-estrutura, necessários 

para a consolidação da atividade turística na região, foram realizadas e que foi se estruturando 

quase completamente voltada para o turismo de pesca. Nos anos 90, o desenvolvimento turístico 

de Corumbá teve seu ápice quando o número de pescadores esportivos registrados pelo Sistema 

de Controle de Pesca de Mato Grosso do Sul (SCPESCA/MS), em todo o Pantanal de Mato 
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Grosso do Sul, chegou a 59 mil, em 1999 (CATELLA, 2003). Esta modalidade esportiva foi, 

durante vários anos, o principal atrativo turístico da região. 

Entretanto, o turismo de pesca na localidade entrou em declínio, visto que a quantidade 

de pescadores esportivos que visitam o Pantanal Sul veio diminuindo gradativamente a partir do 

ano 2000. Dados do SCPESCA/MS revelam que o número de pescadores esportivos que 

visitaram a região no ano 2000 correspondeu a 43 mil pessoas; em 2001 esse número foi de 35 

mil e em 2002 apenas 30 mil. Essa redução na quantidade de turistas de pesca pode ser 

explicada por vários fatores, como, por exemplo: concorrência com outros destinos1, redução da 

cota de pescado2, pescarias menos produtivas em anos mais secos3 e dificuldade de acesso à 

região4 (CATELLA, 2003). 

A redução do número de pescadores esportivos provocou a queda da atividade das 

empresas ligadas ao setor, aumento do desemprego, diminuição da renda e agravamento dos 

problemas sociais da região. Contudo, a cidade de Corumbá passa, atualmente, por um processo 

inicial de reestruturação de seu produto turístico e de reorganização das atividades turísticas 

locais, com ênfase no turismo de observação de fauna e flora, denominado neste estudo como 

turismo contemplativo5.  

Porém, para o sucesso da retomada do desenvolvimento do turismo em Corumbá, com 

ênfase na sustentabilidade, é importante que se conheça o potencial turístico e o nível de 

qualidade da infra-estrutura da cidade, bem como o perfil dos turistas que a visitam. Estas 

informações poderão contribuir para a segmentação de mercado, base para o planejamento da 

infra-estrutura e de ações que agreguem valor ao destino.  

                                                 
1 O turismo de pesca vem se desenvolvendo e atraindo visitantes na bacia Amazônica, no rio Araguaia (Tocantins), 
além de outras localidades internacionais da Bacia do Prata, como Argentina e Paraguai (CATELLA, 2003). 
2 Através da decisão do Conselho Estadual de Pesca de Mato Grosso do Sul (Conpesca), baseada nos dados do 
SCPESCA/MS, foi instituído o Decreto Estadual 10.634, de 24/01/2002 que estabeleceu uma redução progressiva 
da cota permitida de captura de peixes, delimitando 12 kg e mais um exemplar em 2002, 10 kg e mais em exemplar 
em 2003 e apenas um exemplar a partir de 2005. Porém, na 3º reunião do Conpesca, optou-se por voltar atrás na 
redução progressiva. Assim, a cota estadual igualou-se à cota federal de 10 kg mais um exemplar estabelecida pela 
Portaria do IBAMA nº 30, de 23/05/2003, evitando a evasão dos pescadores esportivos interessados nessa cota 
(CATELLA, 2003).  
3 Entre os anos de 1998 e 2001 ocorreram pequenas cheias no Pantanal, quando comparadas com anos anteriores. A 
reposição dos estoques pesqueiros está diretamente relacionada aos picos de inundação na localidade, influenciando 
indiretamente o rendimento da pesca (CATELLA, 2003).   
4 Dificuldades relacionadas ao acesso rodoviário, em função da falta de manutenção da rodovia e interrupção dos 
vôos diários de grandes companhias aéreas para Corumbá no segundo semestre de 2002 (CATELLA, 2003). Os 
vôos foram retomados em outubro de 2003. 
5 O potencial de Corumbá para essa modalidade de turismo é favorecido em função de sua localização na planície 
pantaneira, caracterizada por baixa densidade humana, relevo plano, presença de paisagens diversas,  arquitetura e 
distribuição da vegetação, clima quente e úmido e  existência de áreas em bom estado de conservação, que 
concentram ampla quantidade de espécies de fauna em áreas de alta visibilidade, contrastando com a maioria dos 
biomas da América do Sul. Apesar do Pantanal apresentar poucas espécies endêmicas, ou seja, aquelas cuja 
distribuição se restringe a uma área específica, surpreende por apresentar algumas espécies em densidades muito 
superiores às encontradas em outras regiões (MOURÃO, PIOVEZAN E ROCHA, 2004).  
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Convém ressaltar que os serviços oferecidos pelo setor turístico envolvem atividades 

intangíveis como bem-estar, conforto, simpatia, lazer e entretenimento. Além disso, o 

monitoramento permanente da satisfação dos turistas pode ser utilizado como uma ferramenta 

de gestão, permitindo observar a qualidade dos serviços oferecidos, prevenindo a ocorrência de 

problemas futuros e viabilizando a correção de eventuais dificuldades que possam prejudicar a 

imagem do destino. Nesse sentido, este estudo pretende contribuir com novas informações que 

podem ser utilizadas para o planejamento e o desenvolvimento do turismo no Pantanal.  

Ainda são escassos os estudos que revelem se a infra-estrutura e a qualidade dos serviços 

prestados na cidade estão de acordo com as definições descritas na literatura e com as 

necessidades dos visitantes. Porém, observou-se que as informações relacionadas à infra-

estrutura e aos aspectos socioeconômicos do município são dispersas e não existe continuidade 

de obtenção desses dados, dificultando o planejamento do turismo na região. 

Considerando o problema exposto, este estudo procurou responder às seguintes questões 

de pesquisa: Quais as características do turismo de Corumbá? Qual o perfil dos turistas que 

visitaram a cidade, durante o início da alta temporada de 2004?6 Esses turistas ficaram 

satisfeitos com a qualidade das informações, serviços e infra-estrutura oferecidos para atendê-

los?  

Para orientar a investigação dessas questões, a pesquisa teve como objetivo geral analisar 

o destino turístico Corumbá, o perfil e o grau de satisfação dos turistas, no início da alta 

temporada de 2004.  

Os objetivos específicos consistiram em: 

• Caracterizar a cidade de Corumbá (MS) como destino turístico, considerando: os 

aspectos geo-históricos, o desenvolvimento socioeconômico e os atrativos turísticos; 

• Verificar as características de perfil do público-alvo pesquisado; 

• Comparar o perfil dos diferentes turistas que visitam a região; 

• Analisar o grau de satisfação dos entrevistados em relação às informações, serviços e 

infra-estrutura turística de Corumbá; 

• Avaliar os estágios do ciclo de vida do produto turístico da cidade. 

 

                                                 
6 A alta temporada ocorre no mês de julho em função do início do ciclo de seca, que facilita a pesca e a observação 
da fauna local. Além disso, as férias escolares também contribuem com o aumento de visitantes à cidade. Apesar do 
destino estar se adaptando para a prática do turismo contemplativo, a denominação alta temporada ainda se refere 
ao turismo de pesca. Assim, a opção da aplicação dos questionários no início da alta temporada foi feita em função 
da possibilidade de entrevistar, tanto os turistas com motivação para pesca quanto para a observação de fauna, pois 
essa época do ano é considerada como um período de transição de tipologia de turistas, permitindo identificar o 
perfil e a satisfação de ambos os clientes.  
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O presente trabalho encontra-se estruturado em quatro capítulos, além desta introdução. 

O primeiro capítulo aborda a fundamentação teórico-metodológica, em que se apresenta uma 

revisão bibliográfica das teorias sobre turismo, qualidade em serviços turísticos e 

comportamento do consumidor, destacando-se os temas relacionados ao foco do estudo e 

comentando alguns trabalhos realizados no Brasil e no exterior sobre o assunto desta pesquisa, 

além disso, é feita uma descrição dos procedimentos metodológicos utilizados, demonstrando os 

métodos e as técnicas usadas para o alcance dos objetivos propostos.  

A caracterização de Corumbá como um destino turístico, é apresentada no segundo 

capítulo, através de uma descrição dos aspectos geo-históricos do município; desenvolvimento 

socioeconômico e infra-estrutura local; além de descrição dos atrativos turísticos.  No terceiro 

capítulo, são analisados os resultados obtidos, em relação ao perfil e ao grau de satisfação dos 

turistas. No quarto capítulo, mostra-se o ciclo de vida do turismo em Corumbá. E, encerrando o 

presente estudo, são expostas as considerações finais. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 
 

1.1 Turismo e sustentabilidade  
 
 

O turismo surgiu no século XIX, porém somente a partir do século XX, após a Segunda 

Guerra Mundial, é que de fato cresceu. Seu desenvolvimento ocorreu principalmente em função 

do aumento da capacidade de compra, do tempo de lazer, melhoria dos meios de transporte e das 

necessidades empresariais (RUSCHMANN, 1999). Para Goeldner (2002), a atividade continua 

exercendo um efeito positivo sobre a sociedade. À medida que as pessoas viajam de um lugar 

para outro, visitantes se misturam socialmente com os membros da comunidade anfitriã, 

possibilitando a compreensão de novas culturas, o que fomenta a melhoria da comunicação 

mundial e ajuda a construir uma relação de estima e respeito em ambos os grupos.  

Assim, o interesse pelo turismo internacional sempre foi grande, especialmente por 

razões econômicas, pois essa forma de deslocamento desempenha importante papel nos fluxos 

comercial e monetário entre as nações (OMT, 2001). Gütler (2002) explica que o turismo só 

passa a ser importante para a economia de um país, quando representar mais de 5% de suas 

exportações. 

A atividade turística pode ser definida a partir de diferentes perspectivas e áreas de 

conhecimento, devido à complexidade das relações entre os elementos que a formam. Nessa 

pesquisa, o conceito de turismo utilizado como embasamento teórico foi o proposto pela OMT 

(2001), que esclarece o seguinte: “abrange as atividades de pessoas que viajam e permanecem 

em locais fora de seu ambiente habitual, por menos de um ano consecutivo, ou por mais de 24 

horas, por razões de lazer, negócios e outros”.  

O turismo é considerado por Bahl (2003), como um fenômeno humano, tipicamente 

atrelado à expansão da sociedade capitalista e configurado por essa expansão, tendo sido, 

inclusive, estudado inicialmente a partir de seus desdobramentos no campo da economia e, 

posteriormente, pelos seus impactos e inter-relações geográficos e sócio-culturais.  

Lage e Milone (2000) destacam que o capitalismo incorporou novas formas de vida à 

sociedade, pois nesse sistema econômico o setor produtivo não é orientado para o autoconsumo 

direto do produtor, sendo que os bens e serviços são produzidos para serem vendidos no 

mercado, decorrendo de um deslocamento do comprador ou do vendedor. Esse fato incentivou a 

ampliação e a adaptação do comportamento humano, tornando as viagens indispensáveis. 

Ruschmann (1999) salienta que o turismo não é uma prerrogativa de alguns cidadãos 

privilegiados, sua existência é aceita e constitui parte integrante do estilo de vida para um 
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número crescente de pessoas em todo o mundo.  À medida que os filhos crescem, as famílias 

aumentam sua atividade de viagem e quando os filhos crescidos saem de casa, o casal renova o 

interesse por viagens (GOELDNER, 2002).  

O turismo vem desempenhando importante papel no desenvolvimento das sociedades, 

tanto nos aspectos econômicos quanto nos sociais, ambientais e políticos (LAGE E MILONE, 

2000). Assim, para o desenvolvimento da atividade turística é fundamental que se estabeleçam 

ações de planejamento integrado, estimulando o desenvolvimento equilibrado da atividade e que 

considerem as características e singularidades dos mercados, visando a rentabilidade atual dos 

equipamentos e serviços, além da sustentabilidade dos recursos naturais e culturais para 

gerações futuras (RUSCHMANN, 1999). 

Miranda e Matos (2002) esclarecem que o conceito de sustentabilidade está diretamente 

relacionado à permanência da qualidade de vida e às oportunidades da sociedade ao longo do 

tempo, incorporando uma perspectiva de longo prazo. Assim, a sustentabilidade no turismo pode 

ser definida como a capacidade de maximização e otimização da distribuição dos benefícios do 

desenvolvimento econômico, situação em que os serviços oferecidos respeitam as condições de 

segurança e garantem a conservação, manutenção, restauração e melhoria dos recursos naturais 

(BENI, 2002). 

Para a OMT (2003), o conceito de turismo sustentável está relacionado com a capacidade 

de um destino permanecer competitivo em relação a outros mais recentes e menos explorados; 

atrair visitantes pela primeira vez, além de garantir o retorno dos atuais turistas, de permanecer 

singular culturalmente e de a atividade estar em equilíbrio com o ambiente natural. 

Alguns fatores estimulam esse desenvolvimento sustentável como, por exemplo: pressão 

dos consumidores, diretrizes de planejamento das autoridades públicas, avaliação do impacto 

ambiental e realização de auditorias ambientais periódicas. Entretanto, existem também outros 

fatores que resistem à adoção do turismo sustentável como, por exemplo, o imperativo 

econômico do setor e dos empreendedores do turismo que, muitas vezes, pensam no curto prazo, 

e o fato de algumas regiões e países em desenvolvimento apresentarem necessidades de ganho 

de moeda estrangeira e emprego, em detrimento das características ambientais (COOPER, 

2001). 

Lunas (2000) pesquisou a gestão do turismo na cidade de Bonito (MS), com ênfase na 

sustentabilidade, por meio de entrevistas com os principais atores sociais do município e da 

observação da legislação local, além de levantamento da infra-estrutura física de turismo. O 

autor faz uma discussão sobre a sustentabilidade e a viabilidade do sistema turístico em termos 

estratégicos e mostra que a adoção de um sistema democrático de gestão do turismo em uma 

cidade com belezas e fragilidades naturais é possível. Ressalta, ainda, que a gestão sustentável 
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contribui para a preservação do meio ambiente, ao mesmo tempo em que busca 

desenvolvimento e sustentabilidade social, cultural, econômica e espacial. 

 

1.2 Serviços turísticos 

 

 

A sustentabilidade de um destino está ligada ao modo como o produto e o serviço 

turístico é realizado numa destinação turística (COOPER, 2001). O conceito de produto 

apresentado por Dantas (2002) estabelece que pode ser considerado como tal, tudo o que está 

sendo ofertado e que satisfaça às necessidades e desejos de um mercado específico. Este é 

complementado por Kotler (2000) ao esclarecer que produto é qualquer oferta que satisfaça um 

desejo ou necessidade, como: bens, serviços, experiências, eventos, pessoas, lugares, 

propriedade, organizações, informações e idéias. O autor classifica-os como: a) bens duráveis, 

ou seja, bens tangíveis e geralmente usados em um período de tempo; b) não-duráveis, que são 

bens tangíveis e normalmente usados uma ou poucas vezes e c) serviços, que podem ser 

definidos como produtos intangíveis, inseparáveis, invariáveis e perecíveis. 

O produto turístico, por sua vez, aparece na categoria de bens intangíveis ou serviços, 

pois não pode ser estocado ou transferido fisicamente (KOTLER, 2000). Lage e Milone (2000) 

informam que ele é um conjunto de bens e serviços, composto por acomodação, alimentação, 

transporte e entretenimento. No entanto, para Beni (2002), é o resultado da soma de serviços, 

recursos naturais e culturais produzidos por uma variedade de empresas, caracterizado por 

produção e consumo efetuados no mesmo local, sendo que o consumidor se desloca para a área 

de consumo. Porém, o conceito estabelecido por Vaz (1999) revela que este é um conjunto de 

benefícios que o consumidor busca em uma determinada localidade e que é usufruído tendo 

como suporte um complexo de serviços e organizações. Lemos (1999), acrescenta que, além do 

conjunto de bens e serviços, o produto turístico envolve o acesso do turista à informação sobre o 

local a ser visitado, suas peculiaridades e características durante seu deslocamento e sua estadia 

naquela localidade.  

Este conceito de Lemos (1999), é importante para essa pesquisa, tendo em vista que um 

dos indicadores de satisfação dos turistas relacionava-se à qualidade das informações sobre o 

destino pesquisado. Além disso, o conceito proposto por Kotler (2000), apresentado 

anteriormente, serve como diretriz para essa pesquisa, que pretende verificar o nível de 

satisfação dos turistas em relação à cidade, tornando possível verificar se o produto oferecido na 

localidade está cumprindo sua finalidade, ou seja, se a oferta está satisfazendo um desejo ou 

necessidade. 
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A compreensão prévia do conceito de produto turístico é necessária para a abordagem da 

definição de serviço turístico. O serviço é um ato intangível, em que uma parte pode oferecer 

algo para a outra parte interessada e que não resulta na propriedade de nenhum bem material 

(KOTLER, 2000). Fitzsimmons (2000) chama a atenção para a dificuldade de se fazer a 

diferenciação entre um produto e um serviço, explicando que a compra de um produto pode ser 

acompanhada de algum serviço de apoio e que, a compra de um serviço, muitas vezes inclui a 

aquisição de mercadorias. O autor ressalta que é preciso adequar constantemente uma prestação 

de serviço para que ela seja tão eficiente quanto efetiva.  

Parasunaman (1995) por sua vez explica que se a fonte do benefício essencial de um 

produto for mais tangível do que intangível, ele passa a ser considerado uma mercadoria. Porém, 

se o benefício essencial for mais intangível do que tangível, será um serviço. Para facilitar a 

compreensão da diferença entre produto e serviço, o autor apresentou um modelo denominado 

espectro mercadorias-serviço, que é apresentado na Figura 1.  

 

 

Os serviços turísticos são considerados aqueles prestados especificamente para o turismo 

e que dependem diretamente dessa atividade. Porém, apresenta algumas peculiaridades, pois 

pode ser prestado sem nenhuma infra-estrutura, como é o caso de guias e recreacionistas ou com 

infra-estrutura como, por exemplo, o serviço de agenciamento e de hotelaria (BARRETO, 

2001). 

 Estes serviços são caracterizados por uma série de serviços que o turista necessita para 

usufruir um atrativo turístico. Desse modo, o conjunto de serviços públicos necessários para o 

consumo turístico é um outro elemento importante (Ignarra, 1999). Eles caracterizam-se por 

transporte em geral, serviços bancários, de saúde, de segurança, de informação, de limpeza, de 

comunicação, de comércio turístico, de fiscalização, além de outras necessidades (BARRETO, 

2001). Desta forma, os serviços públicos são todos aqueles que competem ao poder público e 

   Figura 1 - Espectro mercadorias-serviço  

   Fonte: Parasunaman (1995) 
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que são indispensáveis à qualidade de vida dos moradores e dos empreendimentos, habitacional 

ou empresarial, que venham a ser implantados. Nesse enfoque, os serviços públicos destacam-

se, pois os turistas não são seus únicos usuários, apesar de necessitarem dos mesmos (BENI, 

2002). 

Os serviços turísticos podem ser classificados como: receptivos (atividades hoteleiras e 

extra-hoteleiras), de alimentação (restaurantes, bares e lanchonetes), de transporte (táxis, ônibus, 

barcos, navios, trens e aviões), públicos (administração turística, postos de informação, entre 

outros), e de recreação e entretenimento (parques temáticos, exposições, casas de jogos, entre 

outros). Esses serviços são destinados à satisfação das motivações, necessidades e preferências 

do turista (BENI, 2002).  

 

1.3 A demanda e a oferta turísticas 
 
 
 

Durante o planejamento de sua viagem, os turistas criam expectativas baseadas nas suas 

necessidades. Assim, as pessoas que se deslocam de sua residência permanente para descansar 

ou por outras razões, demandam a prestação de serviços básicos. Dentre esses, destacam-se os 

serviços relacionados a transporte, alojamento, alimentação, entre outros. Para Lemos (1999), 

demanda turística corresponde a quantidade de bens e serviços que um consumidor/turista está 

apto e disposto a adquirir por preço estabelecido, qualidade, período de tempo e local 

determinados. Esse conceito vai ao encontro do proposto por Lage e Milone (2000), que 

esclarecem que a demanda turística pode ser interpretada como a quantidade de bens e serviços 

turísticos que os consumidores desejam. 

A demanda turística pode ser classificada em três grupos distintos: efetiva (quantidade de 

pessoas que viajam), não efetiva (quantidade de pessoas que não viajam por algum motivo) e 

não demanda (pessoas adversas às viagens ou que não desejam viajar). A não efetiva pode ser 

dividida em dois sub-grupos: potencial (viajarão assim que modificarem sua situação atual) e 

adiada (não viaja por problemas regionais ou relacionados à oferta). Esses conceitos reforçam a 

idéia de que os turistas que saem de suas residências e se deslocam para outros lugares desejam 

utilizar seus recursos disponíveis da forma mais adequada possível e esperam que suas 

necessidades sejam atendidas (COOPER, 2001). 

A demanda turística sugere a existência de oferta turística, a qual consiste numa 

quantidade de bens e serviços que os produtores estão dispostos a oferecer por um dado preço, 

em um dado período de tempo (LAGE E MILONE, 2000). Para Beni (2002), a oferta turística é 

um conjunto de equipamentos, serviços de alojamento, de alimentação, de recreação e lazer, de 
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caráter turístico, cultural, social ou de outros tipos, com a intenção de atrair e assentar numa 

determinada região, durante um certo período de tempo, um público visitante. É composta, 

basicamente, por um conjunto de elementos denominados: atrativos turísticos, serviços 

turísticos, serviços públicos e infra-estrutura básica.  

Com relação aos atrativos turísticos existe uma certa complexidade para sua 

conceituação, tendo em vista que a atratividade de certos elementos varia de turista para turista. 

Desta forma, estão relacionados às motivações de viagens dos turistas e a avaliação que eles 

fazem dos elementos que compõem o atrativo. Entretanto, o atrativo possuirá maior valor quanto 

mais acentuado for seu caráter diferencial, pois o turista procura conhecer aquilo que é inovador, 

que difere de sua rotina e que é singular, ou seja, sem outros locais semelhantes (IGNARRA, 

1999).  

A infra-estrutura básica de um destino é importante para a viabilização da atividade 

turística, o que se pode constatar nos vários setores que seguem: vias de acesso, saneamento, 

energia elétrica, comunicações, vias urbanas de circulação, abastecimento de gás, controle de 

poluição e capacitação de recursos humanos. No entanto, como afirma Carneiro (2000), entre 

esses aspectos o mais importante é aquele que se refere aos recursos humanos.  

Outro aspecto da oferta, ressaltado pelo mesmo autor, refere-se ao fato de que, 

isoladamente, os elementos da oferta turística possuem pouco valor turístico ou possuem pouca 

utilidade para outras atividades que não o turismo, chamando atenção para a importância da 

união do setor. Dessa maneira, quando esses elementos são agrupados em uma oferta turística, 

compõem o que se denomina ‘produto turístico’ (CARNEIRO, 2000). 

 

1.4 Qualidade nos serviços turísticos 

 

 

Atualmente, oferecer um serviço com qualidade deixou de ser um diferencial e tornou-se 

uma questão de sobrevivência para as empresas interessadas em crescer no mundo integrado, 

cujas barreiras comerciais diminuem a cada dia. Isto acontece em decorrência das grandes 

transformações na era da globalização, em que mudanças no enfoque econômico exigem maior 

qualidade e produtividade, em razão da competitividade (MELLO E CAMARGO, 1998). 

Assim, considera-se que um serviço possui qualidade quando atende a um padrão previamente 

estabelecido.  

Os conceitos de qualidade propostos por Denton (1990) esclarecem que existem dois 

tipos, ou seja, a de fato e a de percepção. A de fato é aquela idealizada pela empresa ou 

prestador de serviços, a partir de seu padrão de referências. Já a de percepção trabalha com a 
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visão do cliente ou usuário para desenvolver o padrão de especificações e requisitos do produto 

ou serviço (DENTON, 1990). Promover a associação entre qualidade de fato e qualidade de 

percepção, é uma das necessidades explicitadas por Silva (1992), quando ele afirma que o ideal 

é que o entendimento da qualidade do agente que fornece o serviço e/ou produto, esteja em 

harmonia com o entendimento de qualidade por parte do consumidor.  

Este conceito teve sua origem no século XX. Na era artesanal, o controle da qualidade 

era feito pelo próprio artesão e na sociedade da revolução industrial com a introdução das linhas 

de montagem, quem passou a controlá-la foram os inspetores. Na década de 20, o controle 

passou a ser visto como uma responsabilidade inspetorial. Nos anos 30 e 40, foi reconhecida a 

variabilidade como conseqüência natural do aumento da produção. Nos anos 50, foi concebida a 

noção de garantia da qualidade, em que a preocupação com os produtos, e não somente com o 

processo, começa a ganhar destaque. Com a evolução dos conceitos surgem as primeiras 

terminologias relacionadas à qualidade, tais como: gestão de qualidade total, política de 

qualidade, entre outros (ARAÚJO E ROTH, 2001). 

Esses conceitos evoluíram juntamente com o aumento da produção industrial. Para 

satisfazer o público consumidor foram desenvolvidos procedimentos que garantiram a produção 

com qualidade, os quais geraram normas e técnicas que, por sua vez, deram origem às 

normatizações. Após 1947, os serviços de normatização internacional passaram a ser 

gerenciados pela Organização Internacional de Normatização, convencionalmente denominadas 

ISO, que passou a estabelecer normas mundiais (GUIMARÃES, 2002). 

A qualidade do serviço pode ser percebida pelos clientes através de cinco dimensões: 

confiabilidade (capacidade de prestar o serviço prometido com confiança e exatidão), 

responsabilidade (disposição para auxiliar os clientes e fornecer o serviço prontamente), 

segurança (conhecimento e cortesias dos funcionários, além de capacidade de transmitir 

confiança e confidencialidade), empatia (demonstrar interesse, atenção personalizada ao cliente) 

e tangibilidade (aparência das instalações físicas, equipamentos, pessoal e materiais para 

comunicação), listadas em ordem decrescente de importância (FITZSIMMONS, 2000), 

conforme demonstra a Figura 2. 
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    Figura 2 - Qualidade percebida pelo cliente  

    Fonte: Fitzsimmons (2000)  

         

Nessa figura observa-se como ocorre o processo de percepção do cliente em relação à 

qualidade dos serviços.  A propaganda boca-a-boca, aliada às necessidades pessoais ou ainda às 

experiências anteriores vivenciadas pelos consumidores, geram uma expectativa nos clientes, 

que passam a esperar um determinado retorno do serviço contratado. Depois de verificar a 

experiência, levando-se em consideração as cinco dimensões descritas anteriormente, o cliente 

define a sua percepção final sobre o serviço. Com base nessa experiência, o resultado de um 

serviço prestado pode ser o seguinte: se as expectativas iniciais do consumidor forem superadas, 

a qualidade oferecida pode ser considerada excepcional, entretanto se a expectativa for 

simplesmente atendida é classificada como satisfatória. O problema maior passa a existir quando 

o cliente tem suas expectativas não atendidas, que no caso dá origem a uma percepção de 

qualidade inaceitável. 

Essas reflexões estão diretamente relacionadas ao sucesso de um serviço turístico, pois 

muitas vezes o visitante economiza durante um certo tempo para realizar uma determinada 

viagem, planeja seu trajeto, passeios e busca informações sobre o destino a ser visitado. Ao 

longo desse período, o futuro turista pode desenvolver expectativas exageradas sobre a 

localidade, especialmente se as informações encontradas não forem adequadas à realidade da 

região. Esse tipo de atenção, em relação ao marketing turístico, é fundamental para o sucesso de 

um destino em longo prazo e para o fortalecimento do marketing boca a boca, pois se o turista 

tiver suas expectativas superadas irá divulgar a cidade para outras pessoas. 

A tangibilidade de um serviço é aquilo que o cliente sente e vê, como, por exemplo, a 

aparência física do local, a conservação, a limpeza, a decoração e a sinalização, entre outros 

aspectos. Os componentes intangíveis são amabilidade, cordialidade e cooperação da equipe que 
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realiza o serviço, atitudes que expressam a “disposição de servir” (MEZOMO, 1995). A 

intangibilidade, aliada à necessidade da presença do cliente e à simultaneidade da produção e do 

consumo do serviço, são as principais características especiais das operações, que irão definir a 

avaliação dos resultados e a qualidade dos serviços prestados (DEMING, 1990).  

Outro modelo interessante é apresentado por KEANE (1997), que demonstrou a 

existência de três tipos de classificações para os produtos: de escolha (ocorre quando um 

consumidor vai comprar um produto e os aspectos relacionados à qualidade do mesmo podem 

ser observados antes do processo de compra); de experiência (quando o consumidor pretende 

verificar a qualidade de um restaurante ou destino e as características não podem ser verificadas 

antes da compra, é preciso consumir para então poder avaliar a qualidade) e de confiança (em 

que o consumidor não tem como verificar se o que ele comprou existe realmente).  

O modelo citado acima reforça a responsabilidade do prestador de serviço em relação à 

satisfação do cliente, pois o realizador passa a integrar o produto da empresa.  Esse equilíbrio 

entre a empresa e o prestador de serviço é responsável pela satisfação do cliente e Denton 

(1990), acredita que representa uma forma simples e inovadora de as empresas oferecerem bons 

serviços, mantendo, assim, a gestão em sintonia com os clientes e com o funcionamento diário 

dos negócios. Ele ressalta que a qualidade dos serviços está baseada na medição precisa dos 

desejos dos clientes por meio de grande variedade de programas de avaliação, nos quais os 

clientes podem informar sobre o que está agradando ou não. 

Como o serviço é uma experiência para o cliente, qualquer falha transforma-se em um 

fato que este transmitirá a outros. Clientes insatisfeitos não apenas farão seus negócios em 

outros lugares, mas também transmitirão suas más experiências para outros, o que resultará em 

perda significativa de futuros negócios (FITZSIMMONS, 2000).  

Para Parasunaman (1995), a qualidade é a base do marketing de serviços. O autor explica 

que muitos livros enfatizam os quatro pontos principais do marketing (produto, lugar, promoção 

e preço), porém, muitas vezes, esses autores esqueceram que, numa empresa de serviços, 

nenhum deles funciona bem se não houver qualidade. O autor completa essa idéia acrescentando 

que um conceito sólido de serviço é o que dá à empresa oportunidade de competir pelos clientes 

e que um bom desempenho dos serviços consolida a competitividade, atraindo a confiança do 

cliente e proporcionando um reforço à marca, à publicidade, às vendas e aos preços. 

Essa busca pela qualidade em todos os setores econômicos é imprescindível também 

para o turismo, por se tratar de uma atividade relacionadas a serviços, em que a exigência dos 

consumidores em relação à ela é ampla, pois os visitantes têm expectativas elevadas no que se 

refere à qualidade dos serviços. Os valores manifestados pelas pessoas são decorrência do seu 



 24

contexto de vida e de suas motivações, e a dinâmica de mudanças nestes contextos e situações 

implica alterações no perfil de expectativas com relação à qualidade (JURAN, 1990). 

Uma experiência prática envolvendo a qualidade foi realizada numa rede hoteleira 

internacional, a qual adotou a “garantia de satisfação 100%”. Eles demonstraram que qualidade 

superior é uma vantagem competitiva, pois em uma pesquisa com 300 clientes, foi revelado que 

100 deles voltaram a se hospedar em um dos hotéis da rede. A empresa calcula ter obtido oito 

dólares em rendimento adicional para cada um dólar devolvido a hóspedes descontentes 

(FITZSIMMONS, 2000).  

Cobra (2001) ressalta que o produto turístico é uma combinação de ação e emoção, em 

que os aspectos tangíveis e intangíveis se sobrepõem numa mistura entre o real e o imaginário, 

exigindo intensa criatividade do setor. Quanto à qualidade de serviços, o autor afirma que é um 

conceito formulado à luz da percepção do consumidor e que só pode ser definida com base nas 

especificações que satisfaçam as suas necessidades.   

Keane (1997) observa que, como os serviços turísticos estão diretamente envolvidos com 

a atividade humana para fins de produção, a qualidade dos serviços é amplamente dependente 

das ações das pessoas, tanto das empregadas diretamente nas empresas que prestam serviços 

para o turista quanto da comunidade local.     

O conceito de qualidade no turismo é definido pela Organização Mundial de Turismo - 

OMT (2004), como:  

 
O resultado de um processo que implica a satisfação de todas as necessidades, 
exigências e expectativas legítimas dos consumidores em relação aos produtos 
e serviços, a um preço aceitável, e de acordo com os fatores subjetivos que 
determinam a qualidade como segurança, higiene, acessibilidade, 
transparência, legitimidade e a harmonia de uma atividade turística preocupada 
com a comunidade e a natureza (OMT, 2004, tradução nossa). 

 

Através desses conceitos é que se pode notar a importância desta na prestação de 

serviços turísticos, haja vista que ela permeia diversas áreas da gestão empresarial, 

desempenhando um papel fundamental em relação ao êxito dos quatro pontos principais do 

marketing (PARASUNAMAN, 1995), satisfação de necessidades e expectativas (JURAN, 1990; 

FITZSIMMONS, 2000; OMT, 2004) e gestão de pessoas (KEANE, 1997). Além disso, ela está 

diretamente ligada aos valores individuais do cliente (COBRA, 2001) e, por isso, precisa contar 

com normatizações flexíveis e adequadas à individualidade de cada turista e que incentivem a 

autonomia dos colaboradores das empresas turísticas. 

No turismo, a expectativa de satisfação das necessidades através de um serviço oferecido 

com qualidade é maior, pois, muitas vezes, o turista economizou durante muito tempo para 

poder realizar a viagem e não ficará satisfeito se um determinado problema de gestão de um 
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serviço turístico atrapalhar o período de férias. Para Teixeira (1999), a má qualidade nos 

serviços e/ou equipamentos turísticos afeta a avaliação do conjunto, comprometendo os demais 

componentes da oferta turística. 

Entretanto, Fitzsimmons (2000) acrescenta que medir a qualidade em serviços é um 

desafio, pois a satisfação dos clientes é determinada por muitos fatores intangíveis. Ao contrário 

de um produto que pode ser objetivamente mensurado, a qualidade em serviços contém muitas 

características subjetivas. Outro fato observado pelo autor é que ela geralmente se estende além 

de um encontro imediato, sendo que no caso do turismo isso pode ser observado no interesse de 

um visitante retornar a um determinado local. 

A qualidade vida também é tema de pesquisa na área de saúde mental, como a realizada 

por Congro (2003) que utilizou a abordagem quantitativa para medir o índice de qualidade de 

vida das mulheres gerentes de Dourados (MS). 

A qualidade também é tema de diversas pesquisas científicas sobre o turismo, como, por 

exemplo, o estudo elaborado por Guimarães (2002), no qual foi abordada a qualidade dos 

serviços, destacando sua importância como característica empreendedora na satisfação das 

necessidades e expectativas dos clientes no setor turístico. A pesquisa elaborada por Santos 

(2002) teve como objetivo identificar o grau de satisfação e de comprometimento dos 

funcionários com a melhoria da qualidade do atendimento numa empresa hoteleira, e os temas 

contemplados foram satisfação e insatisfação do funcionário e do cliente, comprometimento do 

funcionário com o trabalho realizado, gestão de qualidade e atendimento. Já Mundim (2003) 

avaliou a satisfação dos turistas que visitam a Ilha João da Cunha, localizada no município de 

Porto Belo (SC), relacionando seu grau de satisfação com as características dos visitantes, no 

intuito de reconhecer tipologias e subsidiar a tomada de decisões.  

 Algumas pesquisas recentes relacionadas à qualidade na atividade turística foram 

efetuadas no exterior, como, por exemplo, a de Baker e Crompton (2000), que realizaram um 

estudo em que ela foi conceituada como sendo os atributos dos serviços orientados pelas 

necessidades dos turistas, enquanto que a satisfação refere-se ao estado emocional do turista. O 

estudo indicou que é melhor medir a percepção de qualidade através de modelos hipotéticos do 

que através de dados originários de medidas subjetivas. Já Keane (1997) demonstrou que altos 

preços podem significar qualidade, visto que o principal componente contido nestes é o que 

minimiza a deterioração daquela. Outra consideração relevante do autor é a de que melhorias em 

informações entre os consumidores contribuem com a redução do investimento necessário para 

viabilizar qualidade.  

Khan (2003) investigou a qualidade dos serviços esperados pelos ecoturistas e seus 

resultados revelaram que eles preferem negócios voltados para conservação ambiental, por meio 
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de serviços corteses, informativos e originais. Ekinci e Riley (2001) desenvolveram um artigo 

metodológico, elaborado por meio de dimensões psicológicas com ênfase no julgamento de 

hotéis. Esse estudo abrange seis dimensões que têm suporte empírico e conceitual na literatura, 

na tentativa de validar estas dimensões utilizando métodos que são diferentes das medidas atuais 

de procedimentos nesta área e esclarece as principais propriedades destes métodos, mostrando 

utilidade em relação à avaliação da qualidade de serviços em hotéis. Weiermair e Fuchs (1999) 

avaliaram a opinião dos turistas em relação aos serviços de qualidade em resorts alpinos de sky; 

os resultados indicam que existe uma relação linear entre as diversas medidas de qualidade e as 

opiniões de cada domínio.  

Esses conceitos, reflexões e estudos sobre a qualidade apresentam a relevância desse 

tema, fundamental para a consolidação de um destino turístico sustentável, em função de 

diversos aspectos. A gestão da qualidade, através de normatizações e implantação de sistemas de 

gestão ISO, entre outros modelos, contribui diretamente com a conservação do meio ambiente e 

da cultura local, seja através do incentivo aos procedimentos de compra na região ou através da 

gestão racional de recursos naturais. Outro aspecto consiste no fato de que, quando trabalhada 

de forma integrada e sistêmica, a qualidade dos serviços turísticos de toda a cadeia produtiva de 

uma determinada região pode contribuir para o retorno dos turistas, reduzindo investimentos em 

divulgação e contribuindo com o marketing boca-a-boca que, em geral, é muito utilizado para 

atraí-los a determinadas áreas. Além disso, a qualidade dos serviços turísticos contribui com a 

melhoria da qualidade de vida da comunidade local, que utiliza os mesmos empreendimentos 

como: hotéis, bares, transporte, locais de lazer, entre outros. Em síntese, a qualidade do turismo 

de uma determinada região pode contribuir diretamente, tanto com o sucesso de uma destinação 

em longo prazo, quanto com a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

 

 

1.5 Destinações turísticas 

 

 

A riqueza e a variedade de destinações turísticas em todo o mundo têm contribuído para 

o crescimento e o sucesso da atividade. O conceito de destinação turística pode ser definido 

como sendo o foco de instalações e serviços projetados para atender às necessidades do turista, 

incluindo os aspectos relacionados à qualidade. Apesar de muitas vezes ser analisada sob o 

enfoque geográfico, a destinação permite a realização de análise do movimento turístico através 

de seu impacto e seu significado (COOPER, 2001).  
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A destinação une todos os aspectos do turismo (demanda, transporte, oferta e marketing). 

Sua importância de destaque deve-se ao fato de suas imagens atraírem turistas e motivarem a 

visita, garantindo a vitalidade do sistema. É nelas que se encontram atrações e todas as outras 

instalações de apoio de que o visitante necessita.  

Para Cooper (2001), elas apresentam quatro características comuns, apesar de seus 

aspectos singulares. Assim, são consideradas amálgamas, pois reúnem atrações, serviços 

auxiliares, aspectos relacionados a acesso e amenidades (hospedagem, alimentação, 

entretenimento e comércio). Essa característica tem uma série de implicações, tais como as 

questões relacionadas à qualidade de cada componente da amálgama, objetivando garantir a 

uniformidade de atendimento de um destino, que pode ser comprometida por falhas em uma de 

suas partes, como observa Cooper (2001, p.137): 

Um restaurante ou uma cama de hotel de baixa qualidade pode prejudicar as 
férias que, nos outros aspectos, são satisfatórias. Esta complementaridade dos 
componentes da destinação é de difícil controle por parte dos administradores, 
dada a natureza fragmentada dos empreendimentos turísticos.  

 

A importância da amálgama de serviços complementares é reforçada por Theobald 

(2002, p.314), quando esse autor explica suas implicações em relação ao marketing de um 

destino. “As implicações disso são que alguma ênfase precisa ser posta na promoção do destino, 

e não na promoção de cada elemento da amálgama per se”. O autor reforça a importância da 

coordenação para o êxito desse processo em função da fragmentação natural da organização dos 

serviços. 

Outra característica das destinações refere-se às experiências culturais, pois os turistas 

precisam considerar o local a ser visitado atraente para investir seu tempo e dinheiro. Essa 

característica está diretamente relacionada às mudanças de desejo e moda. Dessa forma, existe 

uma ameaça constante às destinações existentes, que podem sair de moda, por isso é necessário 

manter a diferença entre esta e o ambiente doméstico (COOPER, 2001). 

O turismo é consumido onde ele é produzido, exigindo que o turista esteja presente na 

destinação para realizar a atividade turística. Assim, inseparabilidade é considerada mais uma 

característica das destinações. Sua importância está diretamente relacionada ao fato desta ser 

perecível, o que significa que se não for utilizada será perdida. Nesse cenário, as questões 

relacionadas à sazonalidade ganham destaque e seus impactos podem ser evitados através de 

planejamento (COOPER, 2001). 

Outra característica refere-se à utilização múltipla das amenidades, serviços, acessos e 

atrações, a qual serve tanto aos residentes quanto aos visitantes. Em alguns destinos, isso pode 

gerar conflitos e, assim, torna-se necessário adotar estratégias alternativas que promovam a 

integração entre turistas e moradores (COOPER, 2001). 
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As destinações turísticas vivenciam diversos impactos positivos e negativos, os quais 

podem estar relacionados aos aspectos econômicos, ambientais e sócio-cultural. Quanto aos 

impactos econômicos do turismo, a atividade geralmente tem seus aspectos positivos 

superestimados.  

O turismo é considerado um importante elemento da economia de serviços e é 

continuamente elogiado em função de seu crescimento contínuo e rápido, que vem, inclusive, 

superando diversas crises econômicas mundiais, que ocasionaram ampla recessão, abalando 

empresas e indústrias de grande porte mundial. Os turistas gastam seus recursos financeiros em 

ampla diversidade de mercadorias e serviços, tais como hospedagem, alimentos, bebidas, 

comunicações, serviços de entretenimento, mercadorias do comércio varejista e serviços de 

turismo ou viagens. Esse dinheiro é visto como uma injeção de demanda na economia receptora 

(COOPER, 2001).  

No entanto, as despesas com turismo representam apenas uma parte do quadro do 

impacto econômico. Torna-se necessário avaliar, por exemplo, os efeitos diretos e induzidos 

pela perda de dinheiro proveniente do turismo que é investido fora da economia local, os custos 

do efeito de deslocamento e a oportunidade da utilização de recursos escassos no 

desenvolvimento do turismo. Essas novas variáveis devem estar presentes na elaboração de um 

planejamento estratégico de desenvolvimento de uma destinação turística sustentável, por meio 

da utilização de metodologias adequadas e contínuas para a coleta de dados e a análise de seus 

resultados (COOPER, 2001). 

Quanto aos impactos ambientais é importante considerar a relevância da 

inseparabilidade, uma das características de uma destinação turística, anteriormente descrita. 

Como os turistas necessitam visitar o local de produção para que possam consumir o produto, é 

inevitável que a atividade esteja associada a impactos ambientais. Assim, torna-se necessário o 

desenvolvimento de metodologias que permitam a identificação e o monitoramento desses 

impactos negativos em favor do planejamento adequado para uma destinação turística.  

Para se estabelecer o impacto físico do turismo é importante: verificar quais foram os 

impactos criados pela atividade, comparando-os aos de outras atividades; pesquisar quais eram 

as condições antes de iniciar as atividades turísticas, objetivando obter uma linha de referência 

que permita o estabelecimento de comparações; e, finalmente, inventariar a fauna e flora e 

verificar quais os níveis diretos e induzidos de impacto ambiental que estão associados à 

atividade. Entretanto, os impactos ambientais causados pelo turismo também podem ser 

positivos, como por exemplo: a preservação de monumentos históricos; a criação de parques 

nacionais; a proteção de recifes, praias e matas ciliares e a manutenção de biomas (COOPER, 

2001). 
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A inseparabilidade também está relacionada ao impacto sócio-cultural do turismo, pois 

os habitantes de uma determinada destinação turística entrarão em contato com uma população 

estranha (os turistas) durante o processo de produção. Esse contato poderá ser benéfico ou 

prejudicial para a população anfitriã, dependendo da diferença de cultura ou da natureza do 

contato. Outro ponto importante é que os turistas também podem transmitir impactos sócio-

culturais quando de volta às populações de seus países e/ou regiões geradores. Essa é uma área 

de pesquisa que precisa ser considerada durante a elaboração do planejamento (COOPER, 

2001). 

Theobald (2002) explica que a divulgação de um destino turístico deve começar com o 

processo de identificação das necessidades e pressões do consumidor, seguidas pelo 

desenvolvimento ou modificação do produto de acordo com as necessidades dos mercados-alvo 

identificados, criação de mecanismos para facilitar o conhecimento, o interesse e o acesso ao 

produto/destino e, finalmente, a etapa das vendas. 

Contudo, uma vez que os atrativos de um destino são relativamente fixos, há um 

elemento considerável de ajustamento da vontade do consumidor ao produto. Kotler (1967) 

reconheceu essa situação mais de trinta anos atrás, quando mostrou que o papel do marketing, a 

curto prazo, consiste em ajustar a vontade do consumidor aos bens existentes, mas que sua 

tarefa, a longo prazo, deve ajustar os bens à vontade do consumidor.  

As destinações turísticas também foram temas de outras reflexões, como a proposta por 

Acerenza (1991), que destaca a importância da imagem de um destino, ou seja, a representação 

visual que o turista tem sobre uma determinada região. Essa imagem é formada pelas 

informações fornecidas pelos meios de comunicação e pelas relações interpessoais, 

influenciando-o ainda em sua cidade de origem. O autor elaborou um quadro, apresentado na 

Figura 3, que demonstra o processo de informação relacionado a um destino. 

           Esse modelo revela a importância de conhecer o que influenciou o turista a visitar uma 

determinada região. Através dessas informações, relacionadas as fontes emissoras, os meios de 

recepção, as interferências humanas e as formas de assimilação, é possível verificar quais serão 

as prováveis atitudes do turista em relação ao processo.  

A influência da imagem na escolha de uma destinação turística foi pesquisada por Mayo 

(1973 apud Cooper, 2001). O autor concluiu que, correspondendo ou não, à representação 

verdadeira do que uma dada região tem a oferecer ao turista, o que importa é a imagem que 

existe na mente daquele que sai de férias. Outra afirmação de Mayo é a de que, pessoas do 

mesmo segmento da sociedade e que tenham tido estilo de vida e educação semelhantes 

compartilham imagens similares em relação a uma experiência turística. 
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   Figura 3 - Processo de informação em relação à destinação turística  

   Fonte: Adaptado de Acerenza (1991) 

 

Durante o processo de tomada de decisão em relação à escolha de uma localidade a ser 

visitada os turistas buscam observar as vantagens oferecidas como forma de atender as suas 

necessidades. Nessa etapa, os turistas também avaliam questões relativas ao câmbio, o qual 

interfere na capacidade de compra de uma família em outro país. Outra característica que 

influencia a escolha de uma determinada destinação são as vantagens comparativas entre 

destinos alternativos (ACERENZA, 1991).  

Algumas pesquisas sobre a caracterização de destinações turísticas, como o trabalho de 

Güttler (2002), podem ser aplicadas em outros destinos. A autora relaciona assuntos sobre a 

política e a economia do turismo no Brasil, ressaltando a importância da mídia na percepção do 

turismo. Em sua pesquisa ela incluiu temas como planejamento e marketing turístico como 

estratégias de promoção dos atrativos turísticos de uma localidade.  

A pesquisa de Patterson et al. (2003) descreve um modelo dinâmico de integração para 

uma região da ilha caribenha Dominica, localizada na Guiana Francesa. O modelo proposto 
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Figura 4 - Ciclo de vida de uma destinação turística 

Fonte: Butler (1980) 

serve para analisar os impactos das diversas estratégias de desenvolvimento turístico praticadas 

na localidade, através de seus aspectos ecológicos, econômicos e sociais.  

As reflexões sobre destinações turísticas podem contribuir com o aumento do fluxo de 

visitantes a uma determinada região, afinal quando se conhece os fatores que influenciaram e 

motivaram um turista a visitar uma região, é possível intensificar as formas de comunicação em 

canais adequados de divulgação. Esses dois estudos são relevantes, pois apresentam 

metodologias que podem ser utilizadas e outras regiões.  

 

1.5.1 Modelo do ciclo de vida da região turística 

 

 

O modelo do ciclo de vida da região turística, proposto por Butler (1980), deriva da 

análise do ciclo de vida de produtos de consumo proposto por Kotler (1967). Ruschmann (1999) 

reforça a importância desse modelo e explica que Butler elaborou-o em função do conceito 

desenvolvido e utilizado pelo marketing de produtos, baseado no ciclo de vida, ou seja, estuda o 

crescimento e o declínio dos mesmos: 

Vários estudos realizados por outros pesquisadores que se basearam no 
modelo de Butler demonstraram sua validade na análise da evolução de 
destinações turísticas.[...] Esse conceito apresenta um alto grau de aceitação 
entre planejadores e administradores de equipamentos e localidades turísticas 
(RUSCHMANN, 1999, p.102). 

 

A exemplo dos bens tangíveis, Butler (1980) propõe que um produto turístico possui um 

ciclo de vida que compreende os estágios de exploração, envolvimento, desenvolvimento, 

consolidação, estagnação e renovação ou declínio imediato, conforme ilustra a Figura 4. 
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O modelo de Butler (1980), também é recomendado por Swarbrooke (2000, p.70), que 

afirma que o conceito do modelo adquiriu muita influência no turismo e teve efeitos relevantes 

em relação ao turismo sustentável, porque ele indica que cada estágio do ciclo tem implicações, 

tais como: número e tipos de turistas, qualidade e natureza do contato entre a população local e 

os turistas, grau de mudança da destinação, controle local e tipo de turista. 

Butler (1980) acredita que, ao longo do desenvolvimento do turismo numa determinada 

destinação surgirão problemas, os quais podem vir a ser considerados negativos em relação ao 

conceito de desenvolvimento do turismo sustentável. Entretanto, o autor salienta que com a 

aplicação do modelo é possível identificar em que fase se encontra o desenvolvimento de um 

determinado destino, permitindo, muitas vezes, que o processo de renovação ocorra antes do 

declínio. Para Butler, isso é possível através de um processo contínuo, com ênfase no turismo 

sustentável. O declínio pode ser evitado de acordo com Ruschmann (1999, p.104): 

 
Geralmente, estabelece-se um período em vinte anos como o período de 
apogeu de destinações turísticas, porém o declínio não é inevitável, uma vez 
que elas poderão ser revitalizadas ou rejuvenescidas pelo planejamento, 
modificando o produto e/ou buscando novos mercados. 
 

Para Swarbrooke (2000) uma das tendências crescentes é que o ciclo de vida de uma 

região seja cada vez mais curto, especialmente quando analisado em termos de sustentabilidade 

turística. Para o autor, isso ocorre em função tanto do desejo de conhecer novos lugares por 

parte dos turistas, quanto do aumento da oferta de destinos, o que otimiza a concorrência e o 

crescimento das novas áreas turísticas. 

A utilização do modelo do “ciclo de vida de região turística” proposto por Butler (1980), 

revela que essa é uma técnica utilizada no processo de planejamento e que a definição do ciclo 

de vida de uma área turística “é simplesmente uma forma útil de conceituar a maneira como as 

destinações se desenvolvem e as questões que surgem em cada etapa de seu desenvolvimento”. 

Entretanto, Swarbrooke (2000) ressalta que o modelo apresenta algumas limitações, pois 

tende a considerar o mercado como algo homogêneo, não levando em consideração questões 

relacionadas à segmentação mercadológica. Outra desvantagem da técnica, ressaltada por 

Swarbrooke (2000, p.74), é que “é difícil predizer o momento em que um estágio tem início. 

Geralmente, a época em que se inicia um determinado estágio somente pode ser identificada 

após o evento”.  
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1.6 Comportamento, necessidades e motivações do turista 

  

 

As escolhas de compra das pessoas são influenciadas por fatores que compõem o 

comportamento do consumidor, os quais podem ser: culturais, sociais, pessoais e psicológicos, 

conforme descrito na Figura 5 (KOTLER, 2000). 

Figura 20: Modelo detalhado dos fatores que influenciam o comportamento do turista 
 

 

Na Figura 5 é possível observar que os quatros fatores que influenciam os turistas 

possuem amplas dimensões, assim, nessa pesquisa, será dada ênfase aos fatores pessoais e 

psicológicos relacionados à motivação.  

Em relação aos modelos de comportamento do consumidor, os aspectos motivacionais 

são considerados como componentes dos fatores psicológicos. Kotler (2000) explica que 

algumas necessidades são fisiológicas e outras psicológicas, relacionando estas últimas à 

questão da motivação: 

A maioria das necessidades psicológicas não é intensa o suficiente para 
motivar a pessoa a agir imediatamente sobre elas. Uma necessidade torna-se 
um motivo quando surge em nível suficiente de intensidade. Um motivo é 
uma necessidade que está pressionando suficientemente para levar a pessoa 
a agir. A satisfação da necessidade reduz o sentimento de tensão (KOTLER, 
2000, p.170). 

 

Os psicólogos têm desenvolvido diferentes teorias sobre a motivação humana. As três 

teorias mais conhecidas, elaboradas por Abraham Maslow, Frederic Herzberg e Sigmund Freud, 

propõem diferentes considerações em relação à análise de comportamento do consumidor 

(KOTLER, 2000). 

O conceito de satisfação das necessidades é antigo e permeia a história do 

desenvolvimento humano. Pringle e Thompson (2000) observam que, de acordo com a Teoria 

 Figura 5 - Modelo detalhado dos fatores que influenciam o comportamento do turista  

 Fonte: Kotler (2000) 
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Necessidades de auto-atualização 
(desenvolvimento pessoal e conquista)

Necessidades de estima 
(auto-estima, reconhecimento, status)

Necessidades sociais 
(noções de pertencer, amor) 

Necessidades de segurança 
(defesa e proteção) 

Necessidades fisiológicas 
(fome, sede) 

da Hierarquia das Necessidades de Maslow, elaborada no início da década de 40, por Abraham 

Maslow, foi estabelecida uma escala progressiva de necessidades humanas, começando pelas 

básicas, relativas às necessidades fisiológicas, conforme demonstração na Figura 6. 

 
 

 

Maslow afirmou que, à medida em que as necessidades básicas forem sendo supridas 

ocorre uma elevação destas:  

Novamente, ele (Maslow) formulou a hipótese de que uma vez que uma pessoa 
atingisse sua ‘imagem’ de relacionamento com os outros, passaria para um nível 
superior de interesses. Estes se relacionam ao grau de auto-estima de uma pessoa 
por sentir que ‘pertence’ à sociedade e, além disso, por atingir sua ‘auto-
realização’, num sentido mais espiritual de sentir valorizado (PRINGLE e 
THOMPSON, 2000, p.26). 

 

Já a Teoria de Motivação de Helzberg, desenvolvida por Frederick Herzberg, conhecida 

também como “teoria de dois fatores”, distingue os fatores insatisfatórios dos satisfatórios, 

gerando duas implicações: exigência de esforço extra dos vendedores e/ou prestadores de 

serviços no sentido de evitar os fatores que causam insatisfação e exigência da identificação dos 

principais fatores de satisfação ou motivação para a compra (KOTLER, 2000). Entretanto, nem 

sempre a harmonia existente entre o prestador de serviço e o cliente será diretamente 

influenciada pela empresa, pois a subjetividade da prestação de serviços está relacionada à 

experiência, à motivação e às ferramentas empregadas pelo representante da empresa, aliada às 

expectativas e ao comportamento do cliente que, juntos, criam o processo de prestação de 

serviço (MORGAN, 1996). 

 Na Teoria da Motivação de Freud, as forças psicológicas reais que moldam o 

    Figura 6 - Hierarquia das necessidades de Maslow 

    Fonte: Pringle e Thompson (2000) 
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comportamento de uma pessoa são contraditórias, de maneira que o ser humano não pode 

entender completamente suas próprias motivações. Isso ocorre, segundo Freud, em função da 

repressão de muitos impulsos no processo de crescimento e de aceitação das regras sociais 

(KOTLER, 2000).  

Churchill e Peter (2000) propõem outra forma de pensar a motivação, por meio da 

satisfação de necessidades utilitárias (relaciona-se às funções básicas e aos benefícios materiais, 

em que o processo decisório tende a ser racional) ou hedônicas (se refere ao desejo de prazer e 

auto-expressão, nesse caso o processo de tomada de decisão tende a ser emocional). Assim, o 

modelo de compra do consumidor proposto por Churchill e Peter (2000), estabelece que o 

processo de compra de produtos ou serviços começa com o reconhecimento de uma 

necessidade, exemplificado na Figura 7. Esse reconhecimento de determinada necessidade pode 

surgir por meio de uma sensação interna (fome, cansaço, desejo de impressionar) ou por meio de 

um estímulo externo (convite, propaganda).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 - Modelo de processo de compra do turista  

Fonte: Churchill e Peter (2000) 

 

Nesta figura é possível observar que o processo de compra é influenciado por aspectos 

sociais, de marketing e aspectos situacionais, como qualidade e satisfação. Apesar dessas 

influências externas, o processo de compra começa, efetivamente, a partir da identificação de 

uma necessidade por parte do turista, que passa então a buscar informações sobre determinados 

destinos. Posteriormente, o futuro visitante avalia suas opções de compra, faz a sua escolha por 

um determinado roteiro, para então optar pela compra ou não do pacote ou das passagens e 

hospedagens para a região escolhida. Entretanto, os autores destacam que o processo só é 

finalizado após a avaliação da compra que, no caso do turismo, é realizada depois de os 

visitantes terem visitado o destino e usufruído dos serviços prestados na localidade. 

A avaliação pós-compra está diretamente ligada à satisfação dos turistas e se concentra 
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no fato de os consumidores terem ou não percebido um bom valor, segundo Churchill e Peter 

(2000, p. 151):  

Quando os benefícios pesam significativamente mais do que os custos, valor 
alto é percebido e os consumidores ficam satisfeitos. Quanto mais satisfeitos 
ficarem, mais é provável que se tornem leais à marca e ao vendedor e maior a 
possibilidade de que o vendedor estabeleça uma relação de longo prazo com 
eles. Em outras palavras, a satisfação do consumidor e o valor recebido por ele 
influenciam decisões de compras futuras. 
 

 Os autores esclarecem que, quando ocorre o contrário, ou seja, o benefício é menor do 

que o custo do produto ou serviço, os turistas tendem a ficar insatisfeitos. Reconhecendo que 

suas necessidades ainda não foram satisfeitas ou que foram satisfeitas com um custo muito alto. 

Isso pode levá-los a tentar satisfazer suas necessidades novamente, comprando um serviço ou 

produto diferente, o que pode fomentar a migração de destino. Esse processo de percepção de 

valor é exposto na Figura 8. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 São apresentadas tanto as vantagens obtidas, caso seja percebido alto valor após a 

compra de um serviço, quanto as desvantagens, caso o valor percebido pelo turista seja baixo. 

Observa-se que no caso do alto valor o turista ficará satisfeito, desenvolverá um sentimento de 

lealdade, favorecendo o relacionamento em longo prazo. Entretanto, se o valor for baixo, ele 

tende a ficar inicialmente insatisfeito, posteriormente reconhece que a necessidade existente no 

início do processo de compra não foi atendida e passa a buscar informações sobre outras viagens 

que possam atender suas necessidades. Convém ressaltar que além de partir em busca de 

informações por outros destinos, esse turista insatisfeito irá denegrir a imagem do local visitado 

através de conversas com seus conhecidos após o retorno de sua viagem, prejudicando o 

marketing boca-a-boca.  

Muitas pesquisas foram realizadas em relação ao comportamento, motivações e 

necessidades dos consumidores e/ou turistas. O comportamento do consumidor foi pesquisado 

   Figura 8 - Percepções de valor e comportamento pós-compra  

   Fonte: Chrurchill e Peter (2000) 
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por Maya (1999), através do levantamento de dados relacionados à atitude e ao ponto de vista do 

consumidor em um shopping center em seus momentos de lazer. Córdova (2002) analisou as 

preferências do mercado e afirmou que a pesquisa de mercado pode ser uma das principais 

geradoras de conhecimento, criando valor para a organização. O autor acrescenta que a pesquisa 

de marketing precisa ser reconhecida como parte central do processo de criação de 

conhecimento da organização. Sua tese tem como objetivo geral apresentar uma metodologia 

que gere conhecimento individual dos consumidores para auxiliar as organizações na 

identificação de oportunidades de mercado e na formulação e avaliação de estratégias de 

marketing.  

Avaliando o processo de decisão do turista que opta pelo Brasil como seu destino de 

viagem, Sá (1998) analisou informações sobre o perfil do turista e os fatores que influenciaram 

sua decisão, observando que há necessidade de um trabalho mais amplo em relação à imagem 

do país no exterior, considerando que a fonte de divulgação mais citada entre os entrevistados 

foi o “boca-a-boca”. Divisekera (2003) estabeleceu um modelo para analisar a demanda 

internacional do turismo baseada na teoria do consumidor; seu trabalho consistiu na aplicação de 

questionários junto aos turistas que viajam para a Austrália, provenientes dos Estados Unidos, 

Reino Unido, Japão e Nova Zelândia, os quais revelaram as preferências dos turistas 

pesquisados.  

 

1.7 Segmentação de mercado e tipologias de turismo 

 

O desenvolvimento do setor turístico, aliado ao aumento das exigências dos turistas, 

demanda o desenvolvimento de serviços e produtos especiais para atender às necessidades dos 

visitantes. Esses serviços e produtos são fruto das mudanças e pressões exercidas pela demanda 

sobre os componentes da oferta turística. Desta forma, o mercado turístico é afetado por essas 

mudanças e pressões, surgindo assim produtos e serviços que visam nichos especiais de 

mercado (OMT, 2003). 

Determinados grupos de turistas que consomem os produtos turísticos mudaram sua 

postura e não desejam mais produtos massificados e generalizados, assim segmentar não é mais 

um diferencial e sim uma premissa básica para manter a empresa competitiva no mercado. Com 

a segmentação é possível adequar e criar novos produtos e serviços com valores agregados 

ajustados aos desejos da demanda real, com o objetivo de satisfazer o cliente (ANSARAH, 

1999). 

A segmentação de mercado é conceituada por Kotler (2000), como o ato de identificar e 

agrupar grupos distintos de compradores, os quais podem exigir produtos e serviços 
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diferenciados. Beni (2002) relata que a melhor maneira de estudar o mercado turístico é por 

meio de sua segmentação, com a utilização de técnicas estatísticas que viabilizem a 

decomposição da população em grupos homogêneos, ou por meio da política de marketing que 

divide o mercado em partes homogêneas, cada uma com seus próprios canais de distribuição e 

motivações diferentes.  

Zagheni (2004) salienta que empresas de turismo e organizações não governamentais, 

desde a década de 1930, preocupam-se em averiguar o tamanho e as características do público 

turístico. Segundo Cobra (1996), a segmentação de mercado consiste na subdivisão do mercado 

global de uma empresa em parcelas menores e semelhantes, com o objetivo de formular 

estratégias de marketing que possam vir ao encontro do perfil de seus consumidores. O autor 

também acrescenta que a segmentação de mercado pode ser útil, permitindo que a ação de 

marketing possa ser concentrada em um segmento específico, economizando recursos 

financeiros, físicos e humanos. 

Para Balanza e Nadal (2003), quando uma empresa segmenta o mercado, ela é capaz de 

conhecer melhor o que é demandado e quais os motivos que levam os consumidores a comprar. 

A segmentação de mercado, segundo Vaz (1999), permite identificar grupos de consumidores 

atuais ou potenciais de um produto, quantificar a demanda potencial e efetiva; avaliar a 

viabilidade financeira das correspondentes ações de marketing e orientar com maior eficiência o 

direcionamento das ações de marketing.  

Carneiro (2000) apresenta a relação entre os critérios de segmentação e suas dimensões. 

Desta forma, pode-se observar que são as necessidades humanas e os desejos que levam ao 

consumo de produtos turísticos e esses desejos variam muito de acordo com o perfil de cada 

individuo. Por meio dos critérios de segmentação, relacionados na Tabela 1, é possível 

identificar as necessidades de cada grupo.  

 
        Tabela 1: Relação entre os critérios de segmentação e segmentos 

Critérios de segmentação Segmentos (tipos de turismo) 

Idade Infantil, jovem, adulto, terceira idade 

Formas de acompanhamento Individual, familiar, grupos 

Nível de renda do turista Popular, familiar, grupos 

Objetivo da viagem Recreacional, cultural, saúde, esportivo, congresso 

Duração de viagem Excursionismo, curta duração, longa duração 

Motivação da viagem Negócios, eventos, religião 

Local de turismo Praia, montanha, campo 

Meio de transporte Rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo  

        Fonte: Carneiro (2000) 
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Para uma empresa satisfazer as necessidades dos consumidores, ela deve conhecer 

profundamente e ter bem definido o perfil destes. Assim, segmentar o mercado consiste em uma 

estratégia que visa definir o público-alvo, bem como seus desejos e aspirações, para que os 

produtos ou serviços oferecidos sejam adequados às exigências dos consumidores e para que a 

escolha dos meios de divulgação seja realizada de forma precisa, atingindo diretamente o 

segmento escolhido (KOTLER, 2000). 

A segmentação pode ser realizada através de classificações baseadas em aspectos 

geográficos, demográficos, socioeconômicos, padrões de consumo, benefícios procurados, estilo 

de vida, personalidade e caracterização econômica. É uma ferramenta que deve ser utilizada 

pelas empresas em função do mercado atual estar cada vez mais competitivo. Devido a esse fato, 

a oferta de serviços e produtos diferenciados e com valor agregado torna-se uma premissa básica 

para qualquer empresa que deseja ser competitiva (RICHERS, 1991).  

O sucesso do desenvolvimento de produtos ou serviços baseados na segmentação de 

mercado está diretamente ligado ao perfil do consumidor. Segundo Kotler (2000), cada 

segmento consumidor precisa ter seu perfil detalhado, sendo que para isso, são necessários 

dados demográficos, psicográficos, hábitos de mídia, de atitude e comportamentais. 

Ansarah (1999) explica que, na empresa turística, uma pesquisa de mercado permitirá 

desenvolver produtos adequados à necessidade de seus clientes: 

 
Quando o resultado apontar para a segmentação de mercado, [...] o marketing 
poderá [...] atingir o seu público-alvo com economia de recursos de promoção 
e de publicidade. E [...] atender melhor aos desejos dos clientes (ANSARAH, 
1999, p.32).  

 

Assim, os turistas podem ser caracterizados em diferentes tipologias ou papéis que 

exercitam a motivação, vinculada a necessidades pessoais, como se pode ver na Figura 9. A 

interação dos atributos de personalidade, tais como atitude, percepção e motivação, possibilita a 

identificação de diferentes tipos de turistas (COOPER, 2001). 

Cohen (1972) apud Cooper (2001) elaborou uma classificação de turistas, apresentada 

anteriormente na Figura 9, que pode auxiliar na elaboração de pesquisas e planejamentos de 

turismo. Apesar de não ser aplicada a todos os turistas em todas as ocasiões, pode contribuir 

para compreensão da atividade turística. Outro ponto destacado por Cooper (2001) é o papel e a 

influência da família como unidade fundamental da formação de grupos na sociedade. Desta 

forma, a família pode ser uma unidade compradora que atende à demanda de duas ou mais 

gerações. Segundo o autor, ela também introduz as crianças na adoção de formas específicas de 

aquisição, e essas tendem a repetir esse comportamento quando adultas, em função do 
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referencial adquirido.  

 

Figura 9: Classificação de turistas, segundo Cohen 
 

 

Existem diversas tipologias de turismo, como: de saúde (viagens motivadas por busca de 

bem estar, boa forma ou recuperação/reabilitação), nova era (viajantes em busca dos 

significados mais profundos da vida e que desejam escapar do materialismo excessivo), 

educacional (refere-se a viagens onde a aprendizagem acontece a partir de um programa 

educacional estruturado ou formal), de eventos (pessoas que viajam a fim de participar de 

congressos, convenções, assembléias, simpósios, seminários, reuniões, ciclos, sínodos, concílios 

e demais encontros), de negócios (praticado por quem viaja a negócios referentes aos diversos 

setores da atividade comercial ou industrial ou para conhecer mercados), de incentivo (viagens-

prêmio concedidas com o objetivo de incentivar o desempenho profissional e/ou recompensar o 

cumprimento de metas), social (turismo interno para as classes economicamente menos 

favorecidas), étnico (correntes turísticas específicas para conhecer, conviver e integrar-se com 

diferentes etnias formadoras da raça brasileira), religioso (visita a lugares ou regiões que 

despertam sentimentos místicos ou suscitam a fé, a esperança e a caridade), surpresa (viagem 

Familiaridade Turista de grupos organizados 
Pouco aventureiro, está ansioso para preservar sua 
“redoma de vidro ambiental” durante sua viagem. 
Geralmente compra um pacote pronto, é guiado 
através da destinação, tendo pouco contato com o 
povo ou cultura locais. 
Turista de pacotes turísticos individuais 
Semelhante ao citado acima, mas com mais 
flexibilidade e espaço para a escolha pessoal. 
Entretanto, a viagem ainda é organizada pela 
indústria turística e a “redoma de vidro ambiental” o 
protege da experiência real com a destinação. 

O explorador 
A viagem é organizada por conta própria, tentando sair 
do roteiro comum. Todavia, busca a hospedagem 
confortável e o transporte confiável e, ao mesmo tempo 
em que a “redoma de vidro ambiental” é abandonada 
ocasionalmente, ela permanece lá para que possa entrar 
nela se as coisas ficarem difíceis. 

O andarilho 
Todas as conexões com a indústria turística são 
rejeitadas e a viagem será uma tentativa de ir o mais 
longe de casa e da familiaridade quanto possível. 
Sem itinerário fixo, o andarilho vive com o povo 
local, pagando pelo que necessita e penetrando em 
sua cultura. 

Turista  institucionalizado 
Os operadores da indústria 
turística, agentes de viagem, 
donos ou gerentes de hotel e 
operadores de transporte lidam 
com ele diariamente.

Turista  não-institucionalizado 
Viagem individual, rejeitando 
contato com a indústria 
turística, exceto quando for 
absolutamente necessário. 

Novidade 

   Figura 9 - Classificação de turistas, segundo Cohen  

   Fonte: Cooper (2001) 
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com destino ignorado) (OMT, 2003; TURISMO VISÃO E AÇÃO, 2002; VAZ, 1999;  

ANDRADE, 1997; EMBRATUR, 1992). 

Além dessas tipologias existem outras, porém, para a realização desse trabalho será dada 

ênfase às tipologias abaixo conceituadas, que estão presentes na localidade pesquisada, ou seja, 

a cidade de Corumbá (MS).  

• Turismo cultural: objetiva satisfazer o desejo de emoções artísticas e informação 

cultural, com a visitação a monumentos históricos, obras de arte, relíquias, antiguidades, 

concertos musicais, museus e pinacotecas (EMBRATUR, 1992). Segundo Andrade (1997) pode 

ser definido como aquele tipo de turismo que possui conotação restritiva e abrange 

exclusivamente as atividades que se efetuam através de deslocamentos para satisfação de 

objetivos de encontro com emoções artísticas, científicas, de formação e informação nos 

diversos ramos existentes, em decorrência das próprias riquezas da inteligência e da criatividade 

do homem. É um segmento do turismo que dá destaque especial a atrativos culturais como 

apresentações artísticas, museus, mostras, entre outros. O turismo cultural e o ecoturismo 

costumam estar intimamente relacionados e encontram-se elementos de ambos em passeios e 

destinos voltados para esse mercado (OMT, 2003). 

• Ecoturismo: é um segmento que tem recebido muita atenção nos últimos anos, pois 

proporciona uma experiência direta com relação a um lugar, uma experiência educacional que 

desenvolve nos visitantes a compreensão e a apreciação do local visitado, incentivando 

comportamentos adequados à ética preservacionista. Além disso, é ambientalmente responsável, 

utilizando estratégias que minimizem os impactos negativos e fomenta o desenvolvimento 

econômico regional (OMT, 2003). A Embratur (1994) define ecoturismo como um segmento da 

atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua 

conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do 

ambiente, promovendo o bem estar das populações envolvidas.  

• Turismo contemplativo: é um ramo do ecoturismo que tem como um de seus 

instrumentos a interpretação ambiental, envolvendo a satisfação, o interesse e a compreensão do 

meio ambiente. Uma forma de usufruir dos recursos naturais de maneira harmônica e 

sustentável. Inúmeros podem ser os elementos de contemplação na natureza, tais como: 

paisagens, sons, cores, formas, grupos vegetais e os mais diversos grupos de animais 

(MAMEDE, 2002). 

• Turismo pesca/náutico: atividade turística cuja motivação está associada ao litoral, rios, 

lagos, lagoas, voltado para atividades e esportes náuticos (TURISMO, VISÃO E AÇÃO, 2002). 

• Turismo de aventura: é o turismo que pressupõe uma programação com atividades 

participativas, em que o turista passa a ser protagonista, exigindo instalações, equipamentos, 
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serviços auxiliares e guias especializados. Caracteriza-se por viagens em que predominam a 

busca do desconhecido, as aventuras românticas, de caça e pesca, conquista de acidentes 

geomorfológicos e assemelhados (EMBRATUR, 1992). Baseia-se em características naturais e 

ambientais, levando o turista a um contato íntimo com o ambiente, tornando-o algo a ser 

desafiado (OMT, 2003). 

• Turismo rural: atividade turística praticada no espaço rural, constituindo um 

subproduto das atividades produtivas originais representadas pela agricultura, criação de animais 

e outras formas de produção rural, agregando valor econômico às atividades rurais. As 

características da produção rural, a forma como se dá sua realização nos espaços natural e 

construído, o modo de vida dos trabalhadores rurais, a arquitetura típica, a culinária, o artesanato 

e as demais manifestações culturais tradicionais formam o universo de atrativos almejados pelo 

turista (TURISMO, VISÃO E AÇÃO, 2002). A OMT (2003) ressalta que, para essa modalidade 

de turismo, as qualidades ambientais do destino são particularmente importantes, por isso o 

turismo rural, de aventura, ecoturismo e cultural costumam ser citados como os segmentos mais 

promissores para a incorporação dos princípios de sustentabilidade. 

• Turismo de terceira idade: destinado à melhoria da qualidade de vida de pessoas 

maiores de 50 anos. Sua maior vantagem é que pode diminuir os efeitos da sazonalidade do 

turismo, desenvolvendo roteiros, programas e atrativos para a maior idade e apoiando a criação 

de clubes (TURISMO, VISÃO E AÇÃO, 2002). 

A segmentação de mercado no turismo foi pesquisada por Carneiro (2002), trabalho em 

que o autor procurou identificar o comportamento dos turistas que participam de eventos 

esportivos, visando buscar alternativas de melhorias para as prestadoras de serviços e a fim de 

potencializar a atividade na cidade de Maringá (PR). O autor analisou conceitos relacionados ao 

sistema de produção de serviços, tipologias e conceito de turismo e eventos esportivos, demanda 

turística, qualidade, serviços, missão e cultura empresarial, mercado brasileiro, futuro do 

turismo, entre outros assuntos, sendo que os critérios analisados foram tangibilidade, 

competência, atendimento, flexibilidade, credibilidade/segurança, acesso e custo.  

Palma (2000), por sua vez, traçou o perfil e a motivação do turista que visita Bonito 

(MS) analisando dados e propondo alternativas para que o poder público e a iniciativa privada 

estabeleçam estratégias para o desenvolvimento do turismo no município, segundo o autor o 

perfil do turista permite entender e prever atitudes e diminuir as possibilidades de frustração 

deste. Uma outra pesquisa semelhante foi desenvolvida na Nova Zelândia, por Keith Dewar, 

Denny Meyer e Wen Mei Li (2000), sobre os fatores motivacionais dos visitantes dos Festivais 

de Neve e Lanternas de Gelo, de Harbin, na China. 
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No Pantanal Sul, foi realizada por Moraes e Seidl (2000) uma pesquisa sobre o perfil dos 

pescadores esportivos, onde foram levantadas informações socioeconômicas, custos, histórico 

das viagens, gasto durante as visitas, razões da visita e outros aspectos da experiência de lazer. 

Os resultados indicaram que a pesca esportiva neste local é realizada por grupos de homens de 

meia-idade, casados e com educação formal e situação econômica de alto nível. Mamede e Alho 

(2004) pesquisaram no período de abril a novembro de 2003, na Pousada Araraúna, região do 

Pantanal do rio Negro, 54 visitantes, com o objetivo de conhecer o perfil dos mesmos e verificar 

quais foram as espécies da fauna que mais despertaram o interesse dessa amostra. O estudo 

também objetivou contribuir com a promoção da proteção de espécies de mamíferos de forma 

sustentável, através do turismo contemplativo. 

 

1.8 Metodologia 

 

Esta pesquisa foi realizada no município de Corumbá, localizada no Estado de Mato 

Grosso do Sul, região Centro-Oeste do Brasil.  Encontra-se dividido em duas etapas. A primeira 

consiste numa abordagem metodológica qualitativa, que se refere à caracterização de Corumbá 

como um destino turístico e a segunda consiste numa abordagem metodológica quantitativa e 

diz respeito à investigação do perfil dos turistas e seu grau de satisfação. 

 

1.8.1 Procedimentos da pesquisa qualitativa 

  

Na pesquisa qualitativa foram entrevistados quatro empresários precursores da atividade 

turística no município, com a finalidade de realizar a contextualização histórica do 

desenvolvimento turístico de Corumbá, baseado no modelo do ciclo de vida de um produto 

turística, proposto por Butler (1980). Além disso, também foram realizadas observações in loco 

sobre a infra-estrutura existente no município. Quanto à caracterização geo-histórica da cidade 

convém esclarecer que não foram encontrados dados científicos publicados que descrevessem 

detalhadamente os aspectos históricos relacionados aos atrativos turísticos patrimoniais e 

culturais do município. Assim, as informações apresentadas em relação a esses, foram obtidas 

através de pesquisas realizadas na internet e entrevistas com a comunidade.  

Na abordagem qualitativa foi utilizado um gravador e um roteiro de perguntas 

relacionadas ao ciclo de vida do turismo na cidade. Também foi apresentado aos entrevistados a 

figura do ciclo de vida da região turística, elaborada por Butler (1980), objetivando facilitar sua 

compreensão sobre o tema.  
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Para se conhecer a realidade turística de Corumbá, também foram encaminhados ofícios 

a vários órgãos públicos e privados, sediados ou não na cidade pesquisada. Inicialmente, foi 

agendada uma entrevista com o Secretario de Meio Ambiente, Cultura e Turismo do Município 

(SEMACTUR). Durante a realização da mesma, foi possível obter informações relacionadas às 

pesquisas turísticas já realizadas pela Secretaria e verificação das necessidades de novas 

pesquisas científicas sobre o turismo na cidade. Porém, as demais secretarias do município, 

vinculadas à Prefeitura de Corumbá, não contribuíram com informações para esta pesquisa, 

apesar de terem sido previamente contactadas.  

Nessa etapa preliminar, também foram abordados alguns pesquisadores da Embrapa 

Pantanal, que vinham realizando pesquisas sobre o turismo de pesca a fim de conhecer melhor a 

realidade local. Posteriormente, foi realizada uma entrevista com o presidente da Associação 

Corumbaense das Empresas de Turismo (ACERT), objetivando verificar qual a situação do 

desenvolvimento turístico da cidade, quais as empresas atuantes no setor e quais as necessidades 

de pesquisa na região. Entretanto, verificou-se que a ACERT caracteriza-se por ser uma 

instituição de proprietários de barcos-hotéis, apesar de sua razão social abrangente. Também foi 

realizada visita ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/MS), 

objetivando identificar as empresas turísticas locais. A Secretaria de Estado de Planejamento e 

de Ciência e Tecnologia (SEPLANCT) e a Secretaria de Produção e Turismo (SEPROTUR), 

ambas localizadas em Campo Grande, também foram contactadas, a fim de obter informações 

relacionadas ao desenvolvimento socioeconômico e turístico do município.  

Além disso, foram realizadas observações pessoais na localidade e participação em 

diversas reuniões e workshops relacionadas ao turismo na região, que possibilitaram acesso a 

informações diversificadas, fornecendo subsídios para a compreensão da atividade regional.  

Foi realizada busca de informações socioeconômicas, geográficas, ambientais e 

históricas nas pesquisas científicas realizadas sobre Corumbá e que se encontram disponíveis 

nas universidades federais, estaduais e particulares do município e de Campo Grande. Por fim, 

convém destacar a dificuldade na obtenção de informações quantitativas sobre o município e por 

isso, alguns dados oficiais apresentados nessa pesquisa referem-se ao ano 2000, pois eles são os 

mais atualizados existentes na região.  

 

1.8.2 Procedimentos da pesquisa quantitativa  

 

Na pesquisa quantitativa, foram entrevistados individualmente 400 turistas que visitaram 

Corumbá, no período de 28 de junho a 11 de julho de 2004. O critério de inclusão destes na 

pesquisa consistiu na verificação do tempo de permanência na cidade, ou seja, somente foram 
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investigados os visitantes que estavam no município há pelo menos 24 horas. Outro critério 

utilizado foi o limite de idade, sendo que apenas os com mais de 16 anos foram abordados, além 

da concordância do visitante em participar da pesquisa. 

O instrumento utilizado para a coleta de informações da abordagem quantitativa foi um 

questionário, especialmente elaborado para esta pesquisa (Apêndice A), e que foi dividido em 

duas partes. Uma referia-se ao perfil dos turistas e a outra buscava saber o nível de satisfação em 

relação aos diversos aspectos relacionados à qualidade do turismo no município. Além disso, 

inicialmente foi realizado um pré-teste do questionário, no qual 30 turistas foram abordados, 

permitindo o aperfeiçoamento do instrumento de pesquisa. Os questionários foram elaborados 

em português, espanhol e inglês. 

O questionário foi o instrumento escolhido pois, segundo Labes (1998), é ideal para 

pesquisas que abordam diversas variáveis permitindo o correlacionamento dessas variáveis 

através da tabulação dos dados. Gil (1989) salienta que o questionário tem como objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, entre outras. Ele foi 

elaborado com perguntas estruturadas que, de acordo com Malhotra (2001), servem para 

especificar o conjunto de respostas alternativas e o formato das respostas. Contava com questões 

dicotômicas (com apenas duas alternativas de resposta) e com escala ordinal não-comparativa 

(escala de graduação em que são atribuídos números a objetos para indicar até que ponto possui 

determinada característica em que cada objeto de estímulo é escalonado, independentemente dos 

outros objetos do conjunto) (MALHOTRA, 2001). 

As perguntas estruturadas fechadas apresentam as seguintes vantagens listadas por Labes 

(1998): facilitam o preenchimento do questionário, são fáceis de codificar e tabular e auxiliam 

na compreensão da pergunta. O autor também relata as desvantagens desse tipo de pergunta: 

dupla marcação de opções quando apenas uma teria validade, dificuldade de apresentar todas as 

alternativas possíveis e preenchimento sem uma maior reflexão. Tendo conhecimento prévio 

dessas desvantagens, durante o processo de aplicação dos questionários procurou-se evitar esses 

erros. 

A abordagem quantitativa tem como intenção garantir a precisão dos resultados e evitar 

distorções de análise e interpretação. Esse modelo apóia suas conclusões em dados estatísticos, 

comprovações e testes. Valoriza a experiência sensível, a verificação e o controle (GRESSLER, 

2003).  

Quanto à opção pela utilização de estatísticas em pesquisas sociais, ela é reforçada por 

Marconi (2002) quando afirma que ela constitui-se como um instrumento adicional no arsenal 

disponível para abordar a realidade empírica que se pesquisa. Martins e Denaire (1990) 

esclarecem que a estatística é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos confiáveis 
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para a coleta, a organização, a descrição, a análise e a interpretação dos dados para a tomada de 

decisões. 

As pesquisas quantitativas no turismo são extremamente necessárias, haja vista a pouca 

utilização dessa abordagem metodológica nos cursos de pós-graduação dessa área. Os dados 

estatísticos obtidos contribuem com informações seguras que poderão embasar o planejamento e 

a tomada de decisão de empresas públicas e privadas. Além disso, a restrição da manifestação 

subjetiva do pesquisador permite, muitas vezes, que os resultados obtidos em uma região 

possam ser comparados com os de outra, sem prejuízo à interpretação dos mesmos, 

independente de questões culturais ou de valores locais. 

Sendo assim, para viabilizar o trabalho de campo, foi necessário contactar diversas 

instituições, como, por exemplo, o aeroporto do município, que emitiu documento autorizando a 

realização da pesquisa de campo na sala de embarque; empresários do setor turístico 

(proprietários e gerentes de hotéis, barcos-hotéis, pousadas e restaurantes) para viabilizar a 

aplicação de questionários junto aos seus clientes; além da ACERT para identificar outros locais 

onde os turistas pudessem ser entrevistados, sendo informado o local onde os pescados são 

lacrados, onde os turistas ficam disponíveis, aguardando a conclusão do processo. 

A seguir, os questionários foram aplicados no aeroporto, na rodoviária, nos principais 

hotéis da cidade (Santa Mônica, Hotel Nacional e Águas do Pantanal), nas pousadas (Green 

Track e Quatro Cantos) e nos empreendimentos hoteleiros da Estrada-Parque-Pantanal (Hotel 

Passo do Lontra, Fazenda Santo Antônio, Pousada Bela Vista e Pousada Arara Azul). Além 

disso, os turistas também foram entrevistados no local de lacre de pescados7 do Porto Geral8, no 

período matutino de quintas e sextas-feiras, quando se reúne uma grande quantidade de 

pescadores esportivos.  

A feira de produtos bolivianos9, revelou-se um local com grande quantidade de turistas, 

especialmente nos dias em que, por alguma razão, o país vizinho fechava a fronteira. Na Bolívia, 

na cidade de Puerto Quijarro, foram aplicados questionários na zona franca e na feirinha10, 

porém nesses locais foram entrevistados somente os turistas que estavam hospedados em 

Corumbá. 

                                                 
7 Os pescadores esportivos, ou seja, os turistas de pesca são obrigados a lacrar seus isopores contendo os peixes 
capturados antes de viajar. O lacre é feito pela Polícia Militar Ambiental e tem como objetivo verificar se o pescado 
encontra-se nas medidas adequadas e se a cota de 10kg e mais um exemplar por pecador está sendo respeitada. 
8 Localizado no Centro da cidade, às margens do rio Paraguai. 
9 Localizada na cidade de Corumbá, próximo ao cemitério municipal. 
10 Locais na Bolívia onde os turistas que visitam Corumbá realizam compras de diversos tipos de mercadorias, em 
função dos preços praticados. A fronteira para a Bolívia é seca e tanto a feirinha quanto a Zona Franca se localizam 
distantes do rio Paraguai. O acesso à região pode ser feito de automóvel particular ou táxi, disponível no posto da 
Receita Federal, localizado na fronteira.  
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Os dados coletados nos questionários foram digitados e organizados no programa 

EXCEL, em planilha desenvolvida especificamente para este estudo. Posteriormente, as análises 

foram efetuadas por meio do programa Statistical Packge for Social Sciences (SPSS). Para a 

comparação do perfil dos turistas de pesca com o turista contemplativo, foi realizada uma 

análise baseada nos aspectos motivacionais dos entrevistados, que revelou a existência destes 

dois grupos distintos, um com fins de pescaria e outro com interesse na fauna e flora pantaneira, 

denominado turista contemplativo. Posteriormente foram realizadas análises descritivas das 

dezoito variáveis de perfil, escolhendo as principais características predominantes de cada 

grupo. 

Na avaliação da satisfação dos turistas, aplicou-se um questionário com dezesseis 

questões utilizando as classificações “muito insatisfeito”, “insatisfeito”, “indiferente”, 

“satisfeito” e “muito satisfeito”, segundo a escala intervalar, em que o item “muito satisfeito” 

corresponde a  5,00 e o item “muito insatisfeito” a  1,00. Através dos resultados obtidos da 

análise dessas dezesseis questões, foi possível identificar dois domínios predominantes: a) 

informações turísticas e b) serviços e infra-estrutura turísticas. 
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2 CORUMBÁ – UM DESTINO TURÍSTICO  

 

2.1 Aspectos geo-históricos 

 
A cidade de Corumbá (MS) possui uma área de 65 mil quilômetros quadrados e uma 

altitude de 118 metros acima do nível do mar. Ocupa 60% do Pantanal sul mato-grossense e 

37% do Pantanal brasileiro. O Pantanal é uma das maiores áreas alagáveis do mundo, situado no 

centro da América do Sul, na Bacia hidrográfica do Alto Paraguai. Tendo sido reconhecido pela 

Unesco, como Reserva Mundial da Biosfera, no ano 2000, com 138.183 quilômetros quadrados, 

sendo 65% de seu território pertencente ao Estado de Mato Grosso do Sul e 35% ao Mato 

Grosso. A região é uma planície inundável, exuberante em recursos naturais, com belas 

paisagens e baixo índice de ocupação humana. Esse ecossistema abriga cerca de 80 espécies de 

mamíferos, 463 espécies de aves, 262 espécies de peixes e 50 de répteis (EMBRAPA 

PANTANAL, 2004).  

O clima na região é tropical, quente e úmido no verão e frio e seco no inverno, com 

temperatura média anual de 25,1ºC, oscilando entre 21,4ºC a 27,7ºC. A média anual das 

temperaturas máximas é de 30,6ºC e, nos meses de outubro a dezembro, as máximas absolutas 

atingem 40ºC. A média anual das temperaturas mínimas é de 21,0ºC e as mínimas absolutas 

estiveram próximas de 0ºC. A insolação registrou cerca de 2.408,1 horas de total anual de brilho 

solar. A média acumulada da precipitação pluvial anual é de 1.070,0mm, chovendo cerca de 100 

dias no ano e o período de maior concentração de chuvas ocorre de novembro a março, quando é 

registrado 68% do total pluviométrico do ano. A umidade relativa média anual é de 76,8%, 

oscilando entre 71,8% a 80,9% durante o ano. As condições termopluviométricas da região 

apresentam evapotranspiração de referência em torno de 1400,0mm. A deficiência hídrica anual 

do solo na região é de 318,0mm e ocorreu de março a dezembro, sendo mais pronunciada nos 

meses de julho a outubro, o que corresponde a 59% do valor anual (SORIANO, 1997). 

O pulso de inundação influencia fortemente a biodiversidade do Pantanal, devido à 

alternância das fases terrestre e aquática (JUNK et al., 1989). As inundações transportam os 

nutrientes resultantes da decomposição do ciclo anual da vida das espécies aquáticas e terrestres, 

contribuindo para a ciclagem dos mesmos no sistema. O ciclo anual de cheia e seca é o 

fenômeno ecológico mais importante da planície de inundação de um rio, pois controla sua 

estrutura e funcionamento, desempenhando papel predominante na ciclagem de nutrientes e 

disponibilidade de água, proporcionando um ambiente altamente produtivo para macrófitas 

aquáticas, algas, bactérias, protozoários, invertebrados e peixes (ALHO et al., 1988; BAYLEY, 

1989). A área, a freqüência e o tempo de inundação nos campos condicionam a disponibilidade 
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de habitats e alimentação para peixes, crustáceos, aves, répteis, mamíferos, plantas aquáticas e 

semi-aquáticas, determinando sua abundância e seu comportamento reprodutivo (BONETTO et 

al., 1981; CATELLA, 1992; JUNK et al., 1989; CAMPOS, 1991; MAURO, 1993). 

O rio Paraguai é o principal canal de drenagem do sistema, sendo que os seus principais 

tributários são os rios Jauru, Cabaçal e Sepotuba na margem direita, os rios Cuiabá, Taquari, 

Negro, Miranda e Apa na margem esquerda. Na margem direita encontram-se extensas lagoas 

conectadas aos rios Uberaba, Gaiva, Mandioré, Vermelha, Castelo e Cáceres. Na sub-região do 

Pantanal, denominada Nhecolândia, ocorrem milhares de lagoas conhecidas como “baías”, 

“salitradas” e “salinas”. Segundo Carvalho (1986), a drenagem no Pantanal é constituída por 

pequenos cursos d´água (córregos), por linhas de drenagem de moderada declividade, mas sem 

canal bem desenvolvido (vazantes); por córregos temporários (corixos ou corixões), lagos e 

lagoas (baías), e lagoas formadas por antigos meandros abandonados pelos rios que se 

desconectam destes, tornando-se independentes. 

Os solos predominantes são do tipo podzol hidromórfico, planossolo, solonetz e glei 

pouco húmico distrófico. A litologia é constituída por sedimentos aluviais da formação 

Pantanal, ocorrendo em fases argilosa e arenosa, de forma alternada e descontínua (AMARAL 

FILHO, 1986). O Pantanal apresenta uma grande diversidade de ambientes, decorrente da sua 

heterogeneidade edáfica e hidrológica. A vegetação é um mosaico de espécies de plantas que 

podem ser agrupadas em quatro classes fitoecológicas: savana (cerrado), savana estépica 

(vegetação chaquenha), floresta estacional semidecidual (30% de árvores caducifólias no 

período seco) e floresta estacional decidual (60%). Além destas, aparecem áreas de tensão 

ecológica (ecótonos), representadas por interpenetrações (encraves) e mistura entre as formações 

de distintas regiões fitoecológicas, favorecidas pelas diferentes litologias, formas de relevo e por 

transições climáticas. O principal recurso florístico as pastagens naturais, que abrangem desde a 

vegetação aquática à arbórea e das quais dependem a fauna herbívora e, indiretamente, os outros 

animais (DA SILVA, 1990). 

  No Pantanal, a observação de fauna é viável, pois existe grande abundância e variedade 

de espécies, permitindo que esses animais sejam vistos com grande facilidade, geralmente, 

dispensando a utilização de equipamentos especiais, como binóculos e grandes caminhadas para 

encontrar os animais. Essa situação quando comparada com a Amazônia, revela-se diferente, 

pois a mata fechada dificulta a observação da fauna e da flora e o acesso a locais mais remotos.  

O ritmo sazonal (cheia e seca) do Pantanal é favorável para o aparecimento de diversos 

nichos que permitem a abundância de determinadas espécies de mamíferos (ALHO, 2003), 

contribuindo também para a ampla distribuição deste grupo na região. Assim, a observação de 

diversos mamíferos é comum, bem como seus inúmeros vestígios, em determinados períodos do 
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ano, constituindo em um atrativo que poderia ser melhor explorada, através do turismo de 

contemplação (MAMEDE, 2004). 

De acordo com Piovezan; Congro e Mourão (2004), ecossistemas ricos em fauna e 

ambientes como o Pantanal, a espelho de outras regiões do mundo como em Ruanda, na África, 

podem desenvolver cadeias complexas de prestação de serviços baseadas no recurso fauna 

gerando renda e desenvolvimento. 

Uma das maneiras de conhecer um pouco da exuberância do Pantanal é percorrendo os 

120 quilômetros de extensão da Estrada-Parque-Pantanal, que conta com mais de 100 pontes, 

incluindo a transposição da balsa do rio Paraguai. Essa Estrada faz a ligação entre as cidades de 

Ladário e Corumbá com o entroncamento com a BR-262, num local denominado Buraco das 

Piranhas, onde existe um Posto da Polícia Militar Ambiental, próximo ao Morro do Azeite. A 

Estrada-Parque-Pantanal foi decretada como Área Especial de Interesse Turístico pelo Governo 

do Estado de Mato Grosso do Sul no ano de 1993 (WWF, 2002).  

O início do processo de ocupação da região ocorreu em 1524, quando o português 

Aleixo Garcia, atraído pelo ouro, iniciou o processo de posse da área onde atualmente existe o 

distrito de Albuquerque. Posteriormente, o português Luiz Albuquerque de Mello Pereira e 

Cáceres, governador e Capitão-General da Capitania de Mato Grosso, construiu algumas 

fortificações militares na região, objetivando garantir o domínio territorial da mesma. Assim, 

surgiu o Forte Coimbra em 1775. Dando continuidade a este processo, foi fundada em 21 de 

setembro de 1778, às margens do rio Paraguai, o arraial de Nossa Senhora da Conceição de 

Albuquerque11 (CORUMBÁ, 2004).  

A localização central de Albuquerque, em relação às fortificações militares existentes no 

próprio povoado, em Coimbra e em Miranda, fez com que o local fosse considerado o mais 

importante de toda a região. Na época de sua fundação, o arraial reunia 350 habitantes, dos quais 

40 eram militares que compunham a guarnição local, enquanto os índios formavam a maioria da 

população (MAMIGONIAN, 1986). 

Mamigonian (1986, p.53) ressalta que esses índios eram aculturados, praticando 

agricultura voltada parcialmente ao abastecimento das guarnições militares e completa que “isso 

facilitou o seu recrutamento para o trabalho nas fazendas de criação que foram se implantando 

nesta parte do Pantanal durante todo o século XIX”. 

O povoamento e a colonização de Corumbá tiveram como objetivo inicial servir como 

apoio das fortificações militares, em função da oferta de suprimentos e socorros. Contudo, 

contrapondo às expectativas oficiais, a povoação de Corumbá evidenciava um estado de miséria, 

falta de recursos e completo abandono que caracterizou até meados do Século XIX. A região, já 

                                                 
11 Inicialmente, o povoado surgiu na região onde atualmente existe o Distrito de Albuquerque.    
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em fins do período colonial, vivia uma fase de esgotamento de sua atividade mineira e 

empobrecimento contínuo dos cofres da capitania que se via incapaz de arcar com as despesas 

necessárias a proteção da fronteira. Nessa época, as poucas alternativas econômicas existentes 

nessa região eram a pecuária incipiente, a extração de recursos naturais e culturas isoladas de 

subsistência (CORREA, 1981). 

As dificuldades dessa fase prolongaram-se durante a fase de implantação do centro 

urbano de Corumbá. Muito esforço era preciso para manter as roças de subsistência e não 

haviam incentivos para manter os grupos de colonos ambiciosos de fortuna, mas que deveriam 

estar dispostos a enfrentar calor excessivo, doenças, ataques indígenas e ameaças castelhanas, 

além de diversas privações e temores. Os poucos que tentavam superar as adversidades, logo 

desanimavam, ficavam descontentes e tentavam partir. Nessa fase, esses colonos sofriam 

castigos corporais aplicados pelos primeiros comandantes da povoação, objetivando a 

manutenção da disciplina de trabalho. Assim, miséria, medo e violência fizeram parte do 

processo de povoamento de Corumbá ( CORREA, 1981). 

Tal situação permaneceu até fins da era colonial e adentrou as quatro primeiras décadas 

do Século XIX (CORREA, 1981). Em 1820, a povoação era composta de quatro filas de casa 

em torno de uma praça, uma pequena capela onde funcionava a igreja e uma casa para militares. 

Com exceção de uns cinco brancos, a população era constituída de negros, caburés, mestiços e 

índios (MANIZER, 1967 apud CORREA, 1981). 

Em meados do Século XIX, os primeiros incidentes do Império com a República da 

Paraguai resultaram numa disputa pela região. Sob o pretexto da preservação dos limites 

territoriais do Brasil, desenvolveu-se uma ação governamental de amparo à fronteira que 

favoreceu o crescimento de Corumbá. Os principais interesses do Império na questão da 

fronteira consistiam na necessidade de uma rota fluvial segura que ligasse a distante província 

aos seus centros de abastecimento do país, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro 

(CORREA, 1981). 

Por volta de 1850, o Porto da cidade já era considerado o maior porto fluvial do mundo, 

contando com uma dúzia de consulados estrangeiros. Os barcos entravam pelo rio da Prata, no 

Sul do Atlântico, até alcançarem o rio Paraná, sua confluência com o rio Paraguai e, enfim, 

continuavam até chegarem a Corumbá. Desta forma, em função de sua localização privilegiada, 

a cidade se tornou um importante centro econômico (CORUMBÁ, 2004). 

Em 1859, o povoado foi transferido da localidade de Albuquerque, para onde hoje está 

localizada a cidade de Corumbá. Em 1861, foi instalada uma alfândega no porto e em 1862, o 

povoado foi elevado à categoria de Vila, atingindo o auge econômico em fins do Século XIX. 

Surgiram as ruas espaçosas, os prédios e atividades comerciais. Porém, esse desenvolvimento 
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implicou em problemas relacionados à infra-estrutura, provocando o surgimento de doenças, 

especialmente em função da falta de saneamento e tratamento de água. Havia uma diferença na 

estrutura social, de um lado existia um grupo reduzido de pessoas que monopolizavam o 

comércio e do outro a maior parte da população que sobrevivia de forma precária, o mesmo 

ocorria com os índios que serviam de mão-de-obra barata no porto (CORUMBÁ, 2004). Apesar 

dessas dificuldades, o município continuava a se desenvolver, como destaca Souza (1984, p.71): 

 
Corumbá atingia o final do século XIX afamada e fortalecida. Era, ao lado de 
Cuiabá, a cidade mais importante de Mato Grosso [...] o poderio econômico e o 
fausto da riqueza, o comércio próspero, os armazéns abarrotados de 
mercadorias, o porto fervilhante de embarcações e os campos abrigando 
numerosos rebanhos. 

 
Conforme estatística organizada pelo Tenente-Coronel Hermenegildo de Albuquerque 

de Porto Carrero, a população local, totalizava, no ano de 1861, 1.315 habitantes, havendo 

dentre estes 44 escravos e 84 estrangeiros (FONSECA, 1949 apud CORREA, 1981). 

A cidade foi invadida e destruída em 1865 por Solano Lopes, durante a Guerra do 

Paraguai (1864-1869). Enquanto durou a ocupação, houve interrupção da navegação, o que 

desarticulou o comércio local. Abandonada à pobreza, suas casas e depósitos foram saqueados e 

a população diminuída sofreu privações (CORUMBÁ, 2004). Essa informação é reforçada por 

Souza (1984, p.56):  

 

Na vila abandonada, poucos permaneciam. Alguns tentavam tardiamente 
escapar, utilizando canoas e embarcações de todo tipo [...] outros sem aqueles 
recursos, internaram-se nos matos ou galgaram os montes. 

 

Além disso, reações de medo e incerteza afloraram as rivalidades entre estrangeiros e as 

camadas menos favorecidas da população urbana que não desfrutaram da riqueza gerada pelo 

breve período de florescimento comercial de Corumbá. Demonstrando a reação negativa contra 

a exploração dos estrangeiros monopolistas (CORREA, 1981). 

Em 13 de junho de 1867, uma tropa comandada pelo tenente-coronel Antônio Maria 

Coelho conseguiu retomar a cidade. Superadas as dificuldades da guerra com o Paraguai, 

iniciou-se um processo de reorganização da vila e o restabelecimento regular da navegação. A 

vila de Corumbá serviu como centro de abastecimento de mercadorias, para normalizar a 

distribuição de alimentos para a região. Como medida de apoio direto ao desenvolvimento 

comercial de Corumbá, o Governo Imperial (através do Decreto nº 4.388, de 15 de agosto de 

1869), tornou isento de tributação todos os gêneros de importação e exportação comercializados 

em sua praça por um período de dois anos, e liberou o porto corumbaense para a entrada de 

embarcações de todas as origens (CORREA, 1981). 
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A cidade dividia-se em duas partes: sobre a elevação calcárea desenvolveu-se o 

comércio e na parte de baixo, localizada à altura do rio, instalou-se o porto geral, com seus 

galpões e edifícios de até três andares. Em 1872, iniciaram-se as obras do Arsenal da Marinha 

em Ladário e da Câmara Municipal de Corumbá, atraindo grande número de pessoas que 

trabalhavam na construção dessas obras (CORUMBÁ, 2004). 

As casas comerciais de Corumbá já somavam um número expressivamente relevante, 

com grande incidência de comerciantes estrangeiros. Apesar do crescimento da atividade 

comercial, poucos investimentos foram feitos em relação a infra-estrutura urbana e sem oferecer 

melhores condições de vida para toda a população. Um dos problemas mais alarmantes, em 

função do alto custo de vida local, consistia no fato de uma grande parcela da população viver 

na miséria, pois o crescente movimento comercial propiciava oportunidade de riqueza para um 

reduzido número de pessoas (em sua maioria estrangeiros). Nesse sentido tornava-se visível uma 

dualidade na estrutura social de Corumbá, ainda em formação (CORREA, 1981). 

A cidade de Corumbá de 1870 a 1920 viveu um ciclo dinâmico que teve por base a 

atividades econômica mercantil caracterizada pelo comércio fluvial de exportação e importação 

de toda a região de Mato Groso (CORREA, 1981). Porém, o destino promissor da cidade mudou 

com a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil – que ligava Corumbá a Bauru (SP), 

pois, em função da ferrovia, a navegação foi relegada a segundo plano e o eixo econômico foi 

deslocado para Campo Grande. Assim, a partir de 1920, Campo Grande passou a ser o ponto 

central de comunicação e transporte do sul de Mato Grosso até então unificado, conforme 

informa Ito (1992, p.121): 

 

A chegada dos trilhos da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em 1914, teve 
grande repercussão sobre a economia de todo Mato Grosso, principalmente de 
Corumbá. [...] A viagem do Rio de Janeiro a Corumbá, que [...] tomaria 30 
dias, com a ferrovia reduziu-se a dois dias e meio. 

 
Ao longo do Século XX, novas alternativas de desenvolvimento econômico foram 

surgindo, tais como a pecuária, o turismo e a exploração mineral. Durante a Segunda Guerra foi 

iniciada a atividade industrial da cidade, com a exploração das reservas de calcário que 

favoreciam a instalação das indústrias de cimento. As riquezas minerais também atraíram as 

mineradoras sendo que, em 1975, chegaram a Urucum Mineração S/A e a Companhia Vale do 

Rio Doce (CORUMBÁ, 2004).  

Em 1979 ocorreu a divisão do Estado de Mato Grosso e Campo Grande passou a ser a 

capital de Mato Grosso do Sul (Ito, 1992). Nessa época, a pecuária já havia sido consolidada 

como a principal alternativa de desenvolvimento econômico regional. Em 1986, com a 

implantação da rodovia BR-262, o comércio local foi dinamizado (CORUMBÁ, 2004). 
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Os principais fatos da história local foram representados na Figura 10. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.2 Desenvolvimento sócio-econômico e infra-estrutura 

 

 

 Dados do IBGE (2004), indicam que Corumbá contava em 2003, com uma população de 

aproximadamente 98 mil pessoas. A taxa de urbanização, no ano de 2000, foi de 90,02% e o 

percentual de crescimento populacional no período de 1991 a 2000, era de 1,08% ao ano. A 

densidade demográfica em 2002, era de 1,50 habitantes por quilometro quadrado. Grande parte 

das moradias da cidade pode ser classificada como individual e unifamiliar. São 22.302 

domicílios particulares permanentes, com a maior parte da população concentrada na área 

urbana, perfazendo um total de 86.144 habitantes, enquanto a área rural conta com 9.557 

habitantes. De acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e de Ciência e Tecnologia - 

SEPLANCT (2004) o déficit habitacional em 2002 foi de 5.261 unidades. 

 A estrutura fundiária de Corumbá é baseada na grande propriedade, característica da 

região do Pantanal. A implantação de assentamentos rurais no município, a partir de meados da 

década de 80, inseriu no contexto da economia local a pequena propriedade e os pequenos 

produtores rurais (AGÊNCIA 21, 2004). 

A localização geográfica de Corumbá pode ser observada na Figura 11. 
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 Figura 10 - Linha do tempo representando a história de Corumbá 
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             Figura 11 - Localização geográfica de Corumbá 

             Fonte: Laboratório Sensoriamento Remoto da Embrapa Pantanal 

 

Considerada a terceira maior cidade do Estado de Mato Grosso do Sul, faz fronteira com 

a Bolívia e, no passado, desempenhou um importante papel de centro importador e exportador, 

sendo considerada um dos principais entrepostos comerciais do país e o mais importante da 

região Centro-Oeste. O município contém em seu território seis distritos e oito portos fluviais, 

além de duzentos e vinte e um povoados. Possui um traçado simétrico e harmonioso, idealizado 

há mais de cem anos pelo engenheiro Almirante Joaquim Raimundo Delamare. A cidade faz 

limite com: Cáceres, Poconé, Barão de Melgaço, Santo Antônio do Leverger, em Mato Grosso e 

Ladário, Porto Murtinho, Miranda, Aquidauana, Rio Verde do Mato Grosso, Coxim e Pedro 

Gomes, em Mato Grosso do Sul e com os países Bolívia e Paraguai (VIANNA, 2000 apud MS 

CULTURA, 1996).  

O acesso pode ser feito através da BR-262, que liga Corumbá a Campo Grande, a capital 

do Estado, distante 420 quilômetros. Atualmente, essa rodovia encontra-se em mal estado de 

conservação, o que dificulta o trajeto com carros de passeio. A ligação rodoviária com a Bolívia 

é feita pela rodovia Ramón Gomes, a qual, por sua vez, interliga-se com a Rodovia Boliviana, 

permitindo o acesso pavimentado a Puerto Quijarro (7km), Puerto Soarez (16km) e por estrada 

de terra a Santa Cruz de La Sierra (625km) (AGÊNCIA 21, 2004). 

O serviço de transporte rodoviário na cidade conta com um terminal, de onde partem 

ônibus diários com destino a Miranda, Aquidauana e Campo Grande, Rio de Janeiro e São 

Paulo. O trajeto de Corumbá a Campo Grande é realizado pela viação Andorinha e a viagem 
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leva cerca de seis horas. A linha internacional que leva à cidade boliviana Puerto Soarez, 

completa os serviços rodoviários disponíveis.  

Apesar dos ônibus serem conservados, o fato de apenas uma empresa realizar esse 

trajeto, restringe a quantidade de horários oferecidos, o que muitas vezes dificulta a vida dos 

turistas e moradores que dependem de conexões em Campo Grande, obrigando-os a esperar 

muitas horas na capital para seguirem seus trajetos, tanto de vinda como de partida. Outra 

característica observada é que existem apenas linhas de ônibus que levam para a capital, 

passando por algumas cidades mais próximas, localizadas no caminho. Seria importante que 

alguma empresa operasse em outros trechos como, por exemplo, para Bodoquena, Bonito, 

Jardim, Maracajú, Dourados e Ponta Porã, viabilizando e promovendo o deslocamento inter-

estadual de forma facilitada e acessível. A implantação dessas linhas poderia estimular o 

desenvolvimento turístico entre os destinos conectados. 

Quanto à infra-estrutura, a rodoviária necessita de melhorias no serviço de guarda-

volumes que não funciona durante as 24 horas do dia. Além disso, seria adequado que fosse 

viabilizada uma sala refrigerada para que os passageiros pudessem esperar de forma confortável 

e segura o horário de partida do ônibus. No terminal existe uma loja de souvenir, uma banca de 

revistas e uma lanchonete. A falta de um centro ou posto de “informações turísticas” também foi 

observada, pois os turistas ficam a mercê de pessoas que prestam serviços turísticos 

informalmente e sem a qualificação necessária.  

A ferrovia construída pelos ingleses em 1913, atualmente é restrito ao transporte de 

cargas. Pela Ferrovia Noroeste Brasil, que interliga a bacia do rio Paraná e Paraguai partindo de 

Bauru (SP), através de trajeto que passa pelas cidades de Miranda, Aquidauana, Terenos, Campo 

Grande e Três Lagoas, predominam, em termos de volume de carga transportado, os derivados 

de minério de manganês e ferro, bem como gado, soja e cimento (VIANNA, 2000 apud MS 

CULTURA, 1996). O transporte de passageiros no trecho Campo Grande a Corumbá foi uma 

das alternativas utilizadas na região e que atualmente está desativado. O projeto “Trem do 

Pantanal” poderá ser viabilizado em função dos interesses da ligação bio-oceânica que escoará 

produtos de Mato Grosso do Sul para o Chile, objetivando viabilizar uma saída pelo Oceano 

Pacífico em direção à Ásia (AGÊNCIA 21, 2004). 

A concessionária atual que opera na ferrovia é a Novoeste. Segundo matéria publicada 

no jornal O Estado de São Paulo, no caderno Cidades (08/01/2005), intitulada “O trem do 

Pantanal está renascendo”, escrita por Valdir Sanches, a empresa deverá assinar, em breve, um 

contrato de recuperação da malha ferroviária, orçado no valor de R$ 78 milhões, que permitirá o 

transporte de passageiros na região. Inicialmente, serão recuperados os primeiros 70 

quilômetros, a partir de Corumbá. Através dele os turistas poderão seguir até as margens do rio 
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Paraguai, esse trecho deverá estar concluído ainda no primeiro semestre de 2005. A matéria 

relata, ainda, que já estão prontos cinco novos vagões de passageiros para serem utilizados no 

Expresso Pantanal. O trajeto total de Corumbá a Campo Grande, através da ferrovia, terá 459 

quilômetros, sendo 78 dentro do Pantanal, onde os turistas poderão observar a fauna e flora 

regional. 

Quanto ao transporte fluvial, a cidade possui amplo potencial em função da 

navegabilidade do rio Paraguai em toda a sua extensão de aproximadamente 3.400 quilômetros, 

desde Cáceres, no Brasil, até Nova Palmira, no Uruguai. Essa via é utilizada para o transporte de 

produtos extraídos da região como manganês, ferro e cimento, grãos, farelo e óleo de soja e 

também atende o escoamento de minério da Bolívia. Outra forma de utilização econômica do rio 

Paraguai ocorre através do transporte turístico fluvial, realizado por barco-hotéis que são 

utilizados para a pesca esportiva e o ecoturismo (AGÊNCIA 21, 2004).  

A navegabilidade do rio Paraguai, apesar de amplamente utilizada pelo turismo de pesca, 

poderia ser ainda melhor aproveitada, através da implantação de roteiros fluviais que fizessem o 

trajeto histórico realizado durante a época de colonização da região. Essa seria uma forma de 

resgatar a história local e aumentar a auto-estima dos moradores, que poderiam sentir as 

emoções de seus antepassados e ainda difundir sua história para os visitantes. 

O aeroporto internacional está localizado a três quilômetros do centro da cidade. No 

período de outubro de 2003 a outubro de 2004, operava regularmente com a Viação Aérea de 

São Paulo (VASP) em um vôo diário, além de táxis aéreos. Porém, os vôos da VASP foram 

interrompidos em outubro de 2004 quando passou a operar, até dezembro de 2004, a companhia 

aérea General Serviços Aéreos (GENSA). Atualmente, o poder público negociou e subsidia, 

junto a empresa de Transporte Aéreo de Marília (TAM), um vôo diário para o município, com 

taxas que incentivam a utilização desse meio de transporte.  

A infra-estrutura do aeroporto permite a operação de empresas de médio e grande porte, 

com potencial de funcionamento de 24 horas. Entretanto, possui, atualmente, apenas uma 

cafeteria e uma loja de souvenirs, embora exista um projeto de implantação de um mini 

shopping no local. 

A utilização do aeroporto poderia ser otimizada se, além de realizar o trajeto Corumbá a 

Campo Grande, fosse implantada uma linha aérea de Corumbá a Cuiabá. Isso poderia aumentar 

a movimentação de passageiros na região, pois os vôos deixariam de ser oferecidos em apenas 

um horário e para um único destino. Além dessa alternativa, a implantação de um mini-shopping 

também seria uma forma para promover uma melhor utilização da infra-estrutura local, haja 

visto que o aeroporto conta com sistema de ar condicionado central e sonorização ambiente.  

Quanto à infra-estrutura receptiva de passageiros, tanto o aeroporto, quanto a rodoviária 
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não oferecem serviços de informações turísticas. A falta desse local tornam os turistas um alvo 

fácil de pessoas que oferecem serviços e infra-estrutura, muitas vezes de forma irregular e sem 

segurança adequada durante a realização dos passeios. A implantação desses postos de 

informações turísticas nesses locais, aliada à fiscalização dos serviços turísticos informais 

podem vir a contribuir com a renovação da atividade turística no município.  

O Gasoduto Bolívia-Brasil chega no território brasileiro através da cidade e existe um 

projeto de implantação de uma usina termoelétrica na região. Prevista para 2009, ela deverá 

gerar energia para a implantação de um mini pólo siderúrgico. Essa é uma questão polêmica, 

pois esses investimentos irão gerar diversos impactos ambientais que poderão comprometer a 

sustentabilidade ambiental do Pantanal e, conseqüentemente, o desenvolvimento turístico na 

região. Entretanto, inúmeras lideranças políticas defendem sua implantação, alegando que irá 

gerar empregos e renda para a comunidade local (AGÊNCIA 21, 2004). 

Uma pesquisa sobre o perfil sócio-demográfico dos moradores, realizada por Barros 

(2005) revela que o índice de desemprego da população economicamente ativa é um dos 

maiores do Brasil, correspondendo a 24,4%. Quase metade da população (47,9%) ganha entre 

um e três salários mínimos. Desse grupo, 17,3% divide entre cinco pessoas da família um salário 

mínimo. Cerca de 2,3% da população não possuem renda fixa e vivem da ajuda de terceiros ou 

de atividades esporádicas. Apenas 4% da população corumbaense ganham mais de 20 salários 

mínimos.  

Quanto à educação, metade das crianças entre quatro e seis anos de idade está fora da 

sala de aula. A qualificação de quem trabalha é baixa (36% têm entre 36 e 50 anos de idade); 

apenas 8% possuem curso superior, enquanto 47% não concluíram o primeiro grau (BARROS, 

2005). Quanto ao Ensino Superior, a cidade conta com duas universidades, a Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Universidade Católica Dom Bosco 

(UCDB/IESPAN). Em 2002, Corumbá contava com 19 creches municipais atendendo cerca de 

2.220 alunos e uma particular com 139 crianças (SEPLANCT, 2004).  

Provavelmente, a baixa escolaridade da população pode ser um dos fatores responsáveis 

pelo pouco envolvimento dos moradores com as atividades turísticas, sendo que estes ficam 

marginalizados do processo ou então trabalham em funções com remunerações baixas e sem 

preparo técnico para o cumprimento das atividades com a qualidade necessária para o 

conseqüente bom atendimento dos visitantes. Além disso, se alguns moradores apresentam 

baixo nível de escolaridade, desconhecem a história local, a importância da conservação do 

Pantanal e não aprendem a se comunicar num outro idioma, diminuem as possibilidades de troca 

de informações com os visitantes, tornando-se desqualificados para participar do processo de 

desenvolvimento turístico.  
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No que se refere à infra-estrutura de saúde, Barros (2005) revela que 76,9% dos 

moradores não possuem plano de saúde e 37,5% dependem de remédios distribuídos nos postos 

de saúde. Dados fornecidos pela Prefeitura Municipal informam que a cidade dispõe dos 

seguintes serviços municipais de saúde: um hospital, uma maternidade, onze Centros de Saúde 

(sete com gabinetes odontológicos), um pronto-socorro e um Centro de Controle de Zoonoses. 

Além disso, existem duas clínicas particulares que oferecem serviços de internação. 

Em relação à segurança na cidade, existiam, em 2002, três delegacias, um Corpo de 

Bombeiros e um posto da Polícia Ambiental. O município conta com os serviços básicos de 

comunicação: correio e telégrafos, telefonia urbana e rural, telex, jornal, televisão e internet. 

Possui uma emissora de televisão regional, a TV Cidade Branca, afiliada da Rede Globo de 

Televisão.  

A limpeza urbana é realizada sob a responsabilidade da Prefeitura, através da 

SEMATUR, que realiza capina e varredura das vias urbanas, coleta de lixo e pintura de meio 

fio. Mensalmente são produzidas aproximadamente 1.300 toneladas de lixo. Os resíduos sólidos 

são levados para o aterro sanitário que não dispõe de um sistema de controle de chorume e 

gases. No município não existe coleta seletiva de materiais recicláveis do lixo. 

O sistema de abastecimento de água é operado pela Empresa de Saneamento de Mato 

Grosso do Sul (SANESUL), concessionária estadual. A captação é feita no rio Paraguai. Os 

maiores problemas relacionados estão nos assentamentos rurais que abrigam grande número de 

domicílios. A cidade não possui rede coletora ou estação de tratamento de esgoto sanitário.  

A maior parte da energia elétrica consumida no município é proveniente da Usina 

Hidroelétrica Engenheiro Edgar Souza Dias (Jupiá), através da Eletrosul. Além do uso urbano, 

as demandas de energia elétrica referem-se às indústrias e aos assentamentos rurais (AGÊNCIA 

21, 2004).  

Os serviços relativos à segurança, abastecimento de água, fornecimento de energia, 

transporte, vias de acesso e atendimento à saúde são importantes porque fazem parte da infra-

estrutura básica necessária para a revitalização de um destino turístico e compete aos órgãos 

públicos da localidade provê-los na quantidade e qualidade demandadas. 

O fornecimento de gêneros alimentícios na cidade é feito através da BR-262. Nos dois 

maiores supermercados os produtos perecíveis chegam semanalmente, na quinta-feira. O custo 

de vida é alto, em função das taxas de frete e tributação estadual, pois a taxa de ICMS no Estado 

é de 17%. A qualidade dos produtos em geral é boa, exceto os frios que apresentam pouca 

durabilidade em função do calor excessivo da região.  

Os alimentos apresentam pouca variedade e, muitas vezes, os turistas precisam modificar 

seus hábitos alimentares durante sua estada. As verduras, em geral, são trazidas da Bolívia, onde 
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não existe controle de utilização de agrotóxicos. As frutas são provenientes do interior de São 

Paulo e de Estados do Sul do Brasil. Geralmente os empresários locais compram por atacado 

produtos de limpeza, enxovais e enlatados diretamente nos grandes supermercados de Campo 

Grande. 

A facilidade de realizar compras na Bolívia onde roupas, sapatos, bebidas, enxovais, 

artigos de decoração e aparelhos eletrônicos apresentam preços expressivamente mais 

acessíveis, dinamiza o intercâmbio do comércio varejista com esse país, mas prejudica o 

desenvolvimento do comércio local. Além disso, na cidade de Corumbá existe uma feira 

permanente destinada ao comércio de artigos importados pelos bolivianos, onde as vendas são 

realizadas por pessoas oriundas daquele país. Os bolivianos, por sua vez, também compram 

roupas, acessórios e alimentos não-perecíveis nos supermercados e lojas de Corumbá. 

Dados da SEPLANCT (2004), revelam que em 2002 o parque industrial de Corumbá era 

composto por um total de 41 indústrias de diversos ramos de atividade e o comércio contava 

com 788 lojas de varejos e 155 atacadistas. A pecuária também se destaca como uma das 

maiores atividades da região, com um rebanho bovino de 1.571.748 animais.  

A arrecadação de ICMS por atividade econômica, em 2002, pode ser visualizada na 

Tabela 2.  

 

       Tabela 2 - Arrecadação de ICMS das principais atividades econômicas em 2002 
Atividades Arrecadação (R$) Participação (%) 

Comércio 113.140.742 69,82 
Indústria 5.595.915 3,45 
Pecuária 348.122 0,23 
Agricultura 211.780 0,15 
Serviços 42.464.986 26,25 
Eventuais 302.788 0,10 
Total 162.064.334 100 

                   Fonte: SEPLANCT (2004) 
              
A participação do município na arrecadação do ICMS estadual de 2002, foi equivalente a 

17,5%, isto é, a cidade contribuiu com R$ 162.064.334, de um total de R$ 935.600.172, 

arrecadado pelo Estado de Mato Grosso do Sul (SEPLANCT, 2004). Pode-se observar, na 

Tabela 2, que os setores que mais contribuíram com esta arrecadação foram o Comércio (69,8%) 

e os Serviços (26,2%), o que mostra a importância destas atividades na economia local. 

 

2.3 Atrativos turísticos locais 

 

 Corumbá concentra uma grande variedade de locais com amplo potencial turístico, que 

nessa pesquisa encontram-se subdivididos em atrativos naturais, patrimoniais e culturais. Todos 
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apresentam possibilidade de serem transformados em produtos turísticos, destinados a diferentes 

perfis de visitantes.  

 

2.3.1 Atrativos Turísticos Naturais 

 

 

A cidade de Corumbá conta com ampla diversidade de atrativos turísticos naturais, 

porém, apesar de seu potencial, nem todos os locais descritos a seguir estão abertos à visitação 

ou organizados através de roteiros turísticos. Assim, com essa descrição espera-se contribuir no 

sentido de sensibilizar os responsáveis pelas políticas públicas e empresários do setor a 

empreender ações que transformem estes atrativos em produtos turísticos. 

O Morro do Urucum é uma reserva de minério de ferro e de manganês. É também um 

mirante natural, em área de recuperação, pertencente à Mineração Urucum S.A., pois possibilita 

uma visão de 360° do Pantanal. É também um atrativo para o turismo de aventura, pois permite 

a realização de vôos livres. Nesta localidade, pode ser visitada uma mina de extração de 

minérios que continua ativa. Apesar de ser um passeio interessante e singular, esse atrativo não 

constitui um produto turístico. Sua visitação não é agendada por agências de turismo e sim 

diretamente na administração da mineradora.  

A Estrada-Parque-Pantanal, que corta o Pantanal em direção ao Porto da Manga, é uma 

Unidade de Conservação12 onde são realizadas atividades de observação da natureza, trekking, 

bike e cavalgadas. Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE)13 e com grande diversidade 

natural, possui potencial para a realização de atividades ecoturísticas, especialmente em termos 

de observação de fauna e flora (WWF, 2002).  

Com 120 quilômetros de extensão a estrada conta com mais de 80 pontes, incluindo a 

transposição da balsa do rio Paraguai. Essa estrada faz a ligação das cidades de Ladário e 

Corumbá com o entroncamento da BR-262, num local denominado Buraco das Piranhas, onde 

existe um Posto da Polícia Militar Ambiental, próximo ao Morro do Azeite. A Estrada-Parque-

                                                 
12 Lei n. 9.985/2000. Unidade de Conservação é o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com limites 
definidos e objetivos de conservação, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 
de proteção. 
13 Art. 16, da Lei 9.985/2000. Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) é uma área em geral de pequena 
extensão, com pouco ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga 
exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou 
local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da 
natureza. É constituída por terras públicas ou privadas. Respeitados os limites constitucionais, podem ser 
estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma área de Proteção 
Ambiental. 
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Pantanal foi decretada como Área Especial de Interesse Turístico pelo Governo do Estado de 

Mato Grosso do Sul no ano de 1993 (WWF, 2002). 

Nessa estrada é possível observar inúmeras capivaras (Hydrochaeris hydrochaeris) 

(Figura 12), tuiuiús (Jabiru mycteria) e jacarés (Caiaman crocodilus yacare). Há hotéis, 

pousadas e restaurantes espalhadas ao longo. Para melhor utilização e aproveitamento dessa 

área, ideal para a observação da fauna e da flora, foram construídos em diversos pontos 

específicos e estratégicos alguns mirantes, que atualmente estão abandonados e sem 

manutenção, prejudicando o desenvolvimento da atividade turística na região e colocando em 

risco a segurança dos turistas que queiram utilizá-los. 

 
                                        Figura 12 - Capivara na Estrada-Parque-Pantanal 

 

Outro possível atrativo é o Parque Marina Gatass, localizado entre a região urbana da 

cidade e a fronteira com a Bolívia, que conta com uma área de seis hectares arborizados, 

inclusive com um sítio arqueológico. Inaugurado em 1991, apresenta diversas pedras calcárias e 

é considerado pelos moradores como um lugar exótico. Nesse local é possível admirar a beleza 

da Baía do Tamengo14. Entretanto, não há atividade turística organizada no local, sendo 

considerado inclusive inadequado para visitações desacompanhadas de moradores e/ou guias 

turísticos, em função da falta de segurança.  

O Parque poderia vir a se transformar num produto turístico, desde que fossem 

implantadas atividades de vigilância e atrações culturais e pedagógicas, como, por exemplo, um 

museu de ciências ao ar livre, entre outras formas de aproveitamento. Além de ser uma área 

importante para o lazer local, poderia ser melhor utilizado por meio de atividades com fins de 

educação ambiental. 

Outro atrativo turístico local é o rio Paraguai, local onde ocorre a navegação turística, 

pesca profissional, canoagem, observação de fauna e flora, além de transporte fluvial de cargas 

                                                 
14 No Pantanal a denominação Baía é utilizada como sinônimo de Lagoa. 
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(Figura 13). Uma das características relevantes desse rio é a: acessibilidade, fundamental para a 

sobrevivência de várias comunidades ribeirinhas, pois é navegável durante todo o ano, por 

embarcações de grande, médio e pequeno porte.  

O Paraguai e os demais rios da região são amplamente utilizados pelos turistas que 

visitam a localidade para a prática da pesca esportiva. Apesar de largamente utilizado pelas 

empresas de turismo e de transporte de cargas, os moradores da região, com exceção das 

famílias dos pescadores artesanais, têm pouca interação com o rio, resultando, muitas vezes, no 

desconhecimento dos aspectos ecológicos e ambientais do rio. A implantação de programas de 

incentivo à prática do turismo contemplativo no rio Paraguai, voltados para os moradores da 

cidade, com fins de educação ambiental e turística, organizados e subsidiados pelo governo 

municipal e estadual, em parceria com a Associação Corumbaense das Empresas Regionais de 

Turismo - ACERT, podem contribuir para minimizar essa falta de integração da população com 

o rio e com os turistas. Além disso, essa iniciativa pode contribuir para o aumento da auto-

estima da comunidade local. 

 
                                            Figura 13 - Rio Paraguai observado em Corumbá 

 

A pouca interação com rio Paraguai também pode ser observada pela maneira como o 

centro da cidade se desenvolveu, pois muitos prédios foram construídos sem desfrutar da vista 

panorâmica do rio. Outro aspecto urbano que reforça essa falta de interatividade com o rio é a 

falta de planejamento urbano das ruas que passam em frente a ele, onde atualmente residem 

famílias carentes, de forma desorganizada, sem cuidado estético e policiamento, impedindo o 

acesso de turistas à região. Uma alternativa para reverter essa situação e fomentar o interesse 

pelo rio Paraguai, seria a desapropriação dessas residências e a construção de uma avenida beira 

rio, com quiosques e áreas de lazer, segurança e iluminação, aliada à revitalização de alguns 

locais abandonados na parte alta da cidade e com vista panorâmica do rio. 
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Existe uma grande quantidade de balneários na região, localizados próximos ao Morro 

do Urucum, nos quais os turistas e moradores podem usufruir horas de lazer em piscinas de água 

corrente e infra-estrutura com churrasqueiras, além de saborear diversos pratos da culinária 

local, como por exemplo: arroz carreteiro, sopa paraguaia15, peixe a urucum16, caldo de 

piranha17, locro18 e o tradicional churrasco. Dentre esses locais, destacam-se o Fazenda Santa 

Terezinha, o Iracema, o Lagoa Azul Country Clube, o Menck e o São Domingos. Além desses, o 

Vale do Sol, que apresenta diferenciais como, por exemplo, vista para a Morraria do Urucum e 

observação das ruínas de uma antiga fazenda de valor histórico. Esses balneários são uma das 

melhores opções de lazer da cidade, entretanto sua sustentabilidade depende diretamente da 

qualidade da água, que é utilizada anteriormente pelas mineradoras. 

 

2.3.2  Atrativos Turísticos Patrimoniais e Culturais 

 

 

Em função de sua importância histórica e cultural, o município possui um rico 

patrimônio arquitetônico. A miscigenação de etnias na região (brasileiros, índios, bolivianos e 

paraguaios) resultou em diversas singularidades culturais, as quais refletem-se na culinária, 

música, artesanato e outras formas de manifestação artística. A cultura do homem pantaneiro, 

plenamente adaptado às características ambientais da região, também pode ser considerada um 

diferencial, em termos de atrativos locais.  

Os principais eventos no calendário da cidade são: Festa da Nossa Senhora da 

Candelária, a padroeira da cidade, que acontece no dia 2 de fevereiro; Carnaval, que reúne cerca 

de 50 mil pessoas por noite; Jogos do Pantanal; Festa da Santo Antônio, realizada no dia 13 de 

junho; Arraial do Banho do São João, comemorado no dia 23 de junho; Festa de São Pedro, com 

procissão de barcos no dia 29 de junho; Festival da América do Sul, sua primeira edição 

aconteceu em 2004 em comemoração ao aniversário da cidade, no mês de setembro, reunindo 

pessoas de diversos países latinos e grande diversidade de atividades culturais e musicais dos 

países visitantes e do Brasil; Festival de Pesca, realizado em outubro, reúne pessoas de todo o 

Estado e marca a proximidade do início do período de defeso de pesca, ou seja, a proibição da 

pesca na região; Concurso de Presépios, Árvores de Natal e fachadas e Festa de Reveillon, 

comemorada em embarcações no rio Paraguai ou clubes da cidade. 

                                                 
15 torta salgada feita a base de milho, com queijo e cebola. 
16 filé de pintado a milanesa com molho especial, gratinado com queijo, ao forno. Servido com arroz branco e pirão. 
17 caldo feito com carne de piranha e especiarias 
18 É um cozido, aculturado do Paraguai, composto por carne de boi que tenha osso com tutano e milho canjica. É 
um prato forte próprio para os dias de frio. 
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Corumbá foi uma das cidades escolhidas para integrar o Programa Monumenta, 

concebido pelo Governo Federal com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID). Esse programa pretende resgatar e conservar os principais patrimônios e monumentos 

históricos do país (AGÊNCIA 21, 2004). 

Dentre seus atrativos turísticos patrimoniais, destaca-se o Forte Coimbra (Figura 14), 

construído em 1775 para defender o território brasileiro contra invasões espanholas. 

Posteriormente, no Século 19 foi palco das batalhas da Guerra do Paraguai que ocorreram na 

região. O Forte foi tombado em 1975 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Arquitetônico 

Nacional (IPHAN). Atualmente, serve como sede para a artilharia de costa do 18° Brigada de 

Infantaria de Fronteira do Exército Brasileiro (CORUMBÁ, 2004). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Figura 14 - Forte Coimbra construído em 1775 

       Fonte: Prefeitura Municipal de Corumbá  

 

O Forte Junqueira foi construído em 1871, logo após a Guerra do Paraguai, numa área 

privilegiada, de onde se avista o rio Paraguai e o Pantanal em toda a sua plenitude. Os seus doze 

canhões de 75 mm foram fabricados na cidade de Essem pela indústria Fried Krupp por volta de 

1872, porém nunca foram usados. As paredes do Forte são de calcário e tem meio metro de 

espessura. Está situado hoje dentro do Quartel do 17° Batalhão de Caçadores e o nome 

Junqueira homenageia o Ministro da Guerra da época, José de Oliveira Junqueira (CORUMBÁ, 

2004).  

A Escadinha da Quinze com seus 126 degraus dão acesso da parte alta da cidade ao 

Porto Geral. Construída em 1923, foi recentemente restaurada pela Prefeitura Municipal. 

Situada no cruzamento da Avenida General Rondon com a rua Quinze de Novembro, o mirante 

proporciona uma ampla vista do rio Paraguai e do Pantanal (CORUMBÁ, 2004). 

O Cristo Rei do Pantanal (Figura 15), esculpido pela artista Izulina Xavier, é uma estátua 

de 12 metros de altura, disposta no alto do Morro do Cruzeiro, de onde se observa uma vista 
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panorâmica da região. Recentemente (dezembro de 2004), a estrada que viabiliza o acesso ao 

Cristo foi construída com pavimento rígido, viabilizando a visitação com carros de passeio e 

ônibus de turismo, inclusive na época de chuvas. Além disso, ao longo do trajeto foram 

instaladas estátuas que ilustram as cenas da Via Sacra percorrida por Jesus, que também foram 

confeccionadas pela artista Izulina Xavier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Figura 15 - Imagem do Cristo Rei do Pantanal com 12 metros de altura  

       Fonte: Prefeitura Municipal de Corumbá  
 

Outro atrativo turístico aberto para visitação, localizado no Centro da Cidade, é a Art Zu 

(Figura 16), onde reside a artesã Izulina Xavier. Nesse local, são expostos os artesanatos 

confeccionados em pó de pedra e concreto, cerâmica e entalhes de madeira. O jardim da 

residência é repleto de esculturas alusivas aos animais silvestres pantaneiros e conta com painéis 

artísticos que retratam a historia do município. 

 
         Figura 16 - Art Zu - casa de escultura 

                         

O Instituto Luiz de Albuquerque - ILA (Figura 17) é um edifício histórico de arquitetura 

francesa construído em 1922 para abrigar um grupo escolar (CORUMBÁ, 2004). Instituição, 

vinculada a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, abriga atualmente uma biblioteca em 

catalogação, uma exposição permanente de viola de cocho, além de exposições temáticas 
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temporárias, entre outras atividades. Neste espaço são ministradas aulas de teatro, música e 

atividades circenses. 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

        
       Figura 17 - Instituto Luiz de Albuquerque 

                              Fonte: Prefeitura Municipal de Corumbá 

 

A Casa do Artesão de Corumbá funciona também em prédio histórico, numa construção 

que já foi um presídio entre os anos de 1905 a 1970. Nesse local, os artesãos pantaneiros 

expõem seus produtos confeccionados em couro de peixe, madeira, cerâmica, trabalhos em 

pintura, bordado e crochê. O turista também pode adquirir artesanato indígena e licores caseiros, 

inclusive elaborados com a bocaiúva, uma palmeira comum nos Cerrados e no Pantanal. Apesar 

de sua importância turística, o estado de conservação da Casa do Artesão de Corumbá encontra-

se inadequado, necessitando de reforma e manutenção.  

A Casa do Massa Barro19 (Figura 18), é um local com fins educacionais, para incentivar 

a arte em cerâmica. Foi fundada em 4 de outubro de 1982, no bairro Cervejaria. Seus artesões 

são adolescentes carentes, que aprendem a esculpir em argila, a fauna e a flora pantaneira, ricas 

em detalhes e cores (Figura 19). O artesanato produzido no local é bastante conhecido e 

comercializado para outras regiões do país e do exterior.  

                                                 
19 Na região a denominação Massa Barro é sinônimo do pássaro João de Barro.  
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Figura 18 - Casa do Massa Barro                               Figura 19 - Arte em argila retratando a fauna 

Fonte: Prefeitura Municipal de Corumbá                   Fonte: Prefeitura Municipal de Corumbá 

 

O Parque da Cacimba, localizado ao lado da Casa do Massa Barro, é também um local 

aberto para visitação, onde existe um minadouro de água gelada e transparente. No local estão 

sendo construídas passarelas de madeira sobre uma área inundável, para facilitar a visita e 

permitir que a paisagem do rio Paraguai seja apreciada. 

Os santuários e igrejas também podem ser visitados na cidade. Dentre eles, destaca-se a 

Igreja Nossa Senhora da Candelária (Figura 20), que foi construída em 1885 e inaugurada em 

1887, sendo que um Brasão da Coroa Portuguesa se destaca em seu altar e o Santuário Maria 

Auxiliadora (Figura 21) onde encontra-se uma escultura em madeira de lei da década de 50 

(CORUMBÁ, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 - Igreja Nossa Senhora de Candelária 

Fonte: Prefeitura Municipal de Corumbá 
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Duas praças podem ser visitadas: a Praça da República, que já foi uma fortificação 

militar, um dos locais onde aconteceu a batalha final da Retomada de Corumbá contra as tropas 

paraguaias e a Praça da Independência (Figura 22). A Praça da Independência foi inaugurada em 

1817, época em que a cidade passou por um desenvolvimento econômico acentuado, quando os 

ricos comerciantes da região mantinham contato com a cultura européia e importaram o coreto 

da praça e o mosaico do calçamento da parte externa, ambos da Alemanha, além de quatro 

esculturas, que representam as Quatro Estações do Ano, esculpidas em pedra de mármore de 

carrara, da Itália. As plantas nativas da região, como o carandá, a bocaiúva e o ipê fazem parte 

da arborização da praça. Nela, também existem estátuas e monumentos erguidos em 

homenagem aos heróis da Guerra do Paraguai e da 2° Guerra Mundial (CORUMBÁ, 2004).  

 

 
                                    Figura 22 - Coreto da Praça da Independência  

                                    Fonte: Corumbá (2004) 

 
O Porto Geral de Corumbá, localizado nas margens do rio Paraguai, é um dos principais 

atrativos turísticos da cidade, recebendo embarcações de pescadores profissionais-artesanais, 

  Figura 21 - Santuário Maria Auxiliadora 

  Fonte: Corumbá (2004) 
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esportivos e barcos-hotéis. Em 1814, desembarcavam navios com mercadorias que vinham da 

Europa e do Rio de Janeiro em direção a Cuiabá. A estruturação do Porto Geral está diretamente 

relacionada ao desenvolvimento da cidade. A liberação para a ancoragem de embarcações de 

diversas nacionalidades, em conseqüência dos tratados de paz estabelecidos após o conflito com 

os paraguaios, possibilitou uma influência estrangeira considerável e marcante no 

desenvolvimento comercial e urbano. O fluxo de negociantes e aventureiros de diversas origens, 

sobretudo européia procedentes dos portos platinos (Buenos Aires, Montevidéu, Assunção e 

outros), incrementou o movimento do porto e dos negócios locais, criando, conseqüentemente, 

demandas de infra-estrutura urbana em Corumbá (VIANNA, 2000 apud MS CULTURA, 1996). 

Atualmente, o Porto já não possui a mesma importância econômica para a cidade e passa 

por um processo de reforma, objetivando a implantação de rede de iluminação subterrânea e de 

obras que possibilitem melhorias em relação ao embarque e desembarque de passageiros.  A 

principal rua de acesso ao Porto, denominada Manoel Cavassa (Figura 23), conta com 53 

casarios históricos, que foram tombados como Patrimônio Histórico Cultural em 1985 

(VIANNA, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 
                     
 
                       Figura 23 - Rua principal do Porto Geral de Corumbá  

                       Fonte: Prefeitura Municipal de Corumbá 

 

Dentre esses casarios históricos, destacam-se o Prédio Wanderley Baís & Cia, construído 

entre 1890 e 1900 por Francisco Mariano Wanderley e Bernardo Franco Baís. O material 

utilizado para a construção, como escadas, colunas de ferro, pisos e vidros, foram trazidos da 

Europa. O estilo de linhas neoclássicas pode ser observado nos três pavimentos do casarão. A 

empresa Wanderley Bais & Cia realizava transporte de cargas e passageiros entre os portos de 

Corumbá e Cuiabá. Mantinha, também negócios com os centros europeus (VIANNA, 2000). 

Outro casarão localizado no Porto Geral e de destaque arquitetônico é a Casa Vasquez e 

Filhos (Figura 24), situada na Ladeira José Bonifácio, 161. O casarão construído em 1909 foi 
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projetado no estilo “art-nouveau”, pelo arquiteto italiano Martino Santa Lucci, radicado em 

Corumbá, por volta de 1880. Sua fachada frontal possui grades e esquadrias originais, sendo que 

na parte interna, encontra-se uma escadaria de mármore com corrimão de madeira. Inicialmente, 

o prédio tinha como finalidade a exportação de vários produtos regionais e a importação de 

farinha de trigo.  Atualmente, a Casa Vasquez e Filho pertence a Agripino de Oliveira Lima e 

encontra-se totalmente abandonada, com muitas infiltrações e ocupada por famílias que vivem 

em situação precária (VIANNA, 2000). 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora seja outro município, a antiga cidade de Ladário apresenta características 

arquitetônicas singulares e faz divisa com Corumbá. O município possui cerca de 15 mil 

habitantes e abriga a maior base fluvial da América Latina. Além disso, abriga o portal de 

entrada do 6º Distrito Naval da Marinha, instalado no município em 1872 (CORUMBÁ, 2004).  

Para a renovação da atividade turística com ênfase no turismo cultural através da 

contemplação da história e da cultura local, todos estes atrativos patrimoniais e culturais 

necessitam ter sua história resgatada e organizada. Além disso, os casarios precisam ser 

restaurados e revitalizados, objetivando transformá-los em produtos turísticos, através de 

incentivos à construção de museus, bares, lojas de souvenirs, teatros, entre outras formas de 

utilização. O processo de restauração dos casarios históricos de Corumbá e do Porto Geral, 

encontra-se atualmente em andamento através do Programa Monumenta, financiado pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID).  

 

   Figura 24 - Casa Vasquez e Filhos 

   Fonte: Prefeitura Municipal de Corumbá 
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3 TURISTAS DE CORUMBÁ: PERFIL E SATISFAÇÃO 

 

Para facilitar a apresentação dos dados, os resultados foram divididos em três partes. A 

primeira trata do perfil dos entrevistados, no que se refere a dados demográficos, 

socioeconômicos, motivos de escolha do destino e fatores que influenciam esta escolha. A 

segunda, estabelece uma comparação entre o perfil dos turistas que têm a pescaria como 

principal objetivo de viagem, aqui denominados “turistas de pesca” e aqueles cujo principal 

interesse é observar a fauna e/ou flora da região, designados como “turistas contemplativos”. A 

terceira, apresenta os resultados sobre o grau de satisfação dos turistas.  

 
3.1 Perfil dos turistas 
  
 
3.1.1 Influência 
 
 

Os turistas foram questionados sobre os fatores que influenciaram na sua decisão de 

visitar Corumbá, podendo marcar mais de uma opção como resposta. Como se pode observar na 

Figura 25, a maioria dos entrevistados (43%) que visitou a cidade o fez por indicação de amigos 

e/ou parentes, demonstrando assim que a comunicação “boca-a-boca” entre os turistas é 

importante para a divulgação do destino turístico. Portanto, é fundamental que os visitantes 

tenham uma boa impressão geral da cidade e fiquem particularmente satisfeitos com os serviços 

e a infraestrutura da localidade a fim de que possam dar boas informações a respeito da mesma. 

Esses dados estão de acordo com os resultados observados por uma pesquisa realizada pelo 

Melhores Práticas para o Ecoturismo - MPE (2002), mostrando que 47% dos 205 turistas 

entrevistados em Corumbá vieram à cidade em função de indicação de parentes e amigos.  

Outro aspecto observado na Figura 25 é que 33% dos turistas entrevistados retornaram 

por mais de uma vez. Isto pode ser explicado pelo fato de alguns possuírem negócios no destino, 

possuírem parentes e amigos na localidade ou estarem a caminho de outros destinos, conforme 

consta da Figura 25. 
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 Figura 25 - Aspectos que influenciaram os turistas a visitar Corumbá 
 

A indicação de agências de viagens ocupa o terceiro fator de influência com um 

percentual de 12%, que, somados aos 4% das indicações das operadoras turísticas, totalizaram 

17%. Esse percentual sugere que o destino pode ser comercializado também pelas agências e 

operadoras que apresentam um potencial aparentemente pouco explorado, especialmente no que 

se refere às operadoras turísticas. Para tanto, é necessário que essas organizações pesquisem os 

motivos que levam a maioria dos turistas a não utilizar os seus serviços e desenvolvam 

estratégias adequadas para obter a preferência dos mesmos. 

 
3.1.2 Motivação  
 

Quando questionados sobre os principais aspectos que motivaram os turistas a visitar 

Corumbá, as respostas obtidas com maior freqüência relacionaram-se ao interesse em observar a 

fauna (63%), seguida pela flora (61%), pelo desejo de conhecer outros povos e culturas (53%) e 

de pescar (35%), conforme apresentado na Figura 26. Outras motivações observadas foram: 

negócios no destino (21%) e, com porcentagens menores, abaixo de 10% cada, foram citados os 

seguintes motivos: a cidade fica no caminho para outros destinos, visita a parentes e amigos, 

eventos científicos ou corporativos e pesquisa cientifica. Havia a possibilidade de marcar mais 

de uma opção nesse item do questionário.  

O forte interesse pela observação da fauna e da flora, como também pelo conhecimento 

de outras culturas, são motivos que podem ser enfatizados nas campanhas de divulgação de 

Corumbá como destino turístico. 
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   Figura 26 - Aspectos que motivaram os turistas a visitar Corumbá  
 
 
3.1.3 Procedência 
              

Através dos resultados expressos na Figura 27, observou-se que os turistas procedentes 

do Estado de São Paulo são predominantes, representando 38% do total. Talvez essa 

porcentagem possa ser explicada em função da elevada população e poder aquisitivo dos 

moradores da região. Outro fator que poderia contribuir para a essa predominância está 

relacionada à proximidade geográfica de Corumbá com São Paulo, especialmente em relação às 

cidades do Oeste paulista. Dentre os demais Estados brasileiros, destacam-se a presença de 

turistas provenientes do Paraná (13%), de outras cidades de Mato Grosso do Sul (8%) e Rio 

Grande do Sul (6%). Com percentuais ainda menores de participação, de outros Estados também 

visitaram Corumbá, conforme pode ser visto na Figura 27, totalizando 17%. 

Os estrangeiros representaram 14% dos entrevistados neste estudo. Eles são procedentes 

dos seguintes países: Bolívia (32%), França (14%), Inglaterra (12%), Estados Unidos (8%), 

Israel (7%), Japão (5%), Holanda e Portugal (ambas com 3%). Os outros paises, como: Equador, 

Colômbia, Cuba, Chile, Espanha, Irlanda e Escócia somaram juntos 12%. Em relação aos 

turistas bolivianos, foram entrevistados somente os procedentes de La Paz, Santa Cruz ou 

Cochabamba, que ficam distantes da fronteira com Corumbá, assim os procedentes de Puerto 

Suarez ou Puerto Quijarro (cidades fronteiriças) não foram considerados turistas e por isso não 

foram pesquisados. 
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   Figura 27 - Procedência dos turistas 
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3.1.4 Idade 
 
 

Considerando a idade dos turistas que visitavam Corumbá, observa-se na Figura 28 que 

existe uma concentração na faixa etária de 40 a 49 anos, representando um total de 29%. Porém, 

agrupando-se as faixas de idade, verifica-se que os adultos mais jovens (de 20 a 39 anos) 

atingem 38%, os adultos maduros (de 40 a 59 anos) somam 46% e as pessoas com 60 anos ou 

mais totalizam 12%. 
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                        Figura 28 - Idade dos turistas 
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3.1.5 Sexo 
 
Em relação ao gênero, observou-se que a grande maioria dos turistas, 70%, é do sexo 

masculino (Figura 29). Esse resultado é semelhante às informações apresentadas pela pesquisa 

MPE (2002) que constatou que 66% dos turistas entrevistados que visitaram Corumbá eram 

homens. 
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                              Figura 29 - Sexo dos turistas 

            

                       
3.1.6 Escolaridade 

 
O grau de escolaridade dos entrevistados é demonstrado na Figura 30, na qual foi 

possível observar que somando os turistas com nível superior (42%), com os que possuem pós-

graduação (14%), obteve-se um percentual de 56%. Considerando esses resultados, que 

confirmam os observados pelo MPE (2002), revela-se a importância que deve ser dada à 

qualidade dos serviços turísticos da cidade, a qualificação de guias turísticos, a elaboração de 

publicações e produtos com informações especializadas e diferenciadas. Além disso, as pessoas 

de nível de escolaridade mais elevada, em geral, situam-se em faixas de renda mais alta, tendem 

a viajar várias vezes por ano e, portanto, apresentam um nível de exigência maior em relação 

aos serviços que lhes são prestados. 
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                       Figura 30 - Nível de escolaridade dos turistas 
 

3.1.7 Ocupação  
              

 Avaliando os resultados apresentados na Figura 31, percebeu-se que é grande o número 

de profissionais liberais que visitam a cidade (44%), incluindo: médicos, veterinários, 

jornalistas, contadores, engenheiros, advogados, administradores e outros que exercem suas 

atividades de forma autônoma. Esses aparecem seguidos de estudantes com 13%, aposentados 

representados por 11% e funcionários públicos 11%. Outras atividades profissionais como: 

bancários, militares, comerciantes, pecuaristas, professores e agricultores, inclusive empresários, 

foram denominados como outros e totalizaram 12%. 
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                   Figura 31 - Ocupação dos turistas 
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3.1.8 Renda mensal  
 

 

Para distribuição da renda dos entrevistados, por faixas de rendimento, utilizou-se a 

classificação do IBGE, que considera o salário mínimo vigente como critério básico, conforme 

consta da Tabela 3: 

             
   Tabela 3: Renda mensal dos entrevistados 

Classes de renda Renda Mensal (R$) Nº turistas % 
Até 5 SM* Até 1.150,00 75 18,70 
Mais de 5 a 10 SM De 1.151,00 a 2.300,00 48 12,00 
Mais de 10 a 15 SM De 2.301,00 a 3.450,00 50 12,50 
Mais de 15 a 20 SM De 3.451,00 a 4.600,00 28 7,00 
Mais de 20 a 25 SM De 4.601,00 a 5.750,00 30 7,50 
Acima de 25 SM Acima de 5.750,00 71 17,80 
Não informou Não informou 98 24,50 
Total Total 400 100,00 

                (*) SM = Salário mínimo vigente R$ 260,00 
 

Analisando a referida tabela, percebe-se características heterogêneas em termos de faixas 

de rendimento dos turistas que visitaram Corumbá. Entretanto, quando se considera o 

agrupamento das faixas salariais, segundo o IBGE, para efeito de análise de potencial de 

consumo dos turistas, obtêm-se a seguinte distribuição, apresentada na Tabela 4: 

  
                    Tabela 4: Distribuição em função de agrupamento das faixas salariais 

Renda Mensal Número de SM (*) % 
Renda baixa Até 10 30,7 
Renda média De 10 a 20 19,5 
Renda alta  Mais de 20 25,3 
Não respondeu ---------- 24,5 
Total  100,0 

                                   (*) SM = Salário mínimo vigente R$ 260,00 
 
 
3.1.9 Estado civil 
 
 

Conforme demonstrado na Figura 32, a grande maioria dos turistas são casados, seguidos 

de turistas solteiros, separados e viúvos.  
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                   Figura 32 - Estado civil dos turistas 

    
 
3.1.10 Opção religiosa 

 
Observou-se que 67% dos turistas que visitaram Corumbá, no inicio da alta temporada 

de 2004, pertencem à religião Católica (Figura 33). Essas informações são relevantes para o 

município tendo em vista a quantidade de festividades religiosas promovidas no destino, como 

Banho de São João, Festa de Nossa Senhora Aparecida e Festa do Divino.  
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             Figura 33 - Opção religiosa dos turistas 
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  Figura 35 - Tempo de antecedência de planejamento da viagem

3.1.11 Constituição dos grupos  
 
No que se refere à viagem em grupo, observou-se que praticamente metade viajou com 

amigos. Essas informações podem ser visualizadas na Figura 34. 

Constituição do grupo

13%
22%

45%

20%

Sozinho

Família

Amigos

Excursão

 
                        Figura 34 - Constituição dos grupos de viagem  
         
             
3.1.12 Tempo de planejamento 
 
 

Em relação à antecedência com que planejaram suas viagens, foi observado que 

praticamente 70% o fizeram com antecedência inferior a quatro meses, conforme demonstra a 

Figura 35. Esses dados reforçam a importância da divulgação antecipada dos produtos turísticos 

que serão oferecidos durante a alta temporada ou nos feriados e datas festivas, que deve ser 

intensificada nos últimos meses que antecedem os eventos. 
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    Figura 36 - Quantidade de viagens que o turista realiza por ano

3.1.13 Número de viagens por ano 
 
 

Os resultados demonstraram que 29% dos turistas viajam três vezes por ano para 

diferentes destinos, 24% duas vezes por ano, 22% apenas uma vez por ano e 18% mais de quatro 

vezes por ano, conforme demonstrado na Figura 36. 
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Ao agrupar a freqüência de viagens que estes fazem anualmente, observa-se que aqueles 

que viajam três ou mais vez por ano atingem 47% e quando se considera duas ou mais viagens 

anuais este percentual alcança 70%. Estes dados reforçam a idéia de que estes visitantes 

possuem disponibilidade financeira, são experientes em viajar, conhecem outros destinos e 

sabem estabelecer comparação a respeito do tratamento recebido nas diferentes cidades 

visitadas. Isto é importante para o planejamento das ações de marketing, no sentido de adequar a 

qualidade da oferta ao segmento de turistas que a destinação deseja receber. 

Além disso, essas informações possibilitam uma reflexão sobre a importância da 

satisfação das expectativas dos turistas, tendo em vista que muitos deles economizaram e/ou 

esperaram durante meses para obterem uma oportunidade de tempo disponível para realizar sua 

viagem. 

   
3.1.14 Tempo de permanência em Corumbá 
 
 
   Com relação ao tempo de permanência em Corumbá, observou-se que a maior parte dos 

turistas permaneceu na cidade por um período de um a três dias. Porém, a porcentagem dos que 

permaneceram quatro dias ou mais chega a 55%. Além disso, uma parcela expressiva (39%) 

permanece sete ou mais dias. Essas informações podem ser observadas na Figura 37. 
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             Figura 37 - Tempo de permanência dos turistas em Corumbá 
 
 

Estes dados sugerem a necessidade de uma oferta diversificada de opções de lazer de boa 

qualidade, para que o turista possa desfrutar em sua permanência na cidade e consumir os 

produtos e serviços disponíveis.  

 

 

3.1.15 Meio de transporte 
 
 
 

Dentre os meios de transporte utilizados para chegar à cidade, foi possível observar que a 

maioria chegou a Corumbá de ônibus (54%) ou automóvel ( 30%), conforme demonstrado na 

Tabela 5, coerente com o fato da maioria proceder de localidades relativamente próximas, como 

o interior de São Paulo e Paraná. Isto requer que os dirigentes públicos empreendam esforços no 

sentido de manter as rodovias de acesso à cidade em perfeito estado de conservação. É possível 

também que a maioria tenha preferido o acesso rodoviário em virtude da reduzida oferta de vôos 

para a localidade. 

Os bolivianos representaram 32% dos 14% de estrangeiros entrevistados, ou seja, apenas 

4,5% do total. Percebeu-se ainda que 3% do total de turistas classificados como outro (4%) 

chegou a Corumbá de trem, através da Bolívia. Esse é um importante dado para os responsáveis 

pela tomada de decisão relacionada a reativação do transporte de passageiros por via ferroviária. 
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                                   Tabela 5: Meio de transporte utilizado para chegar a Corumbá 

Meio de transporte Nº turistas % 
Ônibus 215 54,02 
Avião 46 11,56 
Automóvel 121 30,40 
Outro 16 4,02 
Total 398 100,00 

 
 
 

3.1.16 Gastos médios diários 
 
 

Em relação aos gastos diários previstos com alimentação, compra de artesanatos, 

atividades de lazer e passeios, pode-se observar que aproximadamente a metade dos turistas está 

disposta a gastar menos de R$ 150,00 por dia, conforme pode ser observado na Tabela 6. Porém, 

21% pretendem gastar entre R$ 151,00 e R$ 350,00 e 9% acima de R$ 350,00. Se esses turistas 

efetivarem essas previsões de gastos no município, baseados nos seus respectivos limites 

máximos apresentados na Tabela 6 em apenas um dia, os 328 visitantes que responderam essa 

questão deixariam na cidade cerca de R$ 62.000,00, sendo que transporte e hospedagem não 

foram incluídos nessa abordagem. 

 
                    Tabela 6: Previsão diária de gastos do turista em Corumbá 

Gastos previstos em R$*/dia Nº Turistas % 
Até 50,00 103 25,80 
51,00 a 150,00  94 23,50 
151,00 a 250,00  55 13,80 
251,00 a 350,00 30 7,50 
351,00 a 450,00 13 3,30 
451,00 a 550,00 12 3,00 
551,00 ou mais 11 2,80 
Não respondeu 82 20,50 
Total 400 100,00 

                 * Cotação do dólar em 2004 (R$ 1,00 = US$ 3,00) 
 
 

 
3.1.17 Meio de hospedagem  
      

O hotel foi o meio de hospedagem mais utilizado pelos entrevistados no município de 

Corumbá, com 53%, seguindo-se as pousadas, utilizadas por 18% dos turistas. Os barcos-hotéis 

acomodaram 12% dos visitantes e os demais ficaram hospedados em camping, imóvel alugado 

ou casa de amigos/parentes. O item outro refere-se à hospedagem em ranchos pesqueiros 

particulares, localizados nas margens do rio Paraguai, totalizando 4%. A Figura 38 ilustra esses 

resultados. 
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  Figura 39 - Forma de organização da viagem

Tendo em vista estes resultados, é necessário avaliar se a qualidade dos hotéis e o 

número de leitos disponíveis são suficientes para atender esta demanda, considerando que a 

cidade está implementando um plano de retomada da atividade turística. Por outro lado, em 

virtude de menor procura por barcos-hotéis, é preciso verificar se não está ocorrendo baixa taxa 

de ocupação dos mesmos, necessitando de estratégias de marketing para estimular sua 

utilização. 
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  Figura 38 - Meio de hospedagem dos turistas em Corumbá  
     
 

3.1.18 Forma de organização da viagem  

 

Quanto à forma de organização da viagem, a maioria dos turistas não utilizou agências 

para organizar seu passeio. Apenas 26,84% buscaram as agências para esta finalidade, conforme 

demonstra a Figura 39. 
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Portanto, estes resultados sugerem que, em razão do reduzido contato dos turistas com 

estas organizações, utilizar as agências de viagem para a divulgação de Corumbá, pode não ser a 

melhor estratégia. Em razão do alto nível de escolaridade dos entrevistados o melhor veículo de 

comunicação poderia ser através dos meios de comunicação mais utilizados por estes visitantes. 

Convém identificar também as razões pelas quais os turistas usam poucos os serviços das 

agências, a fim de contornar os eventuais empecilhos e ativar a procura por este tipo de serviço. 

 
3.2 Comparação do perfil dos diferentes tipos de turistas 
 
 
 Nessa etapa de apresentação e discussão dos resultados serão apresentados as oito 

variáveis de perfil dos turistas, que foram comparadas entre os turistas influenciados pela pesca 

e os influenciados pela observação da fauna e da flora, denominados contemplativos. 

 

3.2.1 Procedência 
 
 

Observou-se que os turistas procedentes de São Paulo e de Santa Catarina apresentam 

maior preferência pelo turismo de pesca, enquanto os procedentes do Exterior, Paraná e Rio 

Grande do Sul mostraram uma preferência acentuada pelo turismo contemplativo, conforme 

demonstra a Figura 40. 
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        Figura 40 - Procedência dos turistas de pesca e contemplativos 
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3.2.2 Idade 
 

De acordo com a Figura 41, o interesse pelo turismo de pesca predominou entre os 

turistas com idades variando entre 30 e 49 anos e entre aqueles com mais de 60. A 

contemplação, por sua vez, desperta o interesse dos visitantes mais jovens, com idade entre 16 e 

29 anos e de pessoas com faixa etária entre 50 e 59. 
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        Figura 41 - Idade dos turistas de pesca e contemplativos 
 
3.2.3 Sexo  

 

Observou-se que entre as visitantes do sexo feminino predominou o interesse pelos 

aspectos contemplativos do turismo. Porém, entre os homens, a pesca foi o fator que mais 

despertou o interesse (Figura 42). 
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           Figura 42 - Sexo dos turistas de pesca e contemplativos 



 87

3.2.4 Ocupação   
 
Em relação à ocupação dos turistas que visitaram Corumbá, foi observado que os 

aposentados e os profissionais liberais apresentaram uma nítida preferência pelo turismo 

pesqueiro. Contudo, entre os funcionários públicos, donas de casa e outras ocupações 

predominou o interesse pelo turismo contemplativo, conforme demonstra a Figura 43. 
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             Figura 43 - Ocupação dos turistas de pesca e contemplativos 

 

3.2.5 Renda Mensal   
 
 
Na Tabela 7, observa-se a relação entre o interesse do turista e sua renda mensal. Através 

dessa tendência foi observado que na medida em que aumenta a faixa de rendimento do visitante 

ocorre um maior interesse pelo turismo de pesca. As rendas mensais acima de quinze salários 

mínimos (R$ 3.450,00) concentraram 54% dos turistas de pesca e apenas 26% dos 

contemplativos.  Esta variação pode ser decorrente dos custos totais mais elevados para a 

realização da atividade de pesca, em comparação com a observação de fauna e da flora. Pesquisa 

realizada por Moraes e Seidl (2000) revelou que o médio pescador esportivo entrevistado possui 

um salário mensal de cerca de US$ 4.400,00, com desvio padrão de US$ 2.492,40, reforçando 

os dados obtidos neste estudo sobre a elevada renda dos pescadores esportivos que visitam o 

Pantanal Sul. 
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       Tabela 7: Distribuição dos turistas de pesca e contemplativos em relação à renda mensal  
Renda Mensal 

(R$) 
Turista 

contemplativo 
%  

contemplativo 
Turista 
pesca 

%  
pesca 

Até 1.150,00 16 22,54 7 6,48 
1.151,00 a 2.300,00 11 15,49 9 8,33 
2.301,00 a 3.450,00 7 9,86 11 10,19 
3.451,00 a 4.600,00 0 0,00 14 12,96 
4.601,00 a 5.750,00 8 11,27 11 10,19 
5.751,00 ou  mais 11 15,49 34 31,48 
Não responderam 18 25,35 22 20,37 
Total 71 100 108 100 

 
 
3.2.6 Estado civil 

 
 
Pode-se notar que os turistas casados e separados apresentaram uma preferência maior 

pelo turismo de pesca. Entretanto, os solteiros e viúvos demonstraram mais interesse pelo 

turismo contemplativo, conforme demonstra a Figura 44. 
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        Figura 44 - Estado civil dos turistas de pesca e dos turistas contemplativo  
 
 
3.2.7 Constituição do grupo 

 
Enquanto os turistas que viajavam com a família ou em excursões preferiram o turismo 

contemplativo, aqueles que viajavam com amigos preferiram o de pesca, como se pode ver na 

Figura 45.  
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                 Figura 45 - Constituição do grupo dos turistas de pesca e contemplativos 
   
 
3.2.8 Tempo de permanência em Corumbá 

 
Os resultados demonstraram, na Figura 46 que os turistas que permaneceram em 

Corumbá por um período de sete a nove dias preferem o turismo de pesca. Contudo, os que 

ficaram na cidade por um período de um a três dias preferiram o turismo contemplativo. 
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                       Figura 46 - Tempo de permanência dos turistas de pesca e contemplativos  
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3.3 Satisfação dos turistas 
 
 

Os entrevistados responderam dezesseis perguntas elaboradas para identificar o grau de 

satisfação dos mesmos em relação aos dois domínios: 1) informações turísticas e 2) serviços e 

infra-estrutura turísticas de Corumbá. O domínio denominado informações turísticas foi 

composto através das seguintes variáveis pesquisadas: disponíveis na cidade de origem p/ 

planejamento da viagem; disponíveis em Corumbá sobre os atrativos turísticos; fornecidas por 

seu guia ou piloteiro de barco; fornecidas pelos moradores da cidade; credibilidade das 

informações sobre a fauna pantaneira e credibilidade das informações sobre a flora pantaneira. 

Por sua vez, o domínio denominado serviços e infra-estrutura turísticas compunha-se de: 

facilidade de acesso à cidade, de localização dos atrativos turísticos da cidade; limpeza dos 

atrativos visitados, das vias públicas da cidade; qualidade de atendimento dos serviços de 

transporte da localidade, dos serviços de hospedagem, dos comerciantes/vendedores da cidade, 

dos serviços de alimentação; segurança em relação ao destino, durante o planejamento da 

viagem e durante a realização dos passeios turísticos. 

Posteriormente, foi realizada a análise das variáveis de cada domínio, com base em uma 

escala de cinco pontos, na qual o número 1 correspondia a “muito insatisfeito” e o número 5, a 

“muito satisfeito”.  

A Tabela 8 apresenta a quantidade e o percentual de turistas que responderam às 

perguntas relacionadas às informações turísticas, tendo como base a utilização ou não desses 

serviços. 

 
    Tabela 8: Respostas obtidas em relação às informações turísticas 

Variáveis de Satisfação Utilizou  
  (N)          (%)  

Não Utilizou 
  (N)          (%) 

Informações turísticas disponíveis em sua cidade de origem p/ 
planejamento de sua viagem 

258 64,5 142 35,5 

Informações turísticas disponíveis em Corumbá sobre os 
atrativos turísticos 

300 75,0 120 25,0 

Informações turísticas fornecidas por seu guia ou piloteiro de 
barco 

266 66,5 134 33,5 

Informações turísticas fornecidas pelos moradores da cidade 20 8,73 209 47,8 
Credibilidade das informações sobre a fauna pantaneira 335 83,7 65 16,3 
Credibilidade das informações sobre a flora pantaneira 324 81,0 76 19,0 

    N = Número de entrevistados que responderam 

 

A variável denominada ″informações turísticas fornecidas pelos moradores da cidade” 

obteve um baixo percentual de utilização, pois 47,8% dos turistas não tiveram contato com a 

comunidade local, demonstrando que os moradores da cidade encontram-se parcialmente 

excluídos desta atividade no município. Convém citar que a formulação do produto turístico de 
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um destino deve ser compartilhada pela comunidade que nele habita, tanto pela aceitação da 

atividade quanto pela consciência e envolvimento dos moradores com o turismo, como forma de 

garantir a satisfação das necessidades dos visitantes (TEIXEIRA, 1998).  

Outro dado observado corresponde ao fato de 16,3% dos turistas não terem tido acesso 

às informações sobre a fauna e 19,0% sobre a flora. Esses números revelam que estas precisam 

ser melhor divulgadas, visto que apesar de pouco mais de 80% dos turistas terem tido acesso às 

mesmas, um expressivo grau de satisfação foi obtido nestas duas variáveis (Tabela 9), as quais 

possuem ampla capacidade de agregar valor às espécies pantaneiras. Além disso, convém 

destacar que ecossistemas ricos em fauna e tipos de ambientes como o Pantanal, podem 

desenvolver cadeias complexas de prestação de serviços, baseadas no recurso fauna, gerando 

renda e desenvolvimento (PIOVEZAN; CONGRO; MOURÃO, 2004). 

Nessa pesquisa foram consideradas apenas as respostas dos entrevistados que disseram 

ter utilizado as informações questionadas. A Tabela 9 apresenta o percentual, a média de 

satisfação dos turistas e o desvio padrão em relação às informações turísticas.  

 

    Tabela 9: Satisfação dos entrevistados em relação às informações turísticas 
 

Variáveis de 
Satisfação 

Muito 
satis-
feito 
(%) 

 
Satis-
feito 
(%) 

 
Indife-
rente 
(%) 

Insa-
tis-

feito 
(%) 

Muito 
insatis- 

feito 
(%) 

 
Média 

 
DP 

Informações turísticas disponíveis 
em sua cidade de origem p/ 
planejamento de sua viagem 

13,2 36,4 20,9 12,4 17,1 3,16 1,30 

Informações turísticas disponíveis 
em Corumbá sobre os atrativos 
turísticos 

23,3 42,3 19,0 8,0 7,3 3,66 0,75 

Informações turísticas fornecidas 
por seu guia ou piloteiro de barco 39,1 42,5 12,8 3,0 2,6 4,12 0,93 
Informações turísticas fornecidas 
pelos moradores da cidade 31,6 45,9 13,9 3,3 5,3 3,95 0,88  
Credibilidade das informações sobre 
a fauna pantaneira 36,4 47,8 9,6 4,2 2,1 4,12 0,50 
Credibilidade das informações sobre 
a flora pantaneira 36,4 46,9 10,4 4,0 2,3 4,65 0,50 

    DP = Desvio Padrão 

 

Em relação ao fator informação turística disponível em sua cidade de origem para o 

planejamento de sua viagem, observou-se que 49,6% disseram estar satisfeitos ou muito 

satisfeitos. Entretanto, 29,5% dos entrevistados revelaram estar insatisfeitos ou muito 

insatisfeitos e 20,9% apresentaram-se indiferentes em relação a essa variável. A média geral de 

satisfação dessa variável foi de 3,16.  

Através de análise dos resultados da variável informação turística disponível em 
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Corumbá sobre os atrativos turísticos, observou-se que 65,6% estão satisfeitos ou muito 

satisfeitos. Apesar de uma quantidade considerável de entrevistados apresentarem um grau 

positivo de satisfação, 34,5% revelaram-se indiferentes ou insatisfeitos.  

Desta forma, acredita-se que a falta de postos de informações turísticas em Corumbá, 

aliada aos fatos de a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (que atualmente funciona como 

um local de referência para o fornecimento dessas informações) não funcionar nos finais de 

semana e de não existir um número de telefone disponível para o fornecimento de informações 

turísticas sobre a localidade podem ter contribuído com os índices de insatisfação e indiferença 

em relação a esse fator. Assim, a implantação de postos de informações turísticas em locais 

acessíveis e de um serviço telefônico 24 horas com o objetivo de fornecer essas informações, 

poderiam permitir que os turistas esclarecessem suas dúvidas em relação a Corumbá, 

contribuindo com uma melhoria na satisfação destes em relação a essa variável e viabilizando a 

melhoria da qualidade do destino como um todo. Além disso, esses serviços também atenderiam 

a comunidade local que, muitas vezes, desconhece os atrativos de sua própria região. 

Quando questionados sobre as informações turísticas fornecidas por seu guia ou piloteiro 

de barco, 81,6% dos entrevistados afirmaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos, apenas 5,6% 

afirmaram estar insatisfeitos ou muito insatisfeitos com essas informações. A média geral de 

satisfação dessa variável foi de 4,12. 

Ao serem indagados sobre as informações turísticas fornecidas pelos moradores da 

cidade, 77,5% dos turistas mostraram-se satisfeitos ou muito satisfeitos, apenas 8,6% ficaram 

insatisfeitos ou muito insatisfeitos e somente 13,9% permaneceram indiferentes em relação a 

essa variável. A média geral de satisfação foi de 3,95.  

As variáveis denominadas credibilidade das informações sobre a fauna pantaneira e 

credibilidade das informações sobre a flora pantaneira revelaram que os turistas apresentaram 

um elevado grau de satisfação, pois 84,2% e 83,3% afirmaram estar satisfeitos ou muito 

satisfeitos com as informações fornecidas sobre fauna e flora, respectivamente.  

A importância dos indicadores de satisfação dos turistas relacionados a qualidade das 

informações sobre um destino é reforçada por Lemos (1999) , quando este afirma que além do 

conjunto de bens e serviços, o produto turístico envolve o acesso do turista à informação sobre o 

local a ser visitado, suas peculiaridades e características durante seu deslocamento e sua estada 

numa determina localidade. 

A Tabela 10 apresenta o número de entrevistados que utilizaram e de visitantes que não 

utilizaram os diversos fatores que compõem o domínio serviços e infra-estrutura turísticas.         
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Tabela 10: Respostas obtidas em relação aos serviços e infra-estrutura turísticas 
Variáveis de  

satisfação 
Utilizou  

  (N)          (%)  
Não Utilizou 

  (N)          (%) 
Facilidade de acesso à cidade 385 96,3 15 3,8 
Facilidade de localização dos atrativos turísticos da 
cidade 

317 79,3 83 20,8 

Limpeza dos atrativos que você visitou 343 85,8 57 14,3 
Limpeza das vias públicas da cidade 358 89,5 42 10,5 
Qualidade de atendimento dos serviços de transporte 
da cidade 

198 49,5 202 50,5 

Qualidade de atendimento dos serviços de 
hospedagem da cidade 

372 93,0 28 7,0 

Qualidade de atendimento dos comerciantes/ 
vendedores da cidade 

325 81,3 75 18,8 

Qualidade de atendimento dos serviços de alimentação 
da cidade 

374 93,5 26 6,5 

Segurança em relação ao destino, durante o 
planejamento de sua viagem 

377 94,3 23 5,8 

Segurança durante a realização dos passeios turísticos 353 88,3 47 11,8 
                N = Número de entrevistados que responderam 

 

Percebe-se que 20,8% dos entrevistados não tiveram necessidade de procurar os atrativos 

turísticos, acredita-se que isso tenha ocorrido com os turistas que vieram com grupos de 

excursão (20%), que se locomoviam pela cidade em ônibus próprio fretado e conduzido por 

motorista particular. Os dados mostram, ainda, que 50,5% não utilizaram meio de transporte 

para deslocamento interno no município durante sua hospedagem em Corumbá. Convém 

destacar que aqueles que vieram em ônibus fretados ou de automóveis desde sua cidade de 

origem não avaliaram esse item.  

A pesquisa revela, ainda, que 18,8% não tiveram contato com vendedores e/ou 

comerciantes, provavelmente esse número inclua os 12% dos turistas que ficaram hospedados 

em barcos-hotéis. Geralmente esses visitantes não têm contato com o comércio varejista local, 

pois chegam ao aeroporto e são recepcionados por uma van que os leva diretamente para o Porto 

geral, de onde o barco-hotel parte para navegação no rio Paraguai, após cinco dias os turistas 

retornam ao porto geral e partem diretamente para o aeroporto. Assim, existe no município uma 

necessidade de facilitar o acesso dos visitantes a lojas de souvenirs, artesanatos, doces, entre 

outros tipos de comércio varejista que possuam produtos com características regionais, como 

forma de incentivá-los a comprar presentes, lembranças e artesanatos regionais. 

Nessa pesquisa foram consideradas apenas as respostas dos entrevistados que utilizaram 

os serviços e infra-estrutura turísticas. A Tabela 11 mostra o grau de satisfação destes visitantes. 
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  Tabela 11: Satisfação dos entrevistados em relação aos serviços e infra-estrutura turísticas 
 

Variáveis de  
Satisfação 

Muito 
satis-
feito 
(%) 

 
Satis-
feito 
(%) 

Indife-
ren- 
te 

(%) 

Insa-
tis-

feito 
(%) 

Muito 
insatis-

feito 
(%) 

 
Média 

 
DP 

Facilidade de acesso à cidade 17,7 29,6 25,5 11,7 15,6 3,05 0,71 
Facilidade de localização dos 
atrativos turísticos da cidade 

24,3 42,9 21,8 5,0 6,0 3,40 0,69 

Limpeza dos atrativos que você 
visitou 

17,5 49,0 24,8 4,7 4,1 3,90 058 

Limpeza das vias públicas da cidade 16,2 42,2 26,5 8,7 6,4 4,15 0,64 
Qualidade de atendimento dos 
serviços de transporte da cidade 

29,3 38,9 17,7 8,6 5,6 3,13 1,13 

Qualidade de atendimento dos 
serviços de hospedagem da cidade 

54,6 31,7 9,1 2,7 1,9 4,19 0,41 

Qualidade de atendimento dos 
comerciantes/vendedores da cidade 

38,5 40,6 14,2 4,0 2,8 3,83 0,51 

Qualidade de atendimento dos 
serviços de alimentação da cidade 

43,9 40,9 8,6 4,3 2,4 4,18 0,48 

Segurança em relação ao destino, 
durante o planejamento de sua 
viagem 

39,0 40,8 10,6 6,4 3,2 4,06 0,50 

Segurança durante a realização dos 
passeios turísticos 

47,9 41,1 5,1 4,0 2,0 4,29 0,48 

   DP = Desvio Padrão 

 

A variável facilidade de acesso à cidade obteve a média de satisfação mais baixa em 

relação às dezesseis variáveis pesquisadas, apenas 3,05. Além disso, 27,3% dos entrevistados 

disseram estar insatisfeitos ou muito insatisfeitos e 25,5% mostraram-se indiferentes em relação 

a essa variável. Apenas 47,3% dos entrevistados revelaram-se satisfeitos ou muito satisfeitos 

com a facilidade de acesso à cidade. Pode-se observar que a soma dos turistas que ficaram 

insatisfeitos, com os indiferentes totalizam 52,8%, um número maior do que o percentual de 

satisfeitos ou muito satisfeitos, reforçando a necessidade de investimentos que contribuam com 

a melhoria das condições da BR-262, que permite o acesso à cidade. 

Em relação à facilidade de localização dos atrativos turísticos da cidade, 67,2% dos 

turistas disseram estar satisfeitos ou muito satisfeitos, apenas 11,0% informaram estar 

insatisfeitos ou muito insatisfeitos e 21,8% mostraram-se indiferentes em relação a esse fator. A 

média geral de satisfação dessa variável foi de 3,40. 

Quando questionados sobre a limpeza dos atrativos visitados e das vias públicas de 

Corumbá, 66,5% afirmaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos em relação à higiene dos 

atrativos e 58,4% em relação à limpeza das vias públicas. 15,1% dos entrevistados disseram 

estar insatisfeitos ou muito insatisfeitos em relação à limpeza das vias públicas e 8,8% em 

relação à limpeza dos atrativos visitados. Além disso, 26,5% afirmaram não estar nem 

satisfeito/nem insatisfeito em relação à limpeza das vias públicas e 24,8% mostraram-se 
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indiferentes em relação à limpeza dos atrativos visitados. A média geral de satisfação da limpeza 

das vias públicas foi de 4,15 e dos atrativos turísticos correspondeu a 3,90. 

Os turistas também foram indagados sobre a sua satisfação em relação à qualidade de 

atendimento de diversos setores prestadores de serviços da cidade envolvidos diretamente com o 

turismo. Desta forma, quanto à qualidade de atendimento dos serviços de transporte, 68,2% dos 

entrevistados mostraram-se satisfeitos ou muito satisfeitos, 14,2% afirmaram estar insatisfeitos 

ou muito insatisfeitos e 17,7% mostraram-se indiferentes. A média geral de satisfação quanto 

aos serviços de transportes foi de 3,13. Nesse fator foram avaliados os serviços de transporte 

inter-municipal, como, por exemplo: ônibus urbanos, táxis, transporte em vans, micro-ônibus e 

ônibus de turismo e moto-táxis.  

Em relação aos serviços de hospedagem, 86,3% dos entrevistados disseram estar 

satisfeitos ou muito satisfeitos, sendo que apenas 4,6% afirmaram estar insatisfeitos ou muito 

insatisfeitos e 9,1% mostraram-se indiferentes. A média geral de satisfação dessa variável foi de 

4,19, revelando-se a segunda média mais alta de todas as dezesseis variáveis pesquisadas. Esses 

dados demonstraram que, atualmente, os serviços de hospedagem podem ser considerados o 

ponto forte da região, em termos de infra-estrutura turística. Nesse fator, foram avaliados os 

serviços de hospedagem de hotéis, pousadas e barcos-hotéis. 

Em relação à qualidade de atendimento dos comerciantes e vendedores de Corumbá 

pode-se observar que 79,1% dos turistas afirmaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com 

esse serviço, apenas 6,8% afirmaram estar insatisfeitos ou muito insatisfeitos, sendo que 14,2% 

mostraram-se indiferentes. A média geral de satisfação desse fator foi de 3,83.  

A qualidade de atendimento dos serviços de alimentação da cidade também foi 

pesquisada. Os dados revelaram que 84,6% dos turistas mostraram-se satisfeitos ou muito 

satisfeitos com esses serviços, apenas 6,7% afirmaram estar insatisfeitos ou muito insatisfeitos e 

8,6% revelaram-se indiferentes. A média geral de satisfação dessa variável foi de 4,18. Apesar 

desse resultado positivo, na pesquisa qualitativa foi possível observar que existe a  necessidade 

de realizar investimentos em cursos de capacitação da mão-de-obra local e em cursos de boas 

práticas culinárias como forma de aprimorar de forma contínua esses serviços.  

A segurança também foi avaliada nessa pesquisa, pois riscos inerentes a esse quesito 

podem diminuir as perspectivas de desenvolvimento da atividade turística numa determinada 

região (GOELDNER, 2002). Desta forma, os turistas foram questionados sobre a segurança em 

relação a Corumbá durante o planejamento da viagem e durante a realização dos passeios 

turísticos no município.  

Os resultados revelaram que a imagem do destino é de uma região segura, livre de 

ameaças, tendo em vista que 79,8% dos visitantes disseram estar satisfeitos ou muito satisfeitos 
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em relação à segurança durante o planejamento da viagem, sendo que apenas 9,6% afirmaram 

estar insatisfeitos ou muito insatisfeitos e 10,6% revelaram-se indiferentes em relação a esse 

fator. A média geral de satisfação dessa variável foi de 4,06. 

Quanto à segurança durante a realização dos passeios turísticos no município, 89% dos 

visitantes afirmaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos, somente 6,0% disseram estar 

insatisfeitos ou muito insatisfeitos e apenas 5,1% mostraram-se indiferentes.  A média geral de 

satisfação dessa variável foi de 4,29, a mais alta de todas as dez variáveis pesquisadas, em 

relação aos serviços e infra-estrutura turísticas oferecidas.  

Apesar desses resultados positivos em relação à segurança dos turistas em Corumbá, 

convém destacar que os crimes contra estes resulta em má publicidade e cria uma imagem 

negativa na mente dos visitantes potenciais. Desta forma, cabe aos governantes e empresários o 

estabelecimento de ações que continuem garantindo a segurança dos visitantes, como forma de 

preservar a imagem do município. A criação de uma ouvidoria municipal para atender as 

queixas dos turistas, onde os visitantes pudessem denunciar os problemas que eventualmente 

ocorram poderia ser o caminho inicial para estabelecer ações que contribuam com a preservação 

dessa imagem positiva e que permitam que os índices de satisfação melhorem cada vez mais.   

No turismo, a superação das expectativas dos turistas é fundamental, como destaca 

Teixeira (1998): “mesmo o simples atendimento de suas expectativas, poderá não ser suficiente, 

tornando-se necessário excedê-las como garantia de sua permanência e fidelidade”. Caso 

ocorram diversas experiências indiferentes e/ou insatisfatórias, o visitante não irá se sentir 

completamente satisfeito, podendo prejudicar a imagem do destino e o marketing “boca-a-

boca”.  

O mesmo autor explica, ainda, que a imagem de um destino é formada através do esforço 

promocional, utilizando-se os veículos de comunicação disponíveis, e também através da 

informação “boca-a-boca”, que reforça a promoção institucional revestindo-se de grande 

importância. Assim, o marketing “boca-a-boca” garante a fidelidade da informação, pois a 

mesma é passada por amigos ou parentes que conheceram o local e fazem comentários 

comercialmente desinteressados. Nessa pesquisa, o marketing “boca-a-boca” influenciou quase 

metade (47%) dos entrevistados a visitarem Corumbá, reforçando a importância da superação da 

satisfação dos visitantes.    

Como se observa pelo levantamento das informações sobre o grau de satisfação dos 

turistas, essas podem fornecer importantes subsídios aos empresários e representantes do poder 

público para tomada de decisões em relação aos cursos de capacitação e investimentos 

necessários para a melhoria das informações, serviços e infra-estrutura turísticas do município.  
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4 CICLO DE VIDA DO TURISMO EM CORUMBÁ 

 
 

Para abordar o histórico do desenvolvimento turístico de Corumbá foi realizada uma 

análise histórica, por meio de bibliografia, documentos e entrevistas com empresários do 

turismo local, utilizando-se o modelo do “ciclo de vida da região turística”, elaborado por Butler 

(1980).  

A pesquisa bibliográfica sobre as primeiras citações históricas dos atrativos turísticos na 

região revela que as riquezas ecológicas do município já exerciam influência sobre seus 

visitantes em 1910, como revela Leite (1978, p.117): 

provando a magnanimidade do rio Paraguai como fator de ligação continental 
de primeira linha, à semelhança do Reno e do Danúbio na Europa, como 
traçando plano de aproveitamento racional e turístico da ‘fazenda Urucum’, 
então aprazível recanto de ‘week-end’ e de férias, com função climática e de 
lazer, de reconhecido pioneirismo em todo o Estado. 

 

Leite (1978, p.117) menciona, ainda, que o proprietário da Companhia Argentina de 

Navegação Mihanovich, o austro-húngaro Nicolas Mihanovich, foi o precursor do planejamento 

turístico na região: 

De certa forma coube ao [...] Lisboa e outros estudiosos a descoberta científica 
de nossas riquezas. A primeira divulgação internacional, em moldes 
modernos, de nossas forças ecológicas ficou a critério da expedição 
Roosevelt-Rondon, pouco antes da guerra de 1914. Anos depois, a Companhia 
Argentina de Navegação Mihanovich revelava as vastíssimas atrações de lazer 
e de turismo trazendo até nós, pequenas levas de excursionistas portenhos. 

 
 

Estas revelações são reforçadas por informação verbal, por meio de entrevista realizada 

com o empresário do turismo local, Jorge Marinho Nader20, que afirmou que “temos 

conhecimento que em 1914, já se faziam roteiros de turismo, entre Buenos Aires, Montevidéu e 

Corumbá. Existem documentos, inclusive um Álbum Gráfico de Corumbá, editado na 

Alemanha, em 1914, o qual relata que os empresários que trabalhavam com importação e 

exportação na cidade tinham filiais na Inglaterra, na Alemanha, na França, em Portugal, na 

Espanha [...] Naquele tempo, o Pantanal já era uma atração para os turistas que vinham para a 

América do Sul, através da Argentina e do Uruguai”. 

Novas informações referentes à história da atividade turística do município voltam a ser 

encontradas somente na publicação denominada Guia Turístico de Corumbá, editado em 1965, 

pela CREFISULMA (Crédito e Financiamento Sul-mato-grossense). Um item intitulado 

                                                 
20 Jorge Marinho Nader, proprietário da empresa La Barca Tur, fundada em 1975. A empresa surgiu com enfoque 
no ecoturismo e se configura como um restaurante flutuante, com capacidade para 95 pessoas, que navega até hoje 
no rio Paraguai. Ele nasceu no Rio Grande do Norte e mudou-se para Campo Grande, ainda criança e reside em 
Corumbá desde 1967. 



 98

“atração turística” descreve a seguinte lista de atrativos: 

 
A baia de Cáceres, onde viceja em abundância a vitória régia. Urucum a 24 
quilômetros da cidade, água excelente, local de veraneio de famílias mais 
abastadas nos meses de maior calor de Corumbá. As salinas da Nhecolândia, 
em pleno pantanal corumbaense, em número de 90 aproximadamente. Forte 
Coimbra, grande patrimônio histórico, atualmente ocupado pelas forças do 
Exército Brasileiro. Gruta do inferno, [...] moinho de trigo, fábrica de cerveja, 
usina siderúrgica e fábrica de cimento são outros motivos de atração turística 
existentes no município de Corumbá, além do grande pantanal corumbaense 
(CREFISULMA, 1965, p.128). 

 
O primeiro hotel pesqueiro, registrado oficialmente na cidade, surgiu por volta de 1967, 

apesar de haver sido registrado oficialmente, junto a Embratur, apenas em 1977. Essas 

informações dão início ao estágio da exploração, que se iniciou em meados de 1970, de acordo 

com o modelo de Butler (1980), e foram reveladas por informação verbal, na entrevista 

realizada com a viúva de Severino da Silva, ex-empresário do turismo local, Marieta Rodrigues 

da Silva21. Segundo ela, o sucesso do turismo deve-se a um jornalista da Folha de São Paulo, 

Irineu Fabichaki, pois “ele veio para cá e entusiasmou o Severino, que tinha recém comprado as 

terras no Morrinho, e foi aí que tudo começou e depois virou aquela empresa enorme [...] O 

senhor Irineu era uma pessoa muito boa e ele divulgava o hotel para os pescadores de São 

Paulo”. 

Em relação a divulgação das informações turísticas, que contribuíram com o estágio da 

exploração, destaca-se a publicação da revista Realidade, de 1973, abordando os aspectos 

físicos, humanos e naturais do Pantanal Além disso, alguns fatores externos contribuíram com o 

desenvolvimento do estágio da exploração. Dentre eles, destacam-se a criação do Estado de 

Mato Grosso do Sul, onde Campo Grande adquiriu foros de Capital, restando então pouco 

espaço político para Corumbá. Outro fator que contribuiu com a atividade turística, foi a grande 

enchente de 1974, que provocou prejuízos à pecuária e ampliou o isolamento da região. Essa 

enchente levou os grupos econômicos e o poder público local a buscar alternativas econômicas, 

que amparassem a região e o turismo foi uma das soluções encontradas. Além disso, atos 

governamentais, como a publicação da Resolução 29022, do Banco Central do Brasil, seguida 

pelo Decreto-Lei 1.47023, incentivaram o turismo interno e, conseqüentemente, contribuíram 

com o fortalecimento da atividade (GARMS, 1993). 

Ainda no estágio da exploração, surgiu na região o primeiro barco hotel pesqueiro, de 

                                                 
21 Marieta Rodrigues da Silva, esposa de Severino Francisco da Silva. O senhor Severino fundou o primeiro hotel 
pesqueiro da cidade, denominado Paraíso dos Dourados, localizado no Morrinho, região próxima a Corumbá. O 
hotel funcionou até o ano de 1992. 
22 A resolução 290 veda as operações de financiamento de serviços relacionados a viagens ou turismo no exterior. 
23 O Decreto-Lei 1470, institui o depósito compulsório para viagens ao exterior. 
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propriedade de Orozimbo Garcia Decenzo24, que ressalta a importância de Irineu Fabichaki em 

seu depoimento e explica que “a gente batalhava em cima da pesca esportiva, eu não tinha a 

visão, nem o Severino, quase ninguém tinha visão de fazer turismo ecológico, quem tinha essa 

visão era o Nenito Aguilar, proprietário da fazenda Santa Clara, onde realizava atividades de 

turismo ecológico desde 1978”. 

Outro hotel que inicialmente trabalhava apenas com o turismo de pesca era o “Passo do 

Lontra”, fundado em 1977 por João Antonio Venturini25, na antiga rodovia que ligava Campo 

Grande a Corumbá, localizada a 130 quilômetros de Corumbá, nas margens do rio Miranda. 

Através de informação verbal, Venturini narrou o seguinte: “Em 1980, comecei a trabalhar com 

grupos estrangeiros que queriam pesquisar e conhecer a natureza do Pantanal, foi então que 

comecei com as atividades de ecoturismo, que é o diferencial que atrai os turistas ao hotel até 

hoje”. 

Em relação ao ecoturismo, outra empresa que surgiu na região, em 1975, foi o La Barca 

Tur, de propriedade de Jorge Marinho Nader, citado anteriormente, que realizava observações 

da fauna e da flora do Pantanal, especialmente para grupos de estudantes e pesquisadores do 

exterior. 

De acordo com o modelo sugerido por Butler (1980), aplicado a Corumbá, acredita-se 

que o estágio da exploração prolongou-se até o início da década de 80. Ruschmann (1999), 

explica que, nesta fase, o destino apresenta algumas facilidades para os primeiros visitantes, que 

são poucos. Essas características foram confirmadas pelos entrevistados ao afirmarem que no 

final dessa fase, atuavam na cidade pelo menos sete empresas turísticas. 

Durante o estágio do envolvimento, segundo Butler (1980), as instalações turísticas são 

poucas e o contato com os turistas é relativamente baixo. O início da década de 80 foi sinalizado 

pelos entrevistados como a época em que foram ampliadas a oferta de atrativos e serviços 

turísticos, apesar do número de turistas ainda ser pequeno. De acordo com o autor, o estágio do 

envolvimento apresenta essa característica, aliada ao fato de que o controle das atividades 

turísticas ainda ser local, sendo que a comunidade começa a se envolver com o processo, 

percebendo que o turismo pode ser uma atividade economicamente vantajosa.   

Segundo informação verbal fornecida por Orozimbo Garcia Decenzo (citado 

anteriormente) ao final dessa fase, por volta de 1983, cerca de vinte empresas turísticas já 

estavam instaladas na região. A iniciativa particular deu origem á criação de uma empresa 

                                                 
24 Orozimbo Garcia Decenzo, nasceu em 1942, em São Paulo. Veio para Corumbá em 1968, trabalhou com o 
senhor Severino e em 1975, fundou a Pantanal Tours, onde gerencia o “Cabexy”, primeiro barco hotel pesqueiro da 
cidade, com capacidade para oito passageiros. Ele atua até os dias atuais, porém com ênfase também no ecoturismo. 
25 João Antonio Venturini nasceu em Três Lagoas em 1948 e morou durante alguns anos no norte do Paraná. 
Comprou suas terras em 1975 e fundou o Hotel Passo do Lontra em 1977. Seu hotel atrai hoje turistas de todo o 
mundo, com ênfase na observação de fauna e flora. 
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estatal, responsável pela divulgação dos atrativos turísticos de Mato Grosso do Sul, como 

explica o sr. Decenzo: “em 1981, foi fundada em Campo Grande a CODEMS (Companhia de 

Desenvolvimento de Mato Grosso do Sul). Essa empresa era responsável pela divulgação dos 

atrativos turísticos do Estado, ou seja, foi um dos primeiros órgãos públicos que objetivava a 

organização do setor. Nessa época também começaram a surgir na cidade algumas empresas 

clandestinas, que atuavam no turismo sem estarem regularizadas e que permanecem até hoje”. 

Outra ação que comprova o envolvimento das autoridades em relação ao turismo local, é 

narrada por Jorge Marinho Nader, “nessa época, por volta de 1980, o secretário municipal, Nei 

Philbois contatou o presidente da INFRAERO (Infra-Estrutura Aeroportuária) e conseguiu 

colocar em todos os aeroportos do Brasil as imagens do Pantanal. Isso foi fantástico, uma 

novidade interessante, que contribuiu com o desenvolvimento do turismo na região”. 

De acordo com Ruschmann (1999), no estágio do desenvolvimento a participação e o 

controle dos equipamentos pela população caem rapidamente e surgem facilidades criadas por 

organizações externas, que estimulam o crescimento no número de visitantes.  

Em função dessas características, considera-se que o estágio do desenvolvimento em 

Corumbá ocorreu a partir de 1985 e se prolongou até o ano de 1992. Conforme ainda explica o 

empresário Jorge Marinho Nader, “com a novela Pantanal, a partir de 1987, o turismo na região 

melhorou muito. Antes da novela, nós tivemos a felicidade de fornecer uma entrevista no 

programa televisivo Pequenas Empresas Grandes Negócios, a nossa empresa foi escolhida e nós, 

então, fizemos uma apresentação do Pantanal nesse programa, assim começou a divulgação 

nacional do Pantanal, ajudando muito na publicidade em relação ao Pantanal”. “Nessa fase, 

cerca de quarenta empresas atuavam na região com o turismo, além das que trabalhavam de 

forma clandestina. Apesar do grande número de empresários, o turista que vinha aqui nessa 

época era aquele que tinha dinheiro, que queria conforto, que queria pescar com segurança e 

tranqüilidade e nosso trabalho era feito com ênfase na qualidade, não tinha disputa de preços”, 

relata o empresário Orozimbo Garcia Decenzo. 

A novela Pantanal, citada pelo entrevistado, pode ser considerada como um agente 

externo que impulsionou o desenvolvimento do turismo na cidade. Quanto ao controle dos 

equipamentos, foi nessa fase que muitos empresários provenientes de outras regiões instalaram-

se na cidade, conforme relatam os entrevistados. Ao término desse período cerca de quarenta 

empresas, dentre elas hotéis e barcos-hotéis, estavam instaladas na cidade. 

A consolidação do turismo em um destino tem como características o aumento do fluxo 

de turistas, com o número de visitantes chegando ao máximo que o local suporta, assim como 

ocorre a utilização máxima da capacidade de carga das instalações e serviços turísticos, podendo 

ocorrer extrapolação dessa capacidade (SWARBROOKE, 2000). Essa fase também é 
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considerada por Ruschmann (1999, p.103), como a fase da saturação, que pode ser explicada 

desta forma: 

o apogeu da demanda é alcançado na fase da saturação e, a partir daí, a 
destinação começa a decair na preferência dos turistas. Na luta pela 
sobrevivência, por meio da quantidade de turistas que precisam lotar os 
equipamentos para viabilizá-los economicamente, os preços baixam e passam 
a atrair uma demanda com menor poder aquisitivo. A localidade passa por um 
desgaste econômico, social e ambiental. 

 
Em Corumbá, o apogeu prolonga-se até 1996, quando surgem inúmeros hotéis e 

pousadas rurais e também começam a funcionar no município grandes barcos-hotéis com 

capacidade para até 100 pessoas, como relata Orozimbo Garcia Decenzo, citado anteriormente, 

por meio de informação verbal: “Surgiu em 1994 o barco hotel Calipso que levava para pesca 

100 turistas, além desse foi feito o Albatroz, com 70 lugares e a Arara Pantaneira com 40 

lugares. Na época eu achava que eles jamais iriam conseguir lotar um navio com 100 lugares, 

acho que eu me enganei, pois [...] eles arrumavam grupos fáceis, porque vendiam quantidade, 

enquanto eu vendia qualidade. Meu pacote turístico na época era muito mais caro que o deles, o 

dobro. Só que esses novos turistas que começaram a vir para o Pantanal, vinham porque o preço 

caiu muito, em função do aumento da oferta [...] antes nós atendíamos somente a elite”.  

O empresário Jorge Marinho Nader explica que durante essa fase muitos empresários 

lucraram com a pesca e ficaram interessados em explorar o peixe do rio Paraguai, mas ele relata 

os pontos negativos do turismo de massa no Pantanal, com ênfase na pesca: “A hora que acabar 

os peixes no rio, não teremos mais aves no céu, não teremos mais jacaré na lagoa, ariranhas e 

muitos outros animais, pois a abundância de peixes na região é a base da cadeia alimentar que 

dá vida ao Pantanal”. 

As fases da estagnação e do declínio começaram a partir do ano 2000, quando o número 

de turistas começou a se reduzir, assim a cidade tinha mais oferta do que demanda, de forma que 

os poucos visitantes que continuavam vindo já não davam lucro suficiente para a manutenção 

dos empreendimentos (CATELLA, 2003). Os pescadores de elite que costumavam pescar com 

freqüência na região partiram em busca de destinos com maior oferta de pescado e serviços com 

maior qualidade. Para Jorge Marinho Nader, uma das explicações para a estagnação e o declínio 

foi a de que “o turismo de massa não agrada o pescador, os estudantes e os pesquisadores, que 

exigem qualidade de recursos pesqueiros, de serviços e do meio ambiente”. 

Swarbrooke (2000) explica que a estagnação e o declínio geralmente ocorrem tanto em 

função do desejo dos turistas buscarem novos lugares para visitar quanto em função da 

concorrência e do crescimento das novas destinações. Assim, Swarbrooke (2000, p.74) salienta 

que “a estagnação e o declínio, devido a esses fatores, poderão surgir depois de alguns anos após 

a destinação ter começado a atrair número significativo de turistas”. Se forem desenvolvidas 
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ações para reverter este quadro, ela pode entrar em novo estágio que se denomina renovação.  

O autor salienta que durante o estágio da renovação o número de visitantes é pequeno, as 

instalações são renovadas e novidades são construídas. O contato com os turistas, que antes era 

extremamente automático, volta a ser baixo e a mudança valoriza as relíquias da região. Ele 

explica ainda que, muitas vezes, nessa fase, o controle pode ser tanto nacional quanto 

internacional. O internacional refere-se às empresas turísticas que podem vir a ser de 

propriedade de profissionais vindos do exterior.  

Atualmente, pelo panorama que se apresenta, o turismo em Corumbá parece dar início ao 

processo de renovação, através de investimentos, planejamentos, restauração de patrimônio 

histórico, ações de resgate de cultura, gastronomia e festas folclóricas. 

Treinamentos e capacitação de guias com ênfase no turismo de observação de fauna e 

flora estão sendo realizados na cidade. Pela primeira vez na história do município, segundo 

informações fornecidas pelos entrevistados, foi elaborado um Plano Participativo de 

Desenvolvimento Turístico de Corumbá, com apoio da SEMACTUR (Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, Cultura e Turismo); SEBRAE/MS, EMBRAPA Pantanal, ACIC (Associação 

Comercial de Corumbá), ACERT (Associação Corumbaense das Empresas Regionais de 

Turismo). Outra conquista recente foi a reativação do COMTUR (Conselho Municipal de 

Turismo), que aconteceu no ano de 2004.  

Existe um desejo, junto aos empresários e a comunidade local de resgate do turismo de 

qualidade, com estruturas diferenciadas, oferecendo guias bilíngües, com informações de 

qualidade sobre a fauna e a flora locais. É possível que, viabilizando novos produtos, renovando 

os atrativos através de investimentos nacionais e internacionais, investindo em novas 

tecnologias, o turismo de Corumbá inicie o processo de renovação do ciclo de vida da atividade.  

Convém salientar que o processo de renovação de um destino turístico implica em 

quebra de paradigmas organizacionais, com ênfase na gestão da qualidade dos empreendimentos 

turísticos da cidade. Esse destaque deve ser enfatizado em relação a capacitação técnica da mão-

de-obra local e acadêmica dos gestores públicos e privados da atividade turística. Além disso, o 

sucesso do processo de renovação do turismo no município deve levar em consideração o 

envolvimento e a integração da comunidade de forma sustentável na atividade turística.  

A integração da comunidade com a atividade turística, no processo de renovação do 

destino, pode ser feita através de cursos de turismo e de educação ambiental para professores e 

lideranças comunitárias, que podem se tornar agentes multiplicadores do potencial turístico da 

localidade. A prática do ensino de turismo e história local nas escolas também pode contribuir 

com o sucesso da atividade turística, viabilizando no médio prazo, novas posições de trabalho 

como guias mirins e artesões. 
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É relevante ainda observar que a vocação turística está relacionada com as características 

ambientais locais, tornando fundamental a realização de investimentos que conservem a 

natureza, como por exemplo, a instalação de sistema de esgoto, entre outros fatores. Atualmente, 

a região vem sendo alvo de um processo de industrialização, através da construção de 

termoelétricas e de um pólo siderúrgico, entretanto considera-se conveniente instigar o debate 

sobre essas ações, visto que esse processo segue numa vertente oposta à conservação ambiental 

e pode, no longo prazo, contribuir com a degradação ambiental do Pantanal.  

A justificativa de que as instalações dessas indústrias podem contribuir com a geração de 

empregos precisa ser analisada, pois o turismo também pode gerar empregos e ainda contribui 

com o aumento da auto-estima da comunidade, que vê sua cultura valorizada. Em relação às 

questões ambientais, se a atividade turística for desenvolvida e monitorada por indicadores de 

sustentabilidade, como por exemplo, capacidade de carga, a conservação ambiental será uma 

conseqüência desta. 

O presente estudo levou em consideração os aspectos propostos por Michael Haymond 

apud Ruschmann (1999), ao sugerir que para operacionalizar o conceito do ciclo de vida de 

destinações, seja definida e delineada a unidade de análise, ou seja, a determinação do que será 

estudado, que no caso foi o município de Corumbá. O autor sugere, ainda, que sejam 

considerados os diversos segmentos de demanda que visitam a destinação em suas diferentes 

fases. No caso estudado os segmentos que compunham a demanda era o turismo de pesca e 

ecológico, conforme informação dos entrevistados.  

Haymond apud Ruschmann (1999) destaca que outro ponto considerado desafiador para 

pesquisadores consiste em identificar em qual estágio do ciclo de vida encontra-se uma 

destinação assim como determinar o momento da passagem de um estágio para outro. 

Entretanto, com base nas informações obtidas através de comunicação pessoal com os 

empresários precursores do turismo na localidade, confrontados com os dados fornecidos pela 

bibliografia utilizada, foi possível estabelecer os diversos estágios propostos por Butler (1980).  

“Determinar a unidade de mensuração é fundamental para determinação do nível de 

saturação de uma localidade ou produto”, explica Haymond. Não existe na cidade até a presente 

data, um controle estatístico em relação ao número de turistas que visitam a região. O sexto 

ponto destacado pelo mesmo autor, refere-se à unidade de tempo, em que “a unidade de tempo 

mais utilizada é aquela baseada em dados anuais”, sendo assim, essa foi a adotada no presente 

estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Com relação a primeira questão de pesquisa cuja finalidade era verificar as 

características do turismo em Corumbá pode-se observar que, conforme as respostas dos 

entrevistados, o turismo na localidade é fundamentalmente contemplativo (63% e 61%) e 

cultural (53%), sendo que a pesca representa apenas 35% da motivação dos visitantes, seguida 

daqueles que vieram em função de negócios, com 21%.  

Entretanto, apesar do diversificado potencial turístico do município, apresentado no 

segundo capítulo, o centro urbano dispõe de poucos atrativos organizados e comercializados 

como produtos turísticos, assim, muitas vezes, os visitantes não encontram passeios e/ou 

roteiros para serem realizados na área urbana da cidade e acabam restringindo-se a visitar a 

Estrada-Parque-Pantanal e outras regiões rurais do município.  

Essa falta de produtos turísticos na área urbana de Corumbá contribui para o baixo 

envolvimento dos moradores com a atividade turística, reduz o fluxo de visitantes e seu tempo 

de permanência na cidade e inviabiliza os benefícios econômicos gerados pela atividade. Assim, 

as informações apresentadas neste estudo mostram que existe uma necessidade de investimentos 

públicos e privados, tanto na infra-estrutura dos atrativos turísticos urbanos quanto na 

capacitação de mão-de-obra local, objetivando fomentar o turismo urbano contemplativo e 

cultural.  

Ainda para caracterizar Corumbá como um destino turístico, também foram feitas 

entrevistas com empresários precursores do turismo na cidade, nas quais se observou que a 

localidade já passou pelas diversas fases do modelo de ciclo de vida da destinação turística, 

proposto por Butler (1980), e que, atualmente, a cidade encontra-se na fase inicial de renovação, 

através da ênfase que vem sendo dada ao turismo contemplativo.  

Finalmente, para concluir essa questão, foi realizada uma pesquisa em diversos órgãos 

públicos municipais e estaduais, objetivando obter informações sobre os aspectos geo-históricos, 

sócio-econômicos e ambientais da região. Através dessa procura por dados, percebeu-se que as 

informações sobre Corumbá encontram-se fragmentadas, sendo que alguns dados estão 

desatualizados. Além disso, convém destacar que não existe nenhum sistema estatístico contínuo 

de levantamento de dados sobre a quantidade e o perfil dos turistas que visitam Corumbá. A 

única pesquisa contínua que fornece dados anuais sobre os turistas na região é o SCPESCA/MS, 

que monitora o perfil do pescador esportivo em todo o Pantanal Sul e a quantidade de pescado 

capturado. 

Convém ressaltar que os dados aqui apresentados sobre a infra-estrutura urbana, os 

atrativos turísticos do município e suas peculiaridades históricas foram obtidos através de 
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pesquisas na internet, observação in loco e conversas com moradores sobre os mesmos, tendo 

em vista a falta de dados científicos publicados sobre esse tema na localidade. 

Para responder a segunda questão de pesquisa, que objetiva identificar o perfil dos 

turistas que visitaram Corumbá, durante o início da alta temporada de 2004, foi aplicado um 

questionário, no período de 28 de junho a 11 de julho de 2004. A amostra revelou que a maioria 

dos entrevistados era do sexo masculino, provenientes de vários Estados brasileiros, com idade 

acima de 40 anos, casados, com curso superior, profissionais liberais, renda mensal acima de 10 

salários mínimos, viajavam acompanhados dos amigos e costumavam viajar duas ou mais vezes 

por ano.  

Quanto à motivação percebeu-se que a maior parte veio à cidade para observar a fauna 

(63%), a flora (61%) e conhecer outros povos e culturas (53%). A pesca foi o quarto motivo 

mais citado, com 35% das respostas. O estudo também revelou que a escolha por visitar 

Corumbá foi influenciada por indicação de amigos e/ou parentes (43%), seguida de pessoas que 

retornaram ao município, pois já conheciam a cidade (33%). 

Este estudo mostrou ainda que existem diferenças de perfil entre os turistas 

contemplativos e os de pesca. Os de pesca são provenientes, em sua maioria, do Estado de São 

Paulo, do sexo masculino, casados, profissionais liberais, com idade entre 40 a 49 anos, renda 

mensal acima de 10 salários mínimos e que viajam acompanhados de amigos. Já, os 

contemplativos são provenientes em sua maioria do exterior, Paraná e Rio Grande do Sul, do 

sexo feminino, solteiros, estudantes e funcionários públicos, com idade abaixo de 29 anos, renda 

mensal de até cinco salários mínimos e viajam em excursão. 

Após todos os levantamentos e análises realizadas, acredita-se que conhecer o perfil dos 

turistas, conforme Cooper (2001), é cada vez mais importante como forma de viabilizar a 

adaptação dos produtos e serviços para melhor atender aos diferentes segmentos. Além disso, 

essas informações podem contribuir com as atividades de planejamento de marketing, 

objetivando divulgar Corumbá para um determinado segmento de mercado. 

Finalmente, em relação à terceira questão de pesquisa, cuja intenção era verificar se os 

turistas estão satisfeitos com a qualidade das informações, serviços e infra-estrutura turísticas 

oferecidas na cidade, observou-se que eles demonstraram média de satisfação mais elevada em 

relação aos seguintes fatores: qualidade dos serviços de hospedagem (4,34), segurança durante a 

realização dos passeios turísticos (4,29), qualidade dos serviços de alimentação (4,20), 

credibilidade das informações sobre a fauna pantaneira (4,12) e informações turísticas 

fornecidas por guias e piloteiros de barco (4,12). Os itens que apresentaram menor média de 

satisfação foram: informações turísticas disponíveis em sua cidade de origem para o 

planejamento da viagem (3,16) e acesso à cidade (3,22). 
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Entretanto, observa-se uma discrepância entre os estudos teóricos sobre satisfação e 

motivação que relaciona o nível educacional, tipo de ocupação e renda com uma maior 

exigência de qualidade. Como a maioria dos entrevistados era do sexo masculino, casado e 

viajando com os amigos, torna-se necessário verificar em pesquisas futuras as causas do elevado 

percentual de satisfação destes visitantes em relação à localidade. Outra provável explicação 

para esse elevado grau de satisfação pode estar relacionada ao fato de 43% dos visitantes terem 

sido influenciados a visitar Corumbá por amigos e/ou parentes e 34% terem retornado a cidade 

pela segunda vez. Assim, a maioria já sabia previamente o que iria encontrar e, por isso, a 

amostra apresentou elevados índices de satisfação. 

Os resultados dessa pesquisa são relevantes e fornecem informações sobre a atividade 

turística na região, contribuindo para a busca de soluções que permitam um melhor desempenho 

do turismo no município. No entanto, o estudo apresenta algumas limitações, como, por 

exemplo: a) em virtude da pesquisa ter sido realizada em Corumbá, os resultados obtidos não 

podem ser generalizados para todo o país; b) por tratar-se de uma pesquisa com pessoas, suas 

verdadeiras opiniões podem ter sido omitidas e, c) em função do estudo incluir uma amostra de 

estrangeiros, mesmo que o instrumento de pesquisa tenha sido traduzido e testado em outros 

idiomas, podem ter ocorrido dificuldades de interpretação do questionário. 

Este trabalho possibilita, como perspectivas futuras, a aplicação da metodologia de 

avaliação do perfil e satisfação dos turistas em outros períodos do ano, visando determinar as 

características de segmentos de mercado, cujas informações quantitativas servirão como 

subsídio para a elaboração de um planejamento estratégico, que viabilize a redução dos 

impactos da sazonalidade turística. Além disso, essa metodologia poderá ser aplicada para a 

realização de pesquisas semelhantes em outras destinações turísticas.  

Sugere-se, ainda, a realização de estudos específicos de caracterização de perfil, de 

acordo com cada segmento de mercado, tais como: terceira idade, pesca, contemplativo, 

aventura, entre outras formas de segmentação de mercado, adequadas às tipologias de turismo 

existentes na região. Finalmente, poderia ainda ser realizado um cruzamento de dados entre o 

perfil dos turistas e seu grau de satisfação, como forma de detalhar e ampliar o conhecimento 

das características de perfil e satisfação dos visitantes. 
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