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RESUMO 

 

A competitividade tem sido um referencial prioritário na literatura relacionada 
à economia, administração e gestão estratégica. É um conceito complexo e que 
pode ser analisado de várias maneiras: em países ou empresas, interna ou externa 
e em nível micro ou macroeconômico. Esta teoria de competitividade surgiu com a 
revolução técnico científica, na terceira fase do capitalismo e com a globalização dos 
mercados e a tecnologia de informação ganhou espaço em outras áreas.  Este 
trabalho aborda a temática específica de estudos da competitividade de destinos 
turísticos. O foco de estudo da pesquisa centra-se no munícipio de Foz do Iguaçu e 
tem como objetivo principal analisar todo o processo de desenvolvimento do destino 
turístico de Foz do Iguaçu - Paraná - Brasil, sob o contexto da competitividade. A 
fundamentação teórica baseia-se nos temas: competitividade de destinos turísticos e 
seus respectivos modelos, planejamento, turismo e gestão de destinos. A pesquisa 
se caracterizou pelo método de estudo de caso, sendo o objeto de estudo o 
município de Foz do Iguaçu, com pesquisas exploratórias e descritivas. Para a 
leitura do sistema turístico, foi utilizado o Modelo Sistêmico de Anjos (2004), para 
facilitar a delimitação do território e compreensão do tema. Após esta análise, 
determinou-se uma matriz mínima de indicadores de competitividade e aplicou-se 
esta matriz ao objeto de estudo, além de entrevistas realizadas com os gestores do 
destino turístico, a fim de confirmar os dados pesquisados. Os resultados 
conduziram a uma análise distinta, identificando que o destino turístico em questão 
possui elementos que configuram a caracterização de um destino competitivo, 
contudo, ainda apresenta áreas a serem adequadas.  
 

Palavras-Chave: Turismo, Competitividade de Destinos, Foz do Iguaçu; 

 

 



ABSTRACT 

 

Competitiveness has been a priority in the reference literature related to 
economics, management and strategic management. It is a complex concept and 
can be analyzed in several ways: in countries or companies, and internal or external 
macroeconomic or micro level. This theory of competition emerged with the scientific 
technical revolution in the third stage of capitalism and the globalization of markets 
and information technology gained ground in other areas. This paper addresses the 
specific topic of study of the competitiveness of tourist destinations. The focus of the 
research study focuses on the municipality of Foz do Iguacu and aims at analyzing 
the process of developing the tourist destination of Foz do Iguaçu - Paraná - Brazil, 
under the context of competitiveness. The theoretical framework is based on the 
themes: competitiveness of tourism destinations and their models, planning, tourism 
and destination stewardship. The research is characterized by the method of case 
study, being the object of study the city of Foz do Iguacu, with exploratory and 
descriptive. To read the tourism system, we used the Systemic Model of Anjos 
(2004), to facilitate the demarcation of the territory and understanding of the subject. 
After this analysis, we determined a minimal matrix of indicators of competitiveness 
and this matrix was applied to the object of study, plus interviews with the managers 
of the tourist destination in order to confirm the research data. The results led to an 
analysis identifying the destination in question has elements that make up the 
characterization of a competitive destination, however, still has areas to be 
appropriate. 

Keywords: Tourism, Destination Competitiveness, Foz do Iguaçu; 
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1 INTRODUÇÃO 
1.1  Contextualização  

 
O modo de produção capitalista encontra-se historicamente, em um 

recorrente processo de transformação. Com o processo de inovação técnico-

científico, bem como as novas formas de organização produtiva e 

empresarial, surgem paradigmas de gestão e de produção que compõe o 

capitalismo atual, onde o conceito de competitividade é diretamente vinculado 

à globalização, avaliado tanto em empresas como em nações (VELIYATH; 

ZAHRA, 2000). Sob a ótica de Castells (1999), uma nova economia surgiu em 

escala global no último quartel do século XX.  

É informacional porque a produtividade e a competitividade de 
unidades ou agentes nessa economia (sejam empresas, regiões ou 
nações) dependem basicamente de sua capacidade de gerar, 
processar e aplicar de forma eficiente à informação baseada em 
conhecimento. É global porque suas principais atividades produtivas, 
o consumo e a circulação, estão organizados em escala global. É 
rede porque nas novas condições históricas, a produtividade é 
gerada, e a concorrência é feita em uma rede global de interação 
entre redes empresariais (CASTELLS, 1999, p.87). 

 
A complexidade dos sistemas produtivos e a intensificação da 

concorrência capitalista entre as empresas e países, ocasionadas pela 

globalização e pela terceira revolução industrial e tecnológica, teve ao menos 

duas consequências. (DINIZ FILHO; VICENTINI, 2004). 

A primeira delas foi o fortalecimento da ideia segundo a qual a 
competitividade das empresas não depende apenas de fatores 
microeconômicos, mas também de todo o ambiente 
macroeconômico, político-institucional e até cultural em que as 
empresas atuam. O segundo foi a elaboração de teorias que 
revelam que o desenvolvimento econômico nacional é função da 
competitividade das empresas, no sentido de que os países que 
apresentam crescimento econômico mais acelerado e renda per 
capita elevada são aqueles que hospedam empresas altamente 
competitivas nos mercados em que operam, sobretudo quando se 
trata de mercados internacionalizados (DINIZ FILHO; VICENTINI, 
2004). 

 
Neste contexto, Castells (1999) afirma que, o que caracteriza a atual 

revolução tecnológica não é a concentração de conhecimentos e informação, 

mas a aplicação dessas informações para a geração de conhecimento e de 

dispositivos de processamento e comunicação da informação, em um ciclo de 

realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso. 

Dessa forma, registraram-se grandes mudanças no ambiente 

empresarial, onde a partir de um comportamento econômico, a organização 
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empresarial se desenvolveu em resposta às exigências sociais e políticas. 

Tais mudanças, de acordo com Cooper e Schindler (2003), culminaram na 

necessidade de obtenção de novos conhecimentos para os administradores e 

gestores. 

Em decorrência das transformações nas relações econômicas 

mundiais, a competitividade se estabeleceu com o status de garantir a 

existência das empresas no escopo competitivo. Com isso, as empresas 

passaram a gerir suas competências, adequando seus recursos, para 

geração e manutenção da vantagem competitiva, administrando a evolução 

de sua participação no setor, em níveis mundiais ou locais, onde atuam.  

A globalização da economia e o crescimento do comércio mundial 

posicionam a competitividade entre as indústrias, como fator determinante 

para o progresso econômico e social das nações. E para a abertura e criação 

de novas oportunidades e a conexão das mesmas a valiosos segmentos de 

mercado dentro de uma rede global, o capital necessita de grande mobilidade, 

consequentemente as empresas precisam de uma capacidade de informação 

e adequação a novas tendências (CASTELLS, 1999).  

Nesta perspectiva, do processo de desenvolvimento e crescimento 

mundial, Fonteles (2004) afirma que: 

A globalização é um fenômeno multidimensional que se expande no 
final deste século em um processo irreversível. Todas as 
sociedades, desenvolvidas e subdesenvolvidas, convivem com o 
fenômeno, embora de forma diferenciada (FONTELES, 2004, p. 65). 

   

As teorias de desenvolvimento econômico baseadas no conceito de 

competitividade relacionam um grupo de fatores que condicionam a 

competitividade com esquemas que revelam as complexas formas de 

integração desse conjunto de elementos. Embora seja reconhecido que o 

crescimento econômico e a competitividade envolvem um complexo processo 

de mudança social, política e institucional, nenhuma teoria geral apoia este 

fenômeno (DWYER; KIM, 2003). 

 Dessa maneira, a literatura revela uma variação na perspectiva da 

definição, compreensão e medição da competitividade. A competitividade, por 

sua vez, é um conceito dinâmico que no cenário da terceira revolução 

industrial do capitalismo se tornou foco importante de interesse no campo da 

estratégia, seja no nível empresarial, em setores industriais ou ainda de forma 
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mais ampla, entre países. Assim, as abordagens estratégicas em torno do 

fenômeno da competitividade se expandiram e evoluíram ao longo do tempo. 

A conceituação de competitividade se torna um desafio, na medida em que o 

termo se aplica às diferentes formas organizacionais com diferentes 

interdependências.  

Cabe ainda, destacar a complexidade do tema abordado. Quando se 

utiliza o termo competitividade, é necessário que se especifique o contexto ou 

abordagem em que se discute, em termos do foco em unidades de análise 

(países, indústrias ou empresas), fonte de competitividade (externa ou 

interna), natureza da concorrência (estática ou dinâmica), para que dessa 

forma, seja garantida a significância do tema. Portanto, a competitividade é ao 

mesmo tempo um conceito relativo, se comparado a alguns fatores, e também 

multidimensional, se relacionado à atributos ou variáveis da competitividade 

(SPENCE; HAZARD, 1988). 

Muitos são os autores que abordaram a questão da competitividade 

empresarial ou industrial, contudo, suas definições iniciais eram amplas e 

generalistas.  

O problema da generalidade excessiva pode ser notado em Chesnais 

(1981), que define de uma maneira ampla demais a competitividade 

internacional, caracterizando-a como sendo apenas a capacidade de um país 

em competir a nível internacional.  

Haguenauer (1989) determinou as noções de competitividade em dois 

grupos: as que privilegiam o desempenho em termos de venda e penetração 

nos mercados, que se expressam em indicadores de parcela de mercado e 

sua expansão; e as que buscam as suas raízes na eficiência produtiva, que 

usam os coeficientes técnicos ou a produtividade como índices. 

Uma definição um pouco diferente, centrada na valorização do capital, 

porém cuidadosa no sentido de evitar a generalidade excessiva é encontrada 

em Possas (1996), caracterizando a competitividade como "o poder de definir, 

formular e implementar estratégias de valorização do capital, desde que 

baseado em aspectos econômicos e não institucionais". 

O estudo da competitividade ganha espaço, ampliando a perspectiva 

de aplicação, não se mantendo no setor econômico/industrial, se direcionando 

à outros setores como o de destinos turísticos. Evidencia-se de fato, uma 
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expansão nos estudos da temática da competitividade entre as nações/países 

nos anos 90 com Michael Porter. 

Para Porter (1993), o conceito mais adequado para competitividade é 

relacionado à produtividade. A elevação na participação de mercado depende 

da capacidade das empresas em atingir altos níveis de produtividade e 

aumentá-la com o tempo. A competitividade, é vista e compreendida sob 

diversas óticas, podendo ser atribuída conforme o panorama 

macroeconômico, políticas governamentais e diferentes práticas 

administrativas. 

Na interpretação de Porter (1989) é necessário estudar a organização, 

elemento fundamental a ser diagnosticado, onde se define a estratégia 

competitiva que garanta um desempenho superior. Evidenciando a 

produtividade, o mesmo autor, define a competitividade como a habilidade ou 

talento resultantes de conhecimentos adquiridos capazes de criar e sustentar 

um desempenho superior ao desenvolvido pela concorrência (PORTER, 

1993). 

Pode-se considerar a competitividade como um processo resultante, 

tendo como causa a concorrência entre as empresas ou países, tendo como 

fim, a expansão da valorização do capital, no caso das empresas, e expansão 

do poder aquisitivo real (em termos internacionais) no caso de países, sendo 

a inovação tecnológica (seja em produtos, processos ou gestão), a 

responsável por alterar os custos e principalmente, diferenciando o produto, 

os meios para esse fim. 

Na passagem para o século XXI observa-se que, todo esse aporte 

teórico, influencia a organização de estudos relacionando as teorias da 

temática da competitividade às nações/países, configurando uma abordagem 

específica que nos interessa particularmente, o aprofundamento do estudo: a 

competitividade de destinos turísticos, impulsionada tanto pelo tradicional 

incentivo às viagens de férias, como pelo comportamento da sociedade atual. 

É indiscutível a importância econômica e social, do turismo enquanto 

atividade para o país e, dessa forma há mais três décadas os órgãos 

responsáveis pelo estudo e acompanhamento do setor, tais como: World 

Travel & Tourism Council (2009), Organização Mundial do Turismo (2009), 

Instituto Brasileiro de Turismo (2009) e o Ministério do Turismo (2009), 
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ressaltam os benefícios e efeitos. Autores como Theobald (2001) afirmam que 

o turismo é uma exportação invisível, no sentido de que cria um fluxo de 

moeda estrangeira para a economia de um país, contribuindo diretamente 

para as receitas (THEOBALD, 2001). 

    Nesse sentido, nota-se que, assim como os demais organismos 

internacionais citados, o Ministério do Turismo desde a sua constituição no 

ano de 2005, alterou sua política governamental, assumindo ações orientadas 

que fossem capazes de inserir o turismo com representatividade na 

conjuntura nacional, contribuindo para a aceleração econômica e o 

incremento nas áreas social, cultural e ambiental (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2007).  

Prova disso, são depoimentos obtidos em documentos institucionais 

nos anos de 2007 e 2008, do Ministério do Turismo, como exemplo: que o 

turismo, com seus benefícios diretos e indiretos, se apresenta como 

alternativa viável e importante para o desenvolvimento socioeconômico do 

país, (...)  e o acirramento da concorrência entre os destinos em todo o 

mundo, caracteriza a competitividade de destinos turísticos, onde a avaliação 

dos fatores que favorecem ou inibem essa atividade, passam a ser de 

primordial importância estratégica para regiões e países.  

Ressalta-se que a expansão da atividade turística é um fenômeno 

mundial sem precedentes, razão pela qual, diversos países estão 

empenhados no desenvolvimento dessa atividade. O turismo se caracteriza 

ainda por sua grande complexidade, não só pela grande quantidade de 

elementos pelos quais é composta, mas também pelos diferentes setores 

econômicos do seu desenvolvimento (OMT, 2001).    

Vê-se um número crescente de investimentos transformando-o em um 

fator chave para o desenvolvimento socioeconômico através da criação de 

empregos e empresas, desenvolvendo a infraestrutura e proporcionando 

receitas à localidade (OMT, 2010).  

Toda essa representação instiga, contribuindo para fortalecer a 

pesquisa, a compreensão, o esclarecimento, levando estudiosos a dedicar 

uma atenção especial ao tema “competitividade de destinos turísticos”. 

 Autores como Crouch e Ritchie (2000) e Buhalis (2000) evidenciam que 

a competitividade de um destino turístico não está relacionada somente à 
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mensurabilidade de seu potencial, mas no que ela representa em termos 

econômicos e sociais aos residentes. 

Portanto, representa um visível impacto econômico no destino turístico, 

podendo se caracterizar como força indutora de desenvolvimento tanto no 

nível local, como nacional, que pode ser realizado de forma sustentável, se 

planejado (DIAS, 2003).  

O turismo é uma atividade que permeia e se apropria de segmentos 

sociais, econômicos, culturais, ambientais e políticos do meio em que se 

desenvolve. Em conformidade com Silva (2004), o turismo se relaciona com 

diversos setores da economia e representa “um conjunto de atividades 

produtivas, no qual os serviços têm um caráter prevalente, que interessam a 

todos os setores econômicos de um país”. 

O setor do turismo é altamente dinâmico e pode contribuir 

positivamente para o desenvolvimento das cidades, e para o bem-estar dos 

residentes. Este pode ser um potencial motivo, para que a competitividade de 

destinos seja uma questão vital para fornecer melhor qualidade nos serviços 

aumentando as receitas através da atividade turística (RITCHIE; CROUCH, 

2003).  

Apesar de toda a discussão e da extensa literatura em torno da 

temática da competitividade de destinos turísticos, nenhuma definição ou 

modelo único foi estabelecido até o momento. Dessa forma, nesta 

dissertação, será abordado como objeto de estudo, o destino turístico de Foz 

do Iguaçu1, e toda análise será pautada sob as temáticas do planejamento, 

gestão do destino, competitividade de destinos turísticos e suas implicações. 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1Foz do Iguaçu está estrategicamente localizada no extremo oeste do estado do Paraná, na 
fronteira natural com a Argentina (Puerto Iguazu) e o Paraguai (Ciudad del Este). É a sétima 
maior cidade do estado do Paraná, com 256.000 habitantes, e com toda a sua diversidade de 
atrativos, representa um dos destinos turísticos internacionais mais representativos do mundo 
e ainda figura entre os destinos indutores do Paraná e tem sua economia baseada no 
comércio e no turismo; 
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1.2 Relevância da Pesquisa 

 

A presente dissertação propõe uma reflexão teórico-conceitual sobre a 

temática da competitividade de destinos turísticos. A atividade turística, 

enquanto campo de estudo ou ramo das ciências sociais aplicadas demanda 

uma visão multidisciplinar, bem como a incorporação de conhecimentos 

desenvolvidos em outras áreas do saber afins e transversais. 

A relevância deste estudo está diretamente relacionada à temática da 

competitividade que nos últimos anos despertou a atenção de estudiosos e 

especialistas da área, de modo mais amplo e com análises específicas e 

pontuais das destinações turísticas.  

Assim, destaca-se a importância do tema da competitividade, que se 

intensificou nos anos 90 e ganhou força por estudiosos que analisavam a 

questão da competitividade nas empresas durante o período da revolução 

técnico-científica do capitalismo.  

A pesquisa acadêmica em torno da temática da competitividade de 

destinos se expandiu nos últimos dez anos, devido à ampliação dos setores 

econômicos e da necessidade de estar sempre à frente no mundo competitivo 

do capitalismo. Assim, serão apontados os conceitos da competitividade, os 

modelos existentes no mundo, que além de poucos, são recentes, pois o 

primeiro modelo é datado de 1989, e também a análise em relação ao objeto 

de estudo, o destino turístico de Foz do Iguaçu.  

O tema da competitividade assumiu uma presença crescente e 

marcante na análise econômica do desempenho de empresas, indústrias e 

países devido ao processo de globalização enfrentado pela economia mundial 

nos últimos anos. Dessa forma, se revela ainda o interesse de órgãos 

internacionais como World Travel & Tourism Council e Organização Mundial 

do Turismo em desenvolver estudos diretamente relacionados à 

competitividade, além de relatórios desenvolvidos pelo Ministério do Turismo, 

o que reforça a ideia de que a temática da competitividade relacionada aos 

destinos turísticos é relevante. 

O World Travel & Tourism Council, inclusive, desenvolveu uma série de 

índices econômicos, dentre eles o Índice de Competitividade Turística que 
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confirma a representatividade da temática da competitividade de destinos 

turísticos. 

A progressiva expansão da economia do turismo tem sido objeto de 

estudo por parte da UNESCO, OMT e MINISTÉRIO DO TURISMO, inclusive 

através da elaboração de planos, programas, projetos e implantação de 

estratégias que permitam a competitividade no cenário internacional. Nesta 

perspectiva, constituindo-se como alternativa à geração de trabalho e renda 

aos residentes reduzindo as desigualdades regionais. 

Vale ressaltar ainda, o caráter interdisciplinar do estudo que poderão 

desencadear pesquisas e abordagens teóricas inéditas, contribuindo com as 

temáticas do turismo, planejamento, economia, competitividade de destinos 

turísticos e seus respectivos modelos.  

Por se tratar de um tema de interesse global, a decorrência deste 

estudo pode ampliar de forma significativa o conteúdo acadêmico, com a 

proposta de aprimoramento dos modelos que até hoje foram apresentados. 

Ou seja, é esta relação de economia, estratégias e vantagens competitivas 

que impõe a necessidade de se estudar os processos de competitividade de 

forma objetiva para que os destinos turísticos sejam analisados com precisão, 

rigor técnico e especificidade, promovendo suas resultantes.  
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1.3 Objetivos da Pesquisa 

 

De acordo com a contextualização dos fatos apontados, foram 

estabelecidos os objetivos da pesquisa centrados na identificação de 

elementos que demonstrem quais as ações que tornam apto o destino 

turístico, no contexto da competitividade e se poderia ser compreendido de 

maneira científica a partir de um modelo. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

� Analisar o processo de desenvolvimento do destino turístico de Foz do 

Iguaçu, Paraná, Brasil. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

� Identificar as teorias relacionadas à temática da competitividade de 

destinos turísticos; 

� Analisar os modelos desenvolvidos para avaliação da competitividade 

de destinos turísticos; 

� Identificar os sistemas turísticos, sociais e econômicos de Foz do 

Iguaçu, enquanto destino internacional; 

� Determinar uma matriz de indicadores de competitividade para destinos 

turísticos; 

� Aplicar a matriz de indicadores de competitividade ao objeto de estudo, 

o destino turístico de Foz do Iguaçu; 
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1.4 Limitações 

 

 Como limitação a esta pesquisa, registra-se a dificuldade na obtenção 

de informações turísticas datadas de 1990. Na elaboração da matriz de 

indicadores referente ao objeto de estudo, o município de Foz do Iguaçu, 

foram pesquisados documentos datados desde 1990 até 2010, elaborados 

pela Secretaria de Turismo, Iguassu Convention & Visitors Bureau, COMTUR, 

ITAIPU e Prefeitura Municipal. Porém, algumas informações datadas de 1990 

não foram utilizadas, pois neste período, ainda não se elaborava uma análise 

completa do destino turístico, então, a partir dessa limitação, foram utilizadas 

apenas as informações disponibilizadas. 
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1.5 Organização da Dissertação 

 

 De maneira sucinta, esta etapa do trabalho, apresenta toda a estrutura 

dos capítulos em relação à temática abordada. Fica clara a maneira de como 

cada tópico abordado se relaciona ao tema, facilitando o raciocínio e 

consolidando a base teórica que fundamenta a pesquisa. Assim, a presente 

dissertação é composta por 07 capítulos, além das referências consultadas e 

dos apêndices. 

 No capítulo 01 encontra-se a exposição do tema de estudo, a 

contextualização, os objetivos geral e específicos, a relevância, as limitações 

e a própria organização da pesquisa.  

No capítulo 02 está apresentada toda a metodologia do estudo, a 

abordagem e caracterização da pesquisa, os procedimentos, dentre eles, a 

pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e as entrevistas, 

posteriormente a leitura do sistema turístico de Foz do Iguaçu, a elaboração 

da matriz de indicadores bem como a sua aplicação. Essa estrutura está 

organizada de modo a categorizar as análises adotadas, em cada um dos 

procedimentos. 

O capítulo 03 aborda toda a fundamentação teórica relacionada à 

competitividade seus conceitos e aplicações, onde foram analisados os 

pensamentos estratégicos. E ainda são expostos os modelos de 

competitividade de destinos turísticos e uma síntese das contribuições destes 

modelos em questão.  

O capítulo 04 relaciona o desenvolvimento da localidade ao turismo, e 

como ocorre este processo, abordando o turismo, o planejamento, a gestão e 

as políticas públicas, além da relação do turismo com a competitividade. 

O capítulo 05 aborda e descreve a leitura do sistema turístico do objeto 

de estudo, o município de Foz do Iguaçu, através do Modelo Sistêmico de 

Anjos (2004) e suas análises. 

O capítulo 06 discorre sobre os resultados de todas as etapas da 

pesquisa, desde a elaboração e o desenvolvimento da matriz de indicadores 

até a sua aplicação ao objeto de estudo, o município de Foz do Iguaçu, 

juntamente com uma análise de todo o contexto apresentado na leitura do 
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sistema turístico e das entrevistas, apresentando um panorama da evolução 

do destino.  

No capítulo 07 com base nos estudos empreendidos, ocorre a 

sistematização das considerações finais e a proposição de novos estudos.  

Finalizando a investigação, ocorre a apresentação das referências 

utilizadas e a bibliografia complementar de apoio ao seu desenvolvimento e 

os apêndices. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, são evidenciados os procedimentos metodológicos 

adotados na presente pesquisa que objetivam apresentar o delineamento das 

estratégias metodológicas que forneceram a base lógica para a sustentação 

deste trabalho, segundo o qual o estudo foi realizado.  

Para Gil (1999) o método científico é um conjunto de procedimentos 

intelectuais e técnicos utilizados para se atingir o objetivo final, o 

conhecimento. O método traça o caminho a ser seguido, auxiliando os 

pesquisadores nas suas decisões (RICHARDSON, 1999).  

Dessa forma, toda elaboração de trabalho de natureza científica requer 

a definição e explicitação prévia dos procedimentos metodológicos de modo a 

orientar o pesquisador. A pesquisa científica demanda, portanto, 

procedimentos metodológicos sistematizados que permitam a constatação de 

fenômenos, processos e teorias. 

No entendimento de Dencker (2000) o método é basicamente um plano 

geral, amplo e abrangente, que define a aplicação específica dos 

procedimentos metodológicos e a sequência ordenada de atividades, de cada 

estudo. 

O que determina o caráter científico do conhecimento é o método. 
Ele especifica o procedimento a ser seguido na busca do 
conhecimento. Na medida em que o método normaliza os 
procedimentos científicos, ele não é instrumento de decoberta. O 
emprego do método, entretanto, é necessário para reduzir a 
interferência do pesquisador nos resultados (DENCKER, 2000, 
p.21). 

 
Assim, a pesquisa deve ser planejada e executada de acordo com as 

normas requeridas para cada método de investigação. E dessa forma, o 

método escolhido está diretamente relacionado à natureza da pesquisa. 

Dentro deste contexto, de forma resumida apresenta-se o mapa 

estrutural da metodologia adotada nesta investigação, determinando as 

etapas de toda a pesquisa (Figura 01). 

Para tanto, serão elencados todos os procedimentos metodológicos 

utilizados na investigação: a abordagem e caracterização da pesquisa, a 

coleta de dados e suas tipologias utilizadas, a pesquisa bibliográfica, a leitura 
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do sistema do destino turístico, a elaboração da matriz de indicadores e a 

aplicação da matriz de indicadores de competitividade, ao objeto de estudo.  

 
             Figura 01: Mapa Estrutural da Metodologia; 
             Fonte: a autora; 
 
 

2.1 Abordagem e Caracterização da Pesquisa 

 

Para a elaboração desta pesquisa, foram desenvolvidos estudos de 

caráter exploratório e descritivo com fundamentos teórico-conceitual, de 

abordagem qualitativa, tendo sido eleito o método de estudo de caso, para a 

análise específica do objeto de estudo. Nesta perspectiva, o estudo 

fundamenta-se em autores que argumentam acerca da problemática da 

competitividade visando uma análise reflexiva e argumentativa. 

Entende-se que tal investigação se caracteriza como exploratória na 

medida em que procura desvendar uma área com poucos estudos científicos, 

que é o caso da competitividade dos destinos turísticos, e desta forma 

descobrir ideias, percepções, gerar hipóteses ou explicações prováveis e 

ainda, identificar áreas para um estudo mais aprofundado. 

Segundo Malhotra (2006), a pesquisa exploratória é utilizada muitas 

vezes, como ponto de partida de toda a concepção da pesquisa, além de 

explorar problemas específicos ela pode determinar critérios e uma maior 
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compreensão do tema investigado. Os estudos de natureza exploratória 

possibilitam ainda, a modificação do grau de conhecimento e relação à 

realidade, relacionando fatos e informações que foram edificados a partir de 

observações e do contato direto com documentos relacionados ao objeto de 

estudo. 

A pesquisa descritiva, segundo Richardson (1999) é utilizada quando o 

pesquisador tem interesse em obter maior entendimento do comportamento 

de diversos fatores e elementos que influenciam direta ou indiretamente o 

tema estudado. Assim, os estudos descritivos transmitem uma constatação, 

enriquecida muitas vezes com cruzamento de informações, de modo que se 

possa visualizar um campo mais amplo de observação (MUNHOZ, 1989). De 

acordo com Cervo, Bervian e Da Silva (2007), a pesquisa descritiva se 

caracteriza por observar dados e fatos sem manipular os mesmos em 

benefício do estudo.  

 O caráter qualitativo da pesquisa esteve relacionado à apreensão e 

registro de fatos e fenômenos identificados no ambiente, a partir do 

pesquisador como elemento chave no processo, valorizando o contato do 

mesmo com os processos presentes no meio, descrevendo os fatos para 

compreensão das complexidades relativas ao tema e objeto analisados 

(GODOY, 1995). 

A abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção do 

investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para 

entender um fenômeno social (RICHARDSON, 1999). Optou-se assim, pela 

pesquisa qualitativa, configurada em um estudo de caso, pois viabiliza uma 

imersão integral, do pesquisador sobre a realidade investigada, facilitando 

assim a compreensão do contexto do qual faz parte (LIMA, 2004).  

Para realizar o estudo de caso, segundo Yin (2005), fez-se necessário 

seguir um protocolo. Este auxilia o pesquisador a determinar diretrizes e 

metas as quais conduzem o estudo ao encontro dos objetivos propostos. O 

estudo de caso é considerado uma estratégia de pesquisa que foca no 

entendimento e na compreensão das dinâmicas presentes em um contexto 

singular, tendo como objetivo a identificação de padrões entre as variáveis 

existentes, que permitam melhor entendimento do fenômeno estudado 

(EISENHARDT, 1989; YIN, 2005). 
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O estudo de caso é uma das diversas maneiras de se fazer pesquisa 

em ciências sociais, e se justifica na medida em que permite investigar uma 

situação em tempo real, necessária em uma pesquisa desta natureza 

(EISENHARDT, 1989; YIN, 2005). É uma tipologia de pesquisa que tem seu 

foco no entendimento de dinâmicas do contexto determinado, que permitam a 

compreensão do tema abordado (EISENHARDT, 1989; YIN, 2005).  

 Enquanto método de trabalho, o estudo de caso, caracteriza-se pelo 

aprofundamento descritivo e analítico do objeto eleito, tendo como escopo o 

referencial teórico, conceitos e hipóteses pré-definidas, sendo que o caráter 

de validade transitório das informações obtidas em campo impede a 

generalização para outros objetos similares (BRUYNE, 1977). 

É, portanto, caracterizado pela busca aprofundada dos fenômenos no 

contexto em que se referem, permitindo a análise do processo, e a exploração 

dos fatos em vários ângulos, a partir da incorporação de inúmeras fontes de 

dados e informações (ROESCH, 1999). Dessa forma, está representada a 

caracterização da pesquisa (Figura 02). 

 

 

 
        Figura 02: Caracterização da Pesquisa; 
        Fonte: a autora; 
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2.2 Procedimentos da Pesquisa 

 

 Para alcançar os objetivos apresentados foram utilizados os seguintes 

procedimentos de coleta de dados: a pesquisa bibliográfica, a pesquisa 

documental e as entrevistas. Todos esses procedimentos de coleta de 

informações foram referentes ao tema central do estudo e permitiram uma 

análise ampla dos temas abordados.  

 

2.2.1 Pesquisa Bibliográfica 

 

O uso da pesquisa bibliográfica está na necessidade de colocar o 

pesquisador em contato direto com os discursos elaborados sobre 

determinado assunto. Caracteriza-se ainda pelo exame e análise de 

documentos que ainda não foram trabalhados, possibilitando uma nova leitura 

e interpretação do fenômeno estudado (GODOY, 1995). 

Esta pesquisa buscou identificar as teorias relacionadas à temática de 

competitividade de destinos turísticos pelo levantamento realizado na base de 

dados da Ebsco, Scielo, anais e websites a fim de relacionar os artigos que 

tratassem do mesmo tema. As abordagens vão desde o conceito e a técnica 

de competitividade, suas estratégias e aplicações ao mercado e às empresas, 

além de modelos de competitividade de destinos. 

Gil (1999) determina que a vantagem da pesquisa de fonte bibliográfica 

reside no fato de permitir o investigador, a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que ele poderia pesquisar diretamente. 

Através da pesquisa bibliográfica foi possível reconhecer o estado da arte, em 

relação à temática da competitividade de destinos turísticos, onde todo esse 

levantamento colaborou para ressaltar a relevância do tema proposto. 

Após esse levantamento, foi realizada a triagem dos artigos 

selecionados para a análise da abordagem conceitual e dos modelos de 

competitividade desenvolvidos para avaliação da competitividade em destinos 

turísticos. Como resultado da revisão da literatura apresentada, deparou-se 

com diversas abordagens nos estudos empíricos sobre competitividade dos 

destinos turísticos. Dessa forma, foi elaborada a análise dos modelos de 

competitividade já existentes.  
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2.2.2 Pesquisa Documental 

 

Para Malhotra (2006), os dados secundários colaboram na 

identificação do problema, formulam a concepção da pesquisa e ajudam na 

interpretação dos dados primários com mais critérios. 

Foi utilizada também a pesquisa documental como instrumento de 

pesquisa para fortalecer a análise e descrever o objeto de estudo, o destino 

turístico de Foz do Iguaçu. O estudo foi composto ainda de pesquisas de 

fontes secundárias junto à Prefeitura de Foz do Iguaçu, organizações 

governamentais e não governamentais, relatórios de demanda e oferta 

turística, inventários recolhidos de periódicos, relatórios da Secretaria de 

Turismo, Iguassu Convention & Visitors Bureau e COMTUR. Pesquisas 

bibliográficas e em arquivos de órgãos turísticos, técnicos e científicos, e 

ainda visitas em sites eletrônicos e portais do município além de todo o 

material promocional do destino. 

Utilizando técnicas padronizadas de coleta de dados e a observação 

sistemática, a análise dos documentos foi comparativa e descritiva, com 

críticas pontuais nas considerações finais.  

 

2.2.3 Entrevistas 

 

A forma escolhida para a realização das entrevistas foi de maneira 

semiestruturada, onde o entrevistador tem a liberdade para indicar a direção 

adequada para a obtenção das informações necessárias à pesquisa, 

baseando-se no roteiro de tópicos previamente elaborados (MARCONI; 

LAKATOS, 2001; MINAYO, 1998).  

A estruturação dos tópicos abordados durante a conversa teve por 

objetivo auxiliar na condução da entrevista, levando-se em consideração a 

grande aplicabilidade deste recurso. O roteiro da entrevista continha 

abordagens acerca da literatura revisada durante a fase exploratória da 

pesquisa e, por meio de um conjunto de questionamentos, o entrevistado 

expôs suas opiniões diante da temática da competitividade, em relação ao 

objeto de estudo em questão (GASKELL; BAUER, 2002). 
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Nestas entrevistas foi proposto apenas um roteiro semiestruturado a 

fim de orientar os entrevistados nos questionamentos. Esse tipo de entrevista 

visa obter do entrevistado o que ele considera sobre o tema, os aspectos 

mais relevantes do determinado problema, além de próprias considerações do 

entrevistado, que conforme Yin (2005) é considerado um dos métodos mais 

importantes, como fonte de informações para um estudo de caso.  

Dessa forma, a aplicação das entrevistas serviu de apoio na 

comprovação dos resultados das fontes documentais. Foram determinadas 

sete entrevistas com gestores do destino turístico de Foz do Iguaçu, de 

cargos de gerência, que possibilitaram uma pesquisa mais completa.  

 

  Elaboração: a autora; 
 

As informações obtidas nas entrevistas além de servirem de subsídio 

para a análise reflexiva sobre a evolução do destino turístico, também 

contribuiu com informações sobre a leitura do sistema turístico de Foz do 

Iguaçu. 

 

2.3 Leitura do Sistema Turístico de Foz do Iguaçu 

 

Para relacionar a temática de competitividade de destinos turísticos 

com uma determinada localidade, no caso o objeto de estudo, o destino 

internacional de Foz do Iguaçu, fez-se necessária a identificação dos 

sistemas turísticos, sociais e econômicos contextualizando a gestão destino 

escolhido, além do levantamento de determinantes para a investigação do 

destino. 

Para a leitura do sistema turístico e uma melhor compreensão e análise 

da gestão do destino, utilizou-se o modelo sistêmico territorial de Anjos (2004) 

Quadro 01 – Entrevistas 

Instituições/Empresa Nomes 

Secretaria de Turismo Felipe González – Elaine Tenerello 
Iguassu Convention & Visitors Bureau Cristiane Santos 
Comtur/ Itaipu Binacional Jaime Nascimento 
Parque Nacional do Iguaçu Adélio Demeterko 
Mabu Thermas & Resort Fabrício Vinci 
Rafain Palace Hotel & Convention Center Cândido Ferreira 
Unioeste Silvia Thomazi 
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e realizou-se uma delimitação de subsistemas para facilitar a análise. Toda a 

perspectiva da pesquisa está focada no planejamento e na gestão dos 

destinos turísticos e dessa forma, considera-se a noção sistêmica dos 

fenômenos como a que mais se adequa a presente pesquisa, por tratar o 

turismo como um sistema aberto e orgânico, logo determinando uma 

abordagem multidisciplinar. 

As visitas de campo foram essenciais para entender a dinâmica do 

destino turístico e sites no destino permitiram acesso aos documentos da 

localidade, que ajudaram a identificar o cenário do destino turístico de Foz do 

Iguaçu. Essas informações foram representadas por meio de mapas e tabelas 

para um melhor entendimento do processo.  

E para a composição da leitura completa do destino turístico de Foz do 

Iguaçu, foram utilizados todos os dados da pesquisa documental, além de 

informações disponibilizadas durante as entrevistas, o que fortaleceu o 

discurso. E a partir dessa leitura foi estabelecido um panorama sobre o 

destino turístico. 

 

2.4 Elaboração da Matriz de Indicadores de Competitividade 

 

 Através de toda essa análise do sistema turístico de Foz do Iguaçu e de 

toda coleta de dados foi elaborada uma matriz de indicadores baseada na 

pesquisa dos modelos de competitividade, referente à temática da 

competitividade de destinos turísticos, a fim de constituir um referencial 

mínimo, para aplicação no destino turístico de Foz do Iguaçu.  

 A matriz de indicadores foi desenvolvida em duas etapas. A primeira 

envolveu a definição das dimensões e das variáveis longitudinais 

relacionadas diretamente ao objeto de estudo – o município de Foz do Iguaçu. 

A segunda contemplou a seleção do conjunto de indicadores, suas descrições 

orientadas pelas datas que foram determinadas para analisar a evolução do 

destino turístico. Em relação aos dados quantitativos foram utilizados os 

dados pontuais de cada ano e nos dados qualitativos a existência e tipologia 

das dimensões avaliadas. As datas escolhidas para a triagem dos dados 

foram 1990, 1995, 2000, 2005 e 2010.  
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 Para a definição dos constructos da matriz, foram levadas em 

consideração três dimensões principais dentro do foco de análise do destino 

turístico: o turista, o destino, a gestão do destino turístico.  

 

2.5 Aplicação da Matriz de Indicadores de Competitividade  

 

Baseado em todas as informações obtidas, através do último objetivo 

específico da dissertação, foi descrita e aplicada a matriz para a avaliação da 

competitividade, no destino turístico de Foz do Iguaçu. 

A matriz foi preenchida com dados oriundos de diversos documentos 

do destino, como inventários, plano diretor, estudos da oferta turística além de 

documentos regionais que apresentassem o contexto do destino. E 

posteriormente, foi realizada uma análise de caráter analítico e reflexivo 

referente à matriz de indicadores de Foz do Iguaçu, das entrevistas realizadas 

e da leitura do sistema turístico, se baseando em todo o estudo e nos 

elementos de competitividade do destino turístico. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Neste capítulo, com o intuito de referenciar os principais conceitos em 

relação à temática da competitividade, primeiramente abordar-se-á o estudo 

da competitividade, a competitividade de destinos turísticos e seus 

respectivos modelos. 

 

3.1 O Estudo da Competitividade  
 

 Os primeiros conceitos de competitividade surgem em 1980, no início 

da terceira fase do capitalismo, onde a revolução técnico científica ganha 

força em meio à questões contemporâneas onde a globalização e o 

crescimento da tecnologia de informação e da comunicação acompanham 

esse desenvolvimento.  

Considerando as mudanças de mercado, onde a globalização torna as 

relações mais complexas e dinâmicas, a competitividade torna-se mais difusa, 

sendo essencial a capacidade de análise e renovação e ao mesmo tempo 

eficientes, para que possam acompanhar o desenvolvimento do segmento. 

Assim, a vantagem competitiva2 está diretamente relacionada à possibilidade 

de renovação constante de produtos e processos às demandas do mercado, 

a fim de atingir as expectativas dos clientes. 

Dessa forma, a competitividade pode ser analisada de várias maneiras: 

em relação à unidade de análise (empresas, destinos turísticos, países, 

blocos econômicos), fonte de competitividade (externa ou interna), em relação 

à natureza da concorrência (estática ou dinâmica), em relação à dimensão da 

análise (em nível micro ou macroeconômico); e em relação ao contexto 

(econômico, social, ambiental).  

O conceito de competitividade tem sido um referencial teórico prioritário 

na literatura dedicada à estratégia, tanto no âmbito empresarial ou industrial, 

quanto na economia internacional, ou de destinos turísticos (PORTER, 1989; 

MATEUS et al., 2005; EMBRATUR, 2007; FGV/MTUR/SEBRAE, 2008). 

                                                             
2 O termo vantagem competitiva foi formulado por Michael Porter (1989), onde o autor afirma 
que para atingi-la é necessário se utilizar de estratégias na organização para executar 
atividades mais baratas ou melhor que seus concorrentes; 
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Considerando a competitividade como um processo, a diferenciação da 

gestão é fator de primordial importância, tendo como causa a concorrência 

entre países ou empresas, e como finalidade, a expansão da valorização do 

capital, no caso das empresas, e expansão do poder aquisitivo real (em 

termos internacionais) no caso de países. 

O estudo da competitividade visto pela administração estratégica, pode 

ser analisado a partir de duas vertentes. Uma delas prioriza o ambiente 

externo, onde se evidenciam os estudos de Porter (1989). Neste caso, a 

vantagem competitiva só é alcançada através do posicionamento da empresa 

e é vista como exógena. A outra vertente é a que enfatiza o ambiente interno 

para o alcance da competitividade, como os estudos de Wernerfelt (1984) e 

Barney (1991), é conhecida como RBV – Resource Based View que analisa a 

competitividade de forma endógena, a partir de fatores internos da empresa. 

Independentemente de qual vertente se prioriza, a competitividade 

pode ser entendida como a capacidade crescente de gerar negócios 

lucrativos nas atividades econômicas relacionadas, de forma sustentável, 

superior à concorrência. O conceito de competitividade discutido atualmente, 

segue a definição proposta por Michael Porter (1989), importante precursor 

dos princípios fundamentais da competitividade, que apresenta um foco mais 

industrial.  

Segundo Porter (1993), a competitividade pode ser definida como a 

habilidade ou talento resultantes de conhecimentos adquiridos capazes de 

criar e sustentar um desempenho superior ao desenvolvido pela concorrência. 

Nessa abordagem, Porter (1999) menciona que: 

A maioria das questões sobre estratégia competitiva são as 
mesmas para as empresas domésticas e globais. Em ambos os 
casos, o sucesso é função da atratividade dos setores de atuação 
da empresa e de sua posição relativa nesses setores. O 
desempenho da empresa no setor depende das vantagens e 
desvantagens em comparação à concorrência (PORTER, 1999, 
p.330). 

 
E assim, Porter (1990) no contexto do comércio internacional, visa 

enfatizar a competitividade das empresas a partir de uma série de fatores 

relacionados ao ambiente econômico e da política macroeconômica do 

governo, que acabam induzindo um resultado que é fruto de fatores e 
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interações complexas entre a empresa, a economia e o governo (CAMISÓN, 

1998). 

De acordo com Porter (1999), a competitividade está relacionada à 

capacidade produtiva que se relaciona, por sua vez, com a qualidade, as 

características do produto e com a eficiência de produção, sendo que a 

qualidade e as demais características é que irão determinar o preço do 

produto.  

Sob a ótica de desempenho econômico Haguenauer (1989) afirma que 

a competitividade está relacionada ao posicionamento no mercado. Nesse 

caso, a competitividade deve ser entendida como a capacidade de formular e 

implementar estratégias e concorrências, que permitem ampliar ou conservar 

de forma duradoura uma posição estratégica. 

Os estudos de Porter (1999) referentes à temática da competitividade 

não têm expressão somente no contexto industrial. Tal autor afirma que a 

competitividade de uma nação depende da capacidade de sua indústria para 

inovar e desenvolver e que os países com avançada infraestrutura 

tecnológica apresentam mais chances de inovação e diferenciação em 

relação à concorrência. Desde que foi formulado, por Porter (1989), o 

conceito de vantagem competitiva vem se modificando, se aprimorando na 

adequação do novo contexto econômico mundial.  

As organizações podem criar vantagens competitivas percebendo ou 

descobrindo maneiras novas e melhores de competir no mercado. O processo 

de inovação não pode ser separado do contexto estratégico e competitivo de 

uma empresa. Para Porter (1989), a inovação inclui tanto as melhorias na 

tecnologia como métodos mais eficientes nos processos de gestão. 

Dessa forma, o estudo da competitividade internacional nos mercados 

se tornou uma forte preocupação manifestada atualmente e debatida 

intensamente nos meios de comunicação e acadêmico, sendo um dos temas 

mais relevantes nas agendas de políticas públicas em nações desenvolvidas 

e em desenvolvimento (CHUDNOVSKY; PORTA, 1990). 

Os artigos levantados nesta pesquisa demonstram que estudos mais 

recentes apresentam abordagens que utilizam da mesma base teórica da 

competitividade, aplicadas às dimensões do turismo, no caso na temática da 



39 
 

competitividade de destinos turísticos. Estes outros estudos serão 

relacionados nos itens seguintes. 

 

 3.2 Discussão Conceitual da Competitividade de Destinos Turísticos 

 

Toda a perspectiva sobre a teoria da competitividade até aqui 

apresentada, é estudada com o foco no setor econômico/empresarial. Sabe-

se, no entanto, que o emprego da competitividade como área de pesquisa 

relacionada ao turismo ainda é muito recente. Porém, o setor do turismo se 

afirma como importante fonte geradora de renda e emprego, o que garante 

uma dimensão diretamente relacionada à economia do destino (EMBRATUR, 

2009). 

A pesquisa acadêmica em turismo cresceu muito nos últimos quinze 

anos, devido à ampliação do setor e à necessidade de se produzir material 

que dê subsídios para o desenvolvimento do mercado de serviços e viagens. 

Tem se observado nos últimos anos, um crescente interesse no 

desenvolvimento dessas questões, determinando a competitividade como 

fator importante aos estudos. A competitividade dos destinos turísticos é 

determinada pela capacidade de criar, produzir, distribuir e/ou fornecer 

produtos em mercados para a obtenção de retornos crescentes internacionais 

sobre os seus recursos, sendo considerado um conceito dinâmico (SCOTT; 

LODGE, 1985). 

O tema se torna cada vez mais representativo, devido à crescente 

oferta de destinos turísticos no mercado, o que faz a gestão dos destinos 

turísticos ter a necessidade de manter o foco no conceito da competitividade 

(HASSAN, 2000). 

A discussão em torno do tema competitividade de destinos turísticos 

reforça o conceito multifacetado da competitividade (DWYER; KIM, 2003). No 

entanto, o conceito de competitividade nos destinos turísticos é complexo. A 

partir de teorias do comércio internacional para análises econômicas, a 

competitividade é amplamente considerada como um fator importante na 

determinação da prosperidade nacional, algumas vantagens comparativas e 

competitivas, através de abordagens de inovação ou de instituições 

econômicas. 
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A competitividade pode ser definida, como um conceito 

multidimensional, que requer a superioridade em diversos aspectos para ser 

obtida. É um conceito dinâmico e para acompanhar o complexo processo 

concorrencial, os destinos turísticos são pressionados pelo desafio de se 

manterem competitivos frente ao mercado. Embora o conceito de 

competitividade seja mais simples de se compreender, quando se tenta 

estudar e medir a competitividade entre os destinos turísticos, fica claro o 

quão difícil é de defini-la. (CROUCH; RITCHIE, 1999).  

Dessa forma, após a revisão de alguns conceitos de competitividade, 

podemos perceber que há muita divergência na caracterização da 

competitividade. Autores que abordam a questão de maneira mais superficial, 

de maneira mais ampla e outros utilizando indicadores em sua caracterização. 

Pode-se notar que o termo competitividade tem uma relação muito próxima 

com a busca pela valorização do capital, inovação tecnológica, produtividade, 

e atua no sentido de colaborar como o objetivo de aumento do próprio capital 

através de redução de custos ou vantagens de diferenciação que permitam 

obter uma maior produtividade. 

Muitos autores defendem o conceito de competitividade na atividade 

turística a partir dos aspectos valorizados pelos turistas, entre eles estão 

Dwyer e Kim (2003), que afirmam que a competitividade de destinos está 

relacionada à habilidade de prover produtos e serviços melhores do que 

aqueles oferecidos por outros destinos turísticos nos aspectos que o turista 

aprecia e valoriza. 

Porter (1990) e Crouch e Ritchie (1999) salientam que o 

desenvolvimento do potencial turístico de toda e qualquer localidade ou país, 

depende diretamente na sua capacidade de manter a vantagem competitiva 

no fornecimento de bens e serviços de qualidade aos visitantes. 

Scott e Lodge (1985) abordavam o conceito de competitividade como a 

capacidade do país de criar, produzir e distribuir produtos e serviços 

nacionalmente e internacionalmente enquanto retornam seus recursos, 

fazendo referência aos estudos já publicados de Porter.  

D’hauteserre (2000) e Hassan (2000) determinam ainda que a 

competitividade está diretamente relacionada à habilidade do destino de 

manter sua posição frente ao mercado turístico, agregando valor aos produtos 
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turísticos, numa perspectiva de sustentabilidade, mantendo seu “market 

share”. 

Dwyer, Forsyth e Rao (1999) afirmam que a competitividade de 

destinos é um conceito geral que abrange as diferenças de preço junto com 

os movimentos da taxa de câmbio, níveis de produtividade dos vários 

componentes da indústria turística, e fatores qualitativos que afetam a 

atratividade de um destino de outra forma.  

Heath (2002) define a competitividade como a habilidade de um destino 

turístico de disponibilizar produtos e serviços melhores que outros destinos. 

De fato, este conceito não contempla todos os aspectos envolvidos na gestão 

do turismo, no caso da competitividade de destinos turísticos.  

O conceito de competitividade não está suficientemente caracterizado, 

levando a surgir várias definições, de acordo com o propósito defendido. No 

quadro 02, pode ser observado um panorama de diferentes conceitos de 

competitividade elaborados por diferentes autores, em diferentes períodos, 

cada um fazendo referência à sua relação com a abordagem da temática da 

competitividade.  

 
Quadro 02 - Definições de Competitividade 

Autores – Data Conceito 

Scott;Lodge (1985) “A habilidade de uma nação em produzir e distribuir bens e serviços 
na economia internacional, de modo que também aumente o padrão 
de vida da população". 

Haguenauer (1989) “A Competitividade é associada à capacidade de uma  indústria de 
produzir bens com maior eficácia que os concorrentes no que se 
refere a preços, qualidade, tecnologia, estando relacionada às 
condições gerais ou específicas em que se realiza a produção da 
indústria vis a vis a concorrência”. 

Porter (1990) "O único conceito significativo de competitividade para uma nação é 
sua produtividade".  

Barney (1991) “A competitividade relaciona a vantagem competitiva baseada em 
recursos cujo foco está nas características internas da empresa e no 
seu desempenho competitivo”. 

Newall (1992) 
 

“Competitividade é produzir mais e melhor, para garantir a satisfação 
dos clientes”. 

Fórum Econômico 
Mundial (1994) 

“Competitividade é a habilidade de um país, criar e sustentar a longo 
prazo um valor econômico superior, frente aos seus concorrentes”. 

Esser (1994) “Competitividade se baseia em uma organização social em que se 
geram vantagens competitivas em função da interação dos múltiplos 
parâmetros de relevância para o sistema”. 

Ferraz; Kupfer; 
Haguenauer (1997) 

“Competitividade é a capacidade de a empresa formular e 
implementar estratégias concorrenciais, que lhe permitam ampliar ou 
conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no 
mercado”. 
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Organização: a autora; 

 

Na competitividade de destinos turísticos geralmente não se apresenta 

o foco nos aspectos individuais dos produtos turísticos (recursos ambientais, 

transporte, serviços turísticos, hospitalidade, etc.), mas sim, no destino 

turístico integrado como componente do conjunto de facilidades para o cliente 

(BUHALIS, 2000; RITCHIE; CROUCH, 2000). Como consequência, os 

destinos tem que enfrentar o desafio de planejar e organizar seus recursos 

escassos de forma eficiente, para garantir e superar experiências de outros 

destinos disponíveis no mercado turístico. 

Portanto, a existência de procedimentos de gestão de destinos 

turísticos capazes de enfrentar os desafios da globalização, está entre os 

fatores possíveis de induzir as vantagens competitivas (COSTA, 2010). Vários 

autores têm apontado que a competitividade do destino pode ser reforçada 

através da busca de estratégias incluindo, marketing, planejamento, gestão 

do destino e do desenvolvimento sustentável (BUHALIS, 2000; DWYER; KIM, 

2003; RITCHIE; CROUCH, 2000). 

Neste contexto, a atratividade do destino turístico desempenha um 

papel vital na determinação da competitividade do mesmo (BUHALIS, 1999). 

A atratividade do destino pode ser definida como o grau em que os destinos 

Crouch;Ritchie 
(1999) 

“Competitividade é a capacidade de agregar valor e, assim, aumentar 
a riqueza pela gestão de bens e processos através da integração 
dessas relações, dentro de um modelo econômico e social que leva 
em consideração o capital natural do destino e a sua preservação 
para as gerações futuras”. 

Kozak;Rimmington 
(1999) 

“Competitividade dos destinos turísticos constitui o elemento central 
do sistema turístico”. 

Dwyer; Forsyth; 
Rao (2000) 

 

“Competitividade de destinos é um conceito geral que abrange as 
diferenças de preço junto com os movimentos da taxa de câmbio, 
níveis de produtividade dos vários componentes da indústria turística, 
e fatores qualitativos que afetam a atratividade de um destino”.  

D’hauteserre (2000) “Competitividade é a capacidade do destino turístico de manter sua 
posição no mercado e aperfeiçoá-la através do tempo”. 

Heath (2002) “Competitividade é a habilidade de um destino turístico disponibilizar 
produtos e serviços melhores que outros destinos turísticos nos 
aspectos da experiência turística que são considerados importantes 
pelos turistas”. 

Dwyer; Kim (2003) 
 

“Competitividade é a habilidade relativa do destino de conhecer as 
necessidades e o perfil dos turistas, para fornecer serviços e bens 
melhores do que outros destinos semelhantes, nos aspectos 
verificados”. 

Omerzel; Mihalic 
(2007) 

“Competitividade de um destino turístico é a habilidade do país de 
criar valor adicionado e desta forma incrementar a saúde nacional 
pela gestão de ativos e processos, atratividade e proximidade”. 
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turísticos satisfazem as expectativas dos seus visitantes em dimensões, como 

oportunidades de lazer, alimentação e hospedagem, a riqueza cultural, beleza 

natural, e várias outras comodidades (PEARCE, 1979).  Assim, a atratividade 

das localidades é um dos elementos mais determinantes na organização de 

um esquema econômico do turismo (GOELDNER; RITCHIE; MCINTOSH, 

2002).  

A atração de cada vez mais turistas à destinação garante a 

competitividade dos destinos turísticos que caracteriza parte importante do 

sistema turístico, reforçando a ideia de que a atratividade do destino é ponto 

crucial na competitividade do mesmo, pois a indústria turística é baseada na 

oferta de recursos e serviços, os quais compartilham dos ganhos e perdas 

das vantagens competitivas. O incentivo aos processos locais de 

desenvolvimento contribui para o aumento da competitividade, agindo como 

um forte dinamizador das expectativas da população residente. O aumento da 

competitividade em termos econômicos tem levado diferentes setores da 

sociedade a buscar novas formas organizacionais. 

Na análise da competitividade a questão da vantagem competitiva 

levantada por Porter (1990) é bastante relevante. Para o autor, a vantagem 

competitiva advém da forma de gestão da organização produtiva e dos 

processos de articulação em cadeias, determinadas por aqueles elementos 

incorporados. Dessa forma, o autor define a vantagem competitiva como o 

resultado do conjunto de atividades na organização, diferentes das oferecidas 

pelas rivais ou semelhantes de um modo diferente e integrado, interpretadas 

como estratégias (PORTER, 1999). 

Toda a literatura existente claramente reconhece a importância das 

questões da vantagem comparativa e vantagem competitiva dentro da 

indústria do turismo e, como tal, a importância da compreensão dos fatores 

que determinam a capacidade de um destino turístico de competir, cada vez 

mais reconhecido pela perspectiva teórica e administrativa (CHON; MAYER, 

1995; EVANS; FOX; JOHNSON, 1995; FAULKNER, OPPERMANN; 

FREDLINE, 1999; D’HAUTESERRE 2000; HASSAN, 2000; RITCHIE; 

CROUCH; HUDSON, 2001). 
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A vantagem comparativa é um conceito que defende a especialização 

das organizações ou nações, na produção dos bens em que detém vantagens 

específicas, ou seja, as características próprias do destino turístico. 

No caso da destinação turística, a vantagem comparativa está 

relacionada à herança dos recursos naturais como fauna, flora, clima, 

enquanto a vantagem competitiva está diretamente relacionada à 

infraestrutura criada para o turismo como hotéis, atrativos turísticos, 

transportes, empresas, qualidade no gerenciamento e gestão do destino e 

outros (DWYER; KIM, 2003). 

Tradicionalmente, os segmentos dependentes de recursos naturais, por 

exemplo, destinos competitivos eram aqueles com demandas locais 

abundantes, e, portanto, massivas. Como esta demanda evoluía com 

lentidão, a vantagem comparativa dos recursos era suficiente para o sucesso 

(PORTER; VAN DER LINDE, 1995). Atualmente, a globalização tornou 

obsoleto o conceito de vantagem comparativa, ou seja, não é mais suficiente 

apenas dispor dos recursos, assim, a competitividade depende de sua 

utilização eficiente. Cada vez mais, destinos que apresentam maior 

competitividade não são aqueles com maior abundância de recursos, mas os 

que empregam planejamento e as estratégias mais avançadas na sua 

utilização. Como a demanda turística se encontra em constante processo de 

mudança, o novo paradigma da competitividade global exige capacidade de 

inovar com rapidez.  

Na competitividade de destinos, verifica-se que uma vantagem 

competitiva pode conseguir que um determinado destino turístico seja 

superior a qualquer outro e que, portanto, se torne mais atrativo para os 

potenciais visitantes (OMERZEL; MIHALIC, 2007).  

Analogamente, Melián-González e García-Falcón (2003) afirmam que a 

competitividade de uma localidade pode ser incrementada pela aquisição ou a 

construção de recursos que podem se tornar atrativos turísticos. Isto é 

possível, pois a indústria turística é baseada na oferta de um conjunto de 

recursos, os quais compartilham dos ganhos ou perdas das vantagens 

competitivas.  

Destinos turísticos que reúnem e utilizam informações de forma eficaz 

podem melhorar sua posição competitiva. A utilização eficaz de indicadores e 
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perfil do turista podem fornecer aos gestores as informações necessárias para 

a compreensão das necessidades do visitante, e para o desenvolvimento 

eficaz do produto e da estratégia de marketing para as organizações dos 

setores público e privado (HEATH, 2003). 

Este reconhecimento, frente ao contexto superior da teoria de 

vantagem competitiva, reforça a ideia de que o destino turístico não somente 

compete por meio de preços, como acontecia anteriormente, mas também 

incorporando outros elementos, tais como, a qualidade de serviço, a imagem 

do destino, cuidados com o meio ambiente, se diferenciando assim de outros 

destinos turísticos (FAYOS SOLÁ, 1994). 

Dentro da literatura do turismo, um grande número de autores já se 

dedicou à compreensão dos estudos relacionados à de competitividade de 

destinos turísticos: Ritchie; Crouch, 1993; Evans; Johnson, 1995; Crouch; 

Ritchie, 1999; Kozak; Rimmington, 1999; Go; Govers, 2000; Hassan, 2000; 

Ritchie; Crouch, 2000; Mihalic, 1999; Kozak, 2001; Dwyer; Kim, 2003; Enright; 

Newton, 2004; Gooroochurn;Sugiyarto, 2005; Omerzel; Mihalic, 2007. 

Dentre os estudos mais completos e detalhados realizado por 

pesquisadores de turismo, na temática da competitividade de destinos 

turísticos se destacam os de Crouch e Ritchie (1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 

2001). Tais autores afirmam que para o destino ser competitivo, o 

desenvolvimento do turismo deve ser sustentável, ecológica e econômica, 

mas também social, cultural e politicamente (CROUCH; RITCHIE, 2001). 

Dessa forma, é inadmissível definir o conceito de competitividade de 

um destino turístico sem relacioná-lo diretamente ao conceito de 

sustentabilidade (RITCHIE; CROUCH, 2003; MAZARO; VARZIN, 2004; 

MAZARO, 2005). 

Para Kozak e Rimmington (1999) a competitividade dos destinos 

turísticos constitui o elemento central do sistema turístico, sendo que esta 

pode se estabelecer de maneira direta ou não. A determinação do tipo de 

competitividade dependerá das características de seus produtos e ou serviços 

turísticos ofertados. Regiões que dispõem de recursos hídricos, por exemplo, 

podem disputar o mercado numa determinada época do ano e 

contrariamente, localidades que desfrutam de um patrimônio histórico, 
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artístico e/ou cultural não enfrentam sazonalidades, nem disputas por 

mercados turísticos, dadas as particularidades de seus atrativos.  

Hjalager (2002), por sua vez, afirma que a competitividade entre os 

destinos turísticos pode ser muito acirrada, cabendo à inovação o papel de 

manter o nível de preferência dos turistas, caso contrário haverá perda de 

competitividade, o que será percebida pela estagnação e pelo posterior 

declínio da demanda, gerando assim, por consequência, desemprego, 

degradação ambiental, descaracterização da cultura local e diminuição de 

investimentos. O processo de inovação deve, portanto, gerar novos produtos 

e serviços, a partir dos recursos disponíveis na região, por meio da 

reestruturação dos processos existentes. 

Na pesquisa realizada, foram encontrados artigos que determinavam a 

análise do estudo especificamente à um único destino turístico, com 

características únicas. E a pesquisa revela que o interesse na temática da 

competitividade de destinos turísticos tem estimulado estudos exclusivos de 

investigação acadêmica, que podem ser observados no quadro 03. 

Quadro 03 - Estudos de Competitividade em Destinos Turísticos 

Localização do Estudo Autores 

Estados Unidos da América Ahmed; Krohn, 1990; 

Las Vegas Chon; Mayer, 1995; 

Cidades Européias Mazanec, 1995; 

Sun City/Lost Botha; Crompton; Kim, 1999; 

Australia Faulkner; Oppermann; Fredline, 1999; 

Ilhas Gregas Buhalis, 1999; 

África do Sul Kim; Crompton; Botha, 2000; 

Casino Resort D’hauteserre, 2000; 

Coréia do Sul e Austrália Kim; Choi; Moore; Dwyer; Faulkner; Mellor; Livaic, 2001; 

Mediterrâneo Papatheodorou, 2002; 

Toronto Carmichael, 2002; 

Austrália Dwyer; Livaic; Mellor, 2003; 

Africa do Sul Heath, 2003; 

Espanha e Turquia Kozak, 2001; Kozak; Rimmington, 1999; 

Hong Kong Enright; Newton, 2004; 

Canadá Hudson; Ritchie; Timur, 2004; 

Ásia-Pacífico Enright; Newton, 2005; 
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Organização: a autora; 
 

Além das pesquisas, do tipo estudos de caso, alguns autores 

centraram-se nos aspectos particulares da competitividade de um destino, 

incluindo o posicionamento do destino (Chacko, 1998), sistemas de 

gerenciamento de destino (Bake; Hayzelden; Sussman, 1996), marketing do 

destino (Buhalis, 2000), a competitividade de preços (Dwyer; Forsyth; Rao, 

2000), gestão da qualidade (Go; Govers, 2000), o ambiente (Hassan, 2000; 

Mihalic, 1999), o turismo baseado na natureza (Huybers; Bennett, 2003), 

gestão estratégica (Jamal; Getz, 1996; Soteriou; Roberts, 1998). 

O desafio do estudo da competitividade em destinos turísticos é 

caracterizado por um número significativo de complexidades. A primeira delas 

é que um destino turístico é muito diferente da maioria dos produtos 

comercialmente competitivos. O “produto” do destino turístico é a experiência 

vivida pelo turista (CROUCH, 2007).  

Assim, esta experiência é elaborada, não por uma única empresa ou 

responsável, mas por todos os fatores que impactam neste processo do 

visitante, ou seja, empresas de turismo (como hotéis, restaurantes, 

companhias aéreas, operadores turísticos, etc), outras indústrias de apoio e 

organizações (tais como as artes, entretenimento, esportes, recreação, etc), 

organizações de gestão de destino (seja privada ou pública), o setor público 

(que fornece bens públicos que atendem os turistas, tais como estradas, 

Zimbabwe Vengesayi,  2005; 

Slovenia Omerzel, 2006; 

Macau Gu; Gao, 2006; 

Taiwan Lee; King, 2006; 

Espanha Claver-Cortés; Molina-Azorín; Pereira-Moliner, 2007;  

Mediterrâneo Taberner, 2007; 

Itália Franch; Martini; Buffa; Parisi, 2008; 

Slovenia Omerzel; Mihalic, 2007; 

Cambodia Chen; Sok; Keomony Sok, 2008; 

Austrália Cox; Wilde, 2008; 

Itália Cracolici; Nijkamp, 2008; 

Oriente Médio Gursoy; Baloglu; Chi, 2009; 

França Botti; Peypoch; Robinot; Solonadrasana, 2009; 

Sul Asia Mathew, 2009; 

Brasil Pascarella; Fontes Filho, 2010; 
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infraestrutura, departamentos governamentais ou agências de turismo), além 

da receptividade local. 

Esta multiplicidade de atores envolvidos na oferta e prestação de 

serviços de turismo e, portanto, na experiência do visitante, torna o 

gerenciamento do destino turístico muito mais complexo.  

A competitividade de um destino é a capacidade de agregar valor e, 

assim, aumentar a riqueza pela gestão de bens e processos, da atratividade e 

da proximidade, e através da integração dessas relações, dentro de um 

modelo econômico e social que leva em consideração o capital natural do 

destino e a sua preservação para as gerações futuras (RITCHIE; CROUCH, 

2003). 

As tentativas de buscar modelos que expliquem as diferenças em 

diversos níveis (países, setores e empresas) têm gerado, ao longo das 

últimas décadas, uma vasta produção acadêmica, com o objetivo de 

compreender como, em um dado momento, organizações ou empresas 

conseguem elaborar estratégias que lhes permitam elevados retornos e 

obtenção de vantagens competitivas. 

Evidenciam-se os autores que desenvolveram estudos de 

competitividade relacionando indicadores e determinantes (Dwyer, Livaic e 

Mellor, 2003; Omerzel; Mihalic, 2007), posicionamento do destino (Claver-

Cortés, Azorín e Moliner, 2007) e o desenvolvimento do destino turístico como 

um todo, para alcançar a competitividade (Cox; Wilde, 2008).  Contudo, 

salientam os autores em seus estudos que cada destino possui 

peculiaridades distintas e desta forma, estas questões devem ser adequadas 

para cada um deles.  

Em estudos realizados por Hassan (2000); Ritchie, Crouch e Hudson, 

(2000); Dwyer, Livaic e Mellor, (2003), afirmam que para cada destino 

turístico, os indicadores não são os mesmos, reforçando a ideia de que cada 

destino tem um perfil e por esse motivo não se estabelece um único modelo 

de competitividade. Os indicadores incluem variáveis mensuráveis como taxa 

de visitação, gastos do turista nacional e internacional, serviços mais 

utilizados, empregos gerados pelo turismo, visitação repetida, e o “market 

share” do destino. E as variáveis subjetivas como, por exemplo: a riqueza da 

cultura local, a qualidade da experiência turística, os recursos do destino e a 
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beleza cênica. Estes são indicadores que variam, pois cada turista contempla 

a sua percepção, que é única.  

Dentre todas as empresas e os stakeholders que integram o sistema 

turístico de cada destinação, cabe a esse time desenvolver este setor de 

acordo com as expectativas de lucro e crescimento no mercado. Por isso, a 

gestão desses destinos é desafiadora no sentido de ter muitas empresas em 

uma variedade de segmentos envolvidos no desenvolvimento e produção de 

produtos e serviços turísticos (BUHALIS, 2000). 

Nos estudos de Cox e Wilde (2008) são identificados três elementos 

que contribuem para o desenvolvimento de um destino competitivo. A 

habilidade da infraestrutura turística deve ser mantida para sustentar o 

recurso do destino, a cooperação entre setor público e privado no setor 

turístico e a existência de uma comunidade visionária no futuro do turismo. 

Com base no modelo integrado de competitividade de destinos, seis 

indicadores foram estabelecidos, os quais são os recursos construídos, os 

recursos naturais, a gestão do destino, as condições da demanda, as 

situações condicionantes e a competitividade da destinação. Contudo, esse 

estudo foi realizado na Austrália, e os autores destacam que não há uma 

única seleção de indicadores que se aplicam a todo destino turístico. A maior 

contribuição desse modelo seria a base conceitual para futuros estudos na 

temática dos modelos de competitividade de destinos (DWYER; LIVAIC; 

MELLOR, 2003). 

O estudo realizado na Slovenia, por Omerzel e Mihalic (2007) também 

determinam que não exista um modelo formatado a ser aplicado nos destinos 

turísticos, contudo discutem que a seleção dos fatores de competitividade 

(indicadores e os determinantes), deveriam ser as mesmas para todos os 

destinos avaliados. 

O estudo de Claver-Cortés, Azorín e Moliner (2007), faz referência às 

estratégias tomadas pelos empresários de meios de hospedagem, no sentido 

de inovação e qualidade de serviços, a fim de garantir o posicionamento do 

destino frente ao crescimento do turismo na localidade, aplicando parte do 

modelo de Porter (1990), buscando desta forma, diversificar estratégias e 

reposicionar o destino no mercado competitivo. 
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Para Taberner (2007), os fatores relacionados à capacidade de 

atratividade do destino e a capacidade de satisfazer o consumidor são 

indispensáveis na hora de determinar a competitividade do destino turístico. E 

deve se levar em consideração, que a competitividade do destino turístico 

está estreitamente relacionada ao seu entorno econômico, pois o conjunto de 

determinantes da competitividade da economia é também do setor turístico 

(ENRIGHT; NEWTON, 2004; GOOROOCHURN; SUGIYARTO, 2005).   

Apesar das inúmeras contribuições, os estudos não apresentam uma 

convergência na determinação de um modelo de competitividade para a 

aplicação nos destinos turísticos. Cada estudo apresenta suas contribuições 

de acordo com a localidade e o perfil de cada destino turístico. 

Dessa forma, a competitividade de destinos turísticos tornou-se um dos 

principais tópicos de interesse na temática de gestão de destinos. Teorias, 

quadros, modelos ou processos ajudam na orientação da abordagem 

possibilitando assim, clareza e rigor à gestão de um processo tão complexo. 

 

3.3 Modelos De Competitividade De Destinos Turísticos 

 

A literatura da área vem desenvolvendo estudos que procuram 

compreender o momento do turismo, e ao mesmo tempo contribuir para o 

processo de gestão do destino turístico. O novo contexto do turismo 

globalizado se caracteriza por uma situação onde a competitividade do 

destino é cada vez mais importante para aquelas economias que dependem 

diretamente da atividade turística (TABERNER, 2007).  

Neste capítulo serão apresentados os modelos de competitividade de 

destinos turísticos e de que forma eles foram estabelecidos através de teorias 

e parâmetros pré-estabelecidos nos estudos. Encontra-se na literatura atual 

de turismo, diversos estudos de competitividade dos destinos turísticos que 

possuem abordagens diferenciadas. Apresentar-se-á os modelos mais 

relevantes que de fato, se constituem de um salto qualitativo na análise da 

competitividade de destinos turísticos. 

O desenvolvimento de um modelo de competitividade de destinos e um 

associado de indicadores irão permitir a identificação relativa dos pontos 

fortes e fracos de diferentes destinações e podem ser utilizados pela indústria 
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e pelo governo para aumentar os fluxos turísticos, os gastos e impactos 

econômicos (DWYER; KIM, 2003). 

A utilização de indicadores para a avaliação da competitividade nos 

destinos turísticos tem sido recorrente, pois permitem informações 

consistentes sobre o destino e que podem posteriormente servir de auxílio na 

gestão do destino (PÉREZ; MESANAT, 2006a). 

Apesar da existência dos modelos, não existe uma conversão única 

que pode ser aplicada e utilizada em qualquer destino, o que pode se 

observar, é que a base é a mesma. Dessa forma, para entender a 

contribuição dos principais modelos, eles serão apresentados de forma 

sintética visando extrair os principais aspectos para o avanço na discussão do 

tema. 

 Dentre eles, o Modelo de Porter com a temática econômica e 

industrial, o modelo sistêmico do Instituto Alemão, o Modelo de Crouch e 

Ritchie com uma abordagem conceitual, o Modelo Integrado de Dwyer e Kim 

com indicadores e variáveis, o Modelo de Heath e o Global Competitiveness 

Index que é um índice de competitividade turística, elaborado pelo Fórum 

Econômico Mundial, e ainda relatórios brasileiros apenas com abordagens 

teóricas. 

 

3.3.1 Modelo de Porter – Diamante de Competitividade (1989) 

 

  O modelo integrado de competitividade de Michael Porter foi formulado 

em 1989 e é conhecido como Diamante de Porter, caracterizando-se pelo 

foco na produtividade. 

O modelo relaciona quatro determinantes principais que são as 

condições de fatores, as condições de demanda, as indústrias correlatas e de 

apoio e as estratégias, estrutura e rivalidade das empresas, que modelam o 

ambiente entre as nações e da mesma forma, promovem ou impedem, 

aumentam ou diminuem a vantagem competitiva. 

É um sistema complexo onde o efeito de um determinante é 

dependente do estado dos outros e onde cada um deles, isolados ou em 

conjunto, determinam o contexto no qual as empresas competem criando a 

vantagem competitiva. Além dos determinantes principais, duas variáveis 
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adicionais podem influenciar o sistema: as oportunidades (acaso), agrupando 

os acontecimentos fora do controle das empresas, e o governo que, ao agir 

sobre o sistema, pode melhorar ou piorar a competitividade nacional 

(dependendo da maneira pela qual as políticas influenciam cada um dos 

determinantes). 

 

Estratégia e Estrutura 

de Concorrência entre 

as Empresas

Condição dos Fatores Condições da Demanda

Indústrias Correlatas e 

de Apoio 

Acaso

Governo

 
                    Figura 03: Diamante de Porter; 
                    Fonte: Porter, 1989; 

 
Portanto, este modelo é resultado de uma interação entre os 

determinantes estabelecidos. Assim, Porter (1990) mostra que a vantagem 

competitiva de uma organização não pode ser compreendida apenas pela 

análise de um único fator e sim pelos inúmeros fatores que são geradores de 

valor.  

Neste sentido, Porter (1990) destaca que estes quatro elementos 

influenciam, positiva ou negativamente, a obtenção da vantagem competitiva 

e os quatro determinantes são definidos como um “diamante”, devido a sua 

interação de forma sistêmica.  

E Porter (1993) salientava ainda que o aumento da concorrência, das 

exigências dos clientes, a segmentação dos mercados, a formação de 

cadeias de produção globais e as inovações eram considerados fatores 

definidores do cenário mundial no mundo dos negócios, justificando a 

preocupação com a competitividade empresarial. 
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A estratégia competitiva pode ser considerada uma combinação de 

metas pré-estabelecidas através de ações e políticas, onde se busca atingir 

um determinado resultado. Partindo deste pressuposto, Porter se destaca 

como um dos mais relevantes autores, que visa à obtenção e defensibilidade 

de uma posição rentável dentro de uma determinada indústria ou formas de 

influenciar esta indústria a favor da organização. 

Por apresentar um contexto tão abrangente referente à 

competitividade, vários autores utilizaram a base do Diamante de Porter em 

estudos relacionados ao turismo. O modelo parte da premissa de que a 

competitividade resulta da combinação de alguns fatores que proporcionem 

inovação e integração aos agentes do destino turístico.  

Assim, na leitura do turismo, este modelo apresenta os mesmos quatro 

fatores principais e dois secundários em relação à determinação da 

competitividade. Na condição dos fatores, eles são classificados em básicos e 

avançados e delimitam os recursos humanos, recursos de capital e herdados, 

criados. Cabe destacar, que para alcançar o desenvolvimento dos fatores 

avançados é necessária uma atualização e inovação permanente para que os 

recursos herdados, principalmente os naturais, para que tenham uma 

estratégia de diferenciação e não sejam exploradas apenas como vantagem 

comparativa. 

As condições da demanda se relacionam ao tamanho, às 

características e ao grau de exigência deste turista. Assim, uma demanda 

nacional ou internacional exigente e qualificada promove uma elevação da 

qualidade dos serviços e produtos turísticos. 

Em relação às condições das indústrias correlatas e de apoio, à 

medida que a atividade do destino turístico seja um elemento multiplicador 

dos setores econômicos, alcançará um valor agregado ainda maior.   

Na estratégia, estrutura e rivalidade das empresas, o autor faz 

referência aos aspectos gerais da competitividade, de produtividade e da 

força das empresas turísticas e do próprio destino turístico. 

Dentre os fatores secundários estão o acaso, que no caso específico 

do turismo é fortemente influenciado por acontecimentos naturais que 

influenciam diretamente na demanda; e o governo, como o responsável 
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gestor do destino turístico na exploração dos recursos públicos e na 

determinação de políticas públicas favoráveis. 

Contudo, Porter (1999) tem defendido a teoria da vantagem 

competitiva. Segundo o mesmo autor, esta teoria perpassa os limitados 

fatores de análise com base em vantagens comparativas, incorporando 

diferenciais inovadores na capacidade de aplicar ou fazer um bom uso destes 

fatores. Para compreender a competitividade dos destinos turísticos, por 

conseguinte, é conveniente considerar tanto os elementos básicos da 

vantagem comparativa, bem como os mais avançados elementos que 

constituem a vantagem competitiva. 

Para isso, Porter (1989) afirma que: 

Nenhuma nação pode ser competitiva em tudo. A totalidade dos 
recursos humanos e outros de um país são necessariamente 
limitados. O importante é que esses recursos sejam empregados nos 
usos mais produtíveis possíveis. (PORTER, 1989, p.7). 

 
  Neste contexto, de um mundo globalizado, Porter (1999), constata que 

a produtividade explica a competitividade de toda a economia nacional. 

 

3.3.2 Modelo de Competitividade Sistêmica – Instituto Alemão de 

Desenvolvimento (1994) 

 

Este modelo de competitividade foi elaborado por Esser et al (1994) e 

patrocinado pelo Instituto Alemão de Desenvolvimento (IAD). Este também 

não foi desenvolvido especificamente para os destinos turísticos, tendo seu 

foco na produtividade. 

O modelo descreve uma metodologia que se fundamenta num 

processo a competitividade em uma organização social que gera vantagens 

competitivas em função da interação de múltiplos parâmetros de relevância 

do sistema, ou seja, é baseada na tomada de decisões conjuntas.  

Os autores afirmam que o modelo é o resultado do produto da 

interação complexa e dinâmica entre quatro níveis econômicos e sociais de 

um sistema nacional. Este modelo de análise sistêmica é composto em quatro 

níveis, sendo eles: meta, macro, meso e micro. 

Assim, no nível meta, são condicionados os aspectos referentes ao 

desenvolvimento nacional da condução, entre os fatores e as escalas de 
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valores socioculturais. A capacidade dos atores em estabelecer um padrão 

básico de organização jurídica, política, econômica tende a proporcionar 

vantagens nacionais e que haja crescimento econômico e competitividade.  

No nível macro, observa-se a garantia de condicionantes 

macroeconômicos. Seu objetivo principal consiste em criar condições 

financeiras amplas e generalistas e uma política cambial adequada, para um 

eficiente resultado, para que as ações aumentem sua competitividade (Esser 

et al., 1994).  

No nível meso, o processo consiste em reformar a infraestrutura 

(sistemas de transporte, telecomunicações e energia) tendo em vista a 

competitividade, assim como políticas funcionais às áreas de educação, 

pesquisa e tecnologia.  

E por fim, o nível micro que tem por objetivo verificar a transição para 

novas diretrizes organizacionais, onde a interação entre empresas, 

fornecedores, prestadores de serviços complementares e clientes impulsiona 

os processos de decisão, resultante do reforço e da articulação entre os elos 

da cadeia (Esser et al., 1994). 

 

 
Figura 04: Representação dos Níveis do Modelo de Esser; 
Fonte: Modelo Esser et al (1994); 
 

Segundo Esser et al. (1994), a capacidade dos atores em estabelecer 

um padrão básico de organização jurídica, política, econômica e macrossocial 

tende a permitir que as forças dos mesmos sejam aglutinadas, que as 

vantagens nacionais de inovação sejam potencializadas, que haja 

META 

MACRO 

MESO 

MICRO 
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crescimento econômico e competitividade, e que desencadeiem processos 

sociais de aprendizagem e comunicação. 

 Dessa forma, os autores destacam que a economia está baseada num 

suporte pluridimensional, multinível e que além de focar no diagnóstico da 

competitividade, considerando fatores micro e macroeconômicos, afirmam 

que a competência é fruto de diálogo e da tomada de decisões conjuntas 

pelos grupos de atores envolvidos (ESSER et al, 1994). 

Sob esse parâmetro, o estudo da competitividade baseia-se numa 

organização social que gera vantagens competitivas em função da interação 

de múltiplos parâmetros de relevância do sistema. A figura 05 ilustra o 

processo sistêmico numa perspectiva mais clara, definindo os quatro níveis 

delimitados, onde opera a rede completa do processo da competitividade.  

Percebe-se, assim, que a partir do conceito da competitividade 

sistêmica são os elementos que determinam potenciais de desenvolvimento 

regional. Nessa direção, a adoção da capacitação e da inovação como focos 

da promoção e pilares de sustentação do desenvolvimento regional envolvem 

a difusão e a incorporação do conhecimento. 

Nível Meta – Sociedade Civil
• Planejamento e Visão Estratégica
• Defesa de Interesses em Condições Mutáveis
• Capacidade Social de Organização e Integração
• Capacidade em Interação Estratégica

Nível Macro – Estado

Políticas de Mercado

• Congresso Nacional

• Governo Federal
• Instituições Estatais Nacionais
• Banco Central
• Órgãos Judiciais

Nível Meso – Estado Políticas

Horizontais

Em âmbito central, regional e 
comunitário:
• Governos
• Associações Empresariais, Sindicatos, 
Organizações de Consumidores, Outras 
Organizações Privadas
• Instituições de Pesquisa e 
Desenvolvimento Privadas e Públicas

Nível Micro - Empresas
• Serviços ao Produtor
• Produtores
• Comércio
• Consumidores

 
            Figura 05: Determinantes da Competitividade; 
            Fonte: Esser et al, 1994; 
 

Os autores destacam que a economia está baseada num suporte 

pluridimensional, multinível, onde a competência é fruto de diálogo e da 
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tomada de decisões conjuntas pelos grupos de atores envolvidos no 

processo. 

Sob esse parâmetro, a competitividade das empresas baseia-se numa 

organização social, que gera vantagens competitivas em função da interação 

de múltiplos níveis de relevância do sistema. Numa perspectiva comparada, 

definem-se quatro níveis: meta (sociedade civil), macro (estado, política 

econômica de mercado), meso (estado, políticas horizontais) e micro 

(empresa), onde opera a rede completa da competitividade. 

 
 
3.3.3 Modelo de Calgary (1999) 

 

O modelo de Calgary foi desenvolvido por Crouch e Ritchie em 1999 se 

constituindo uma das primeiras abordagens conceituais e explicativas na 

temática específica da competitividade de destinos turísticos. 

 Crouch e Ritchie começaram a estudar a natureza e a estrutura da 

competitividade de destinos turísticos em 1992 (Crouch; Ritchie 1994, 1995, 

1999, Ritchie; Crouch 1993, 2000). O objetivo principal era desenvolver um 

marco conceitual, um modelo de competitividade que seria baseado nas 

teorias da vantagem comparativa (Smith, 1776; Ricardo, 1817) e vantagem 

competitiva (Porter, 1990). Os autores consideram que o modelo 

desenvolvido por Porter (1990) serviu de ponto de partida para o 

desenvolvimento de uma abordagem de competitividade específica para o 

turismo. 

Ritchie e Crouch (2003) apresentam um modelo de competitividade 

composto por cinco quadrantes: qualificação de determinantes, que seriam 

relativos à qualificação do destino turístico; planejamento e administração da 

destinação, que figuram no modelo em quadrantes diferentes, porém, 

complementares relacionados diretamente à gestão do destino turístico; os 

recursos naturais e os atrativos do destino; e por último os fatores de apoio. 

Este modelo parte do princípio que o sistema turístico é um sistema aberto e, 

portanto, sujeito à influências tanto do ambiente global - macro, quanto do 

ambiente competitivo – micro, que seria o trade turístico.  

Em cada quadrante se apresenta uma série de subitens. Dentro de 

qualificação de determinantes está localização, segurança e custo. Em 
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política do destino, planejamento e desenvolvimento estão valores do destino, 

posicionamento e marca, desenvolvimento, análise competitiva, 

monitoramento e avaliação; Na administração da destinação estão 

organização e marketing do destino, recursos administrativos, gestão, e 

informações e serviços; Em recursos e atrativos estão os próprios atrativos, 

cultura e história da localidade, eventos; E por último em fatores de apoio 

estão infraestrutura, acessibilidade, fatores facilitadores e empresas;  

Além dos cinco quadrantes delimitados, existem no modelo ainda dois 

fatores adicionais o micro e macro ambientes competitivos. O micro ambiente 

competitivo é caracterizado pelos stakeholders3 turísticos. E o macro 

ambiente competitivo é caracterizado pela preocupação com o meio-

ambiente, tendências demográficas e a interface da tecnologia e dos recursos 

humanos. 

Para Crouch e Ritchie (1999) a competitividade de um determinado 

local é uma determinante crucial para o seu desempenho no mercado 

mundial. Desenvolver o potencial turístico de qualquer país ou região 

depende substancialmente da sua capacidade em manter a vantagem 

competitiva no fornecimento de bens e serviços aos visitantes. 

Crouch e Ritchie (1999) relacionam a teoria da vantagem comparativa 

(consistem todos os recursos humanos e físicos) e vantagem competitiva 

(consistem todos os aspectos estratégicos). Segundo estes autores, a 

vantagem comparativa refere-se aos fatores do que é composto o destino 

turístico, incluindo tanto os recursos herdados quanto os recursos criados, e a 

vantagem competitiva seriam as próprias estratégias. 

Os autores afirmam que o destino mais competitivo é aquele que 

garante o bem estar dos residentes, através da sustentabilidade do mesmo 

(RITCHIE;CROUCH, 2000 p.5).Os acontecimentos no ambiente global, tem 

consequências variadas nos destinos turísticos. Eles podem alterar a 

atratividade do destino turístico, podem criar mercados emergentes, ajustar 

valores de gastos com as férias, entre outros. Estes acontecimentos devem 

servir para o destino turístico como leque de oportunidade em termos de 

inovação e novos mercados (Crouch, 2006). 

                                                             
3 São todos os indivíduos, grupos ou organizações que são afetados por ações de um 
projeto; 
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Figura 06: Modelo de Crouch e Ritchie; 
Fonte: Crouch e Ritchie, 1999; 
 

Em 2000, houve a revisão deste modelo, onde os próprios autores 

acrescentaram dimensões políticas e o planejamento e destacaram o papel 

da sustentabilidade no contexto turístico, o que garantiu um caráter mais 

completo ao modelo, pois para Crouch e Ritchie (2000), para ser realmente 

competitivo, o desenvolvimento e a gestão de um destino turístico deve ser 

sustentável não só economicamente e ecologicamente, mas social cultural e 

politicamente. 

 

3.3.4 Indicadores de Competitividade de Dwyer & Kim (2003) 

 

Com uma abordagem baseada no modelo conceitual de Crouch e 

Ritchie (2000), Dwyer e Kim (2003) desenvolveram um sistema de indicadores 

de competitividade de destinos turísticos que apresentam um conjunto de 

elementos mais integrados entre si, que eles consideram de extrema 

importância para a definição da competitividade do destino.  
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O modelo proposto por Dwyer e Kim (2003) contempla quatro 

determinantes principais dispostos em quadrantes-chave, que seriam 

recursos, gestão do destino turístico, condições situacionais e demanda. 

Estes determinantes se integram a fim de atingir a competitividade, porém o 

objetivo maior seria a prosperidade socioeconômica do destino em questão. 

Este modelo apresenta elementos integrados e os determinantes em 

seis divisões introduzindo alguns aspectos importantes na utilização dos 

indicadores. O modelo se denomina como sistêmico e apresenta diferentes 

elementos interligados e responsáveis por alguma dimensão da 

competitividade do destino turístico. Primeiro, os recursos herdados e os 

recursos criados têm, cada um deles, a sua própria identidade, tal como os 

fatores e recursos de suporte.  

Estes três fatores agrupam-se, por sua vez, numa estrutura superior, 

visto que proporcionam as características que fazem com que um destino 

turístico seja atrativo para os visitantes e os fundamentos sobre os quais 

assentará uma indústria turística próspera. Tais fatores configuram, portanto a 

base da competitividade do destino turístico.  

Dwyer e Kim (2003) evidenciam que as condições situacionais têm 

grande influência na determinação da competitividade do destino e devem ser 

levadas em consideração no momento do planejamento das ações do destino 

turístico. A localização da destinação, o ambiente competitivo (micro) e o 

ambiente global (macro) são condições situacionais que podem favorecer ou 

desfavorecer o destino turístico.  

Em relação às condições da demanda, aos autores ressaltam que 

devem ser analisados tanto os fatores relacionados à demanda interna quanto 

à externa, para que os respectivos investimentos sejam favorecidos. 

A competitividade do destino é influenciada pelos determinantes da 

competitividade antes descritos, mas, por sua vez, influencia a prosperidade 

socioeconômica no sentido em que a competitividade do destino é em si a 

mesma, um objetivo intermédio em face de outro objetivo muito mais 

importante, o bem-estar socioeconômico dos residentes. 
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             Figura 07: Modelo de Dwyer e Kim; 
             Fonte: Dwyer e Kim, 2003; 
 

Os indicadores de competitividade do destino incluem tanto atributos 

subjetivos (o “encanto” do destino ou a “beleza cênica”) como atributos 

determinados objetivamente (cota de mercado turístico, receitas do turismo, 

taxas de câmbio, etc.), enquanto que os indicadores de prosperidade 

socioeconômica fazem referência a variáveis macroeconômicas como os 

níveis de produtividade da economia (níveis de emprego, rendimentos per 

capita, taxa de crescimento econômico). 

Os principais limitantes da aplicação dos modelos de competitividade 

de destinos, é que algumas destinações não possuem dados suficientes para 

a aplicação, e muito menos indicadores que possam nortear tal pesquisa de 

forma concreta. No caso específico do modelo de Dwyer e Kim são aplicados 

150 indicadores, o que exige tempo e disponibilidade de dados para a 

aplicação do modelo. 

A competitividade turística é um conceito bastante complexo que 

combina vários elementos que podem ser mais visíveis ou não, e que, em 

muitas ocasiões, não são fáceis de medir. Além disso, é um conceito relativo 

cuja medida pode variar em função do período de tempo e do país que se 

tome como referência. Para competir no âmbito turístico, um destino não só 
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deve ter vantagens comparativas, mas também vantagens competitivas, ou 

seja, não só é necessário possuir uma variedade, mais ou menos ampla, de 

produtos e recursos turísticos, como estes devem ser geridos de modo 

eficiente a médio e longo prazo. 

 

3.3.5 Modelo de Heath (2003) 

 

O modelo de Heath foi elaborado especificamente para a África do Sul, 

e após um extensivo trabalho de planejamento estratégico para a localidade, 

surgiu o modelo de competitividade. 

Este modelo é apresentado sob o formato de uma casa e compreende 

vários aspectos fundamentais, são eles: as fundações (base) que fornecem 

um suporte essencial para a competitividade, o cimento (uma liga para as 

diversas facetas da competitividade), os blocos de construção, que são 

essenciais para que o turismo aconteça de fato, em um destino, e o teto (a 

chave do sucesso), que inclui o capital humano, a população como parte 

integrante da competitividade do destino (HEATH, 2003).  

Uma análise do modelo permite determinar que os elementos que 

serviram de base são fundamentais para sustentar a competitividade, 

segundo o autor. Estes elementos serão denominados como atrativos, os 

“não negociáveis”, os capacitadores, os que agregam valor, os facilitadores, e 

os intensificadores de experiência.  

De acordo com o que foi determinado no modelo, os atrativos seriam 

classificados em naturais e criados, como nos demais modelos apresentados 

até então.  O que o autor caracteriza como não negociáveis são: segurança, 

proteção e facilidades na área da saúde que incluem: instabilidade política, 

probabilidade de terrorismo, criminalidade, registro de segurança no 

transporte, corrupção da polícia, a qualidade do saneamento, a prevalência 

de surto de doenças e a qualidade dos serviços médicos e disponibilidade de 

medicamentos. 

Estes, por sua vez são compostos por vários determinantes onde o 

modelo associa o conceito de competitividade à metáfora de uma casa, como 

pode ser observado na figura 08. 
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 Figura 08: Modelo de Heath;  
 Fonte: Heath, 2003; 
 

Os capacitadores são responsáveis por fornecer uma base sólida 

sobre a qual a indústria do turismo pode ser bem estabelecida. Aqui inclui 

toda a infraestrutura local, tais como redes rodoviárias, aeroportos, sistema de 

transporte, fornecimento de água, telecomunicações, saneamento, serviços 

de saúde, sistema de produção de energia, serviços financeiros e serviços de 

informática. 

Na categoria dos que agregam valor estão à competitividade por 

preço, a proximidade de mercados potenciais e a própria localização do 

destino que pode contribuir significativamente para a competitividade de uma 

localidade. 

Os facilitadores compreendem os serviços de transporte, alimentação 

e receptivo local, operadores turísticos, agentes de viagens, locadoras de 
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veículos, centros de eventos e serviços de informação ao visitante, que de 

fato englobam todos os serviços de apoio ao turista. 

O que determina os intensificadores de experiência são a 

receptividade da população local, a facilidade de comunicação, a disposição 

dos moradores para prestar informações aos turistas, além da orientação e 

informações turísticas, incluindo boa sinalização. 

 No planejamento do destino turístico são utilizados estratégias de 

análise, e fica evidente que para atingir a competitividade do destino deve se 

estabelecer uma visão compartilhada de liderança além de promover o 

empreendedorismo e a inovação (HEATH, 2003). 

Dessa forma, os dois blocos interligados da competitividade sustentada 

implicaria em uma política de desenvolvimento integrado do destino e um 

quadro estratégico e inovador de uma estratégia de marketing voltada ao 

desenvolvimento do destino. 

Portanto a união destes fatores citados acima, incluindo canais de 

comunicação contínua, a fim de equilibrar os interesses das partes 

interessadas (por exemplo, os membros do trade, os moradores, funcionários, 

instituições financeiras, departamentos governamentais, etc.); gestão da 

informação e pesquisa como uma base sólida para tomada de decisão 

garantiria a competitividade adequada (HEATH, 2003).  

 

3.3.6  Global Competitiveness Report – World Economic Forum  

 

O relatório de Competitividade Global foi desenvolvido e publicado pela 

primeira vez em 2007 pelo WEF4 - Fórum Econômico Mundial. Este relatório é 

a principal publicação no Fórum Global de Competitividade da rede, que 

produz uma série de pesquisas que busca a integração e a complexidade do 

mundo da economia. Ainda apresentam publicações complementares que 

incluem o Relatório de Desenvolvimento Financeiro, Relatório Global 

Comercial, Relatório Global de Informação e Tecnologia e o Relatório Global 

de Competitividade em Viagens e Turismo, bem como vários estudos 

regionais e de países. 

                                                             
4
 WEF - World Economic Forum; 
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Este índice foi elaborado com o apoio de Gooroochurn e Sugiyarto, 

com base dos dados do WTTC – World Travel and Tourism Council. É 

aplicado em mais de 200 países e é elaborado todos os anos um ranking 

dessas economias turísticas. O relatório de 2007 incluiu 124 países. No 

relatório de 2008, o número de países avaliados foi aumentado para 130 e em 

2009 para 133 países.  

 

 
Figura 09: Índice de Competitividade Turística; 
Fonte: WEF, 2009; 

 

Utilizam na análise dados quantitativos de cerca de duzentos países e 

propõem oito indicadores, que agrupam por sua vez 23 variáveis indicativas 

da diferença do impacto relativo de cada indicador sobre a competitividade 

geral do destino. Os pesos de cada indicador foram estimados pela 

modelagem matemática dos dados, pelos métodos de análise multivariada de 

dados, do tipo análise fatorial confirmatória (CFA) e análise de clusters, que 

lhes permitiu a identificação de um agrupamento dos países analisados em 

quatro grupos distintos.  

Os determinantes da competitividade são numerosos e considerados 

de grande complexidade, dessa forma, para o WEF, competitividade é o 

conjunto de instituições, políticas e fatores que determinam a produtividade de 
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um país. Dessa forma, são avaliados os 12 pilares, com aproximadamente 

110 indicadores. 

 
Figura 10: Pilares da Competitividade; 
Fonte: WEF, 2009; 

 

O relatório verificou as dimensões fornecendo uma média ponderada 

dos diversos componentes, cada um deles reflete um aspecto do conceito 

complexo que chamamos de competitividade. Com base em dados 

secundários disponíveis em diversos órgãos internacionais e questionários 

distribuídos a líderes executivos na pesquisa de opinião anual do Fórum, foi 

elaborado um índice de competitividade fundamentado num modelo de 12 

pilares de competitividade: instituições, infraestrutura, estabilidade 

macroeconômica, saúde e educação primária, que por sua vez se relacionam 

à elementos básicos.  Educação de nível superior e treinamento, eficiência 

nos mercados de bens, eficiência do mercado de trabalho, sofisticação do 

mercado financeiro, disponibilidade de tecnologia e dimensão do mercado, 

que por sua vez se relacionam à eficiência do destino como um todo. E a 

sofisticação dos negócios e por último a inovação, que estão diretamente 

relacionados à inovação do destino turístico. 

O índice é uma medição dos fatores que tornam atrativo os 

investimentos ou desenvolvimento de negócios no setor de viagens e turismo 
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em um país específico, portanto, o índice não deve ser confundido com uma 

medição da atratividade do país como destino turístico. 

A cada ano, a publicação lança um tema específico como foco da 

discussão, em 2009 foi “Administrando um período de Turbulência”. O índice 

foi desenvolvido em colaboração com Fórum Estratégico de Design Partner 

Booz & Company, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), a 

União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), a Organização 

Mundial do Turismo (OMT) e Conselho Mundial de Viagens e Turismo 

(WTTC). 

O Relatório de Competitividade de 2009, referente ao Brasil, oferece 

aos políticos, líderes empresariais e relevantes interessados, um instrumento 

único de identificação, principais falhas e pontos fortes da competitividade, 

juntamente com análises em profundidade sobre áreas cruciais para o 

crescimento econômico, à longo prazo. E tem como objetivo apoiar as 

diretrizes nacionais na definição de uma agenda da competitividade nacional, 

identificando as questões prioritárias que precisam ser enfrentadas para 

impulsionar a competitividade no contexto da atual perspectiva econômica 

(WEF, 2009). 

Este modelo não é considerado operativo na delimitação da análise 

específica da competitividade no setor turístico (OMT, 2008). É considerado, 

limitante e controverso, pois mistura características de destinos turísticos 

muito diferentes, o que faz com que países que recebem o maior número de 

turistas no ano, não figurem nesta lista, como França, Espanha, Itália, China e 

Reino Unido. Assim, como todos os modelos apresentados, este publicado 

pelo WEF tem recebido diversas críticas, especialmente do meio acadêmico.  

 

3.3.7 Relatórios Brasileiros na Temática da Competitividade  

 

Foram pesquisados ainda, no Brasil estudos que relacionassem a 

temática da competitividade de destinos turísticos. Encontrou-se apenas 

relatórios brasileiros realizados pelo Ministério do Turismo, Fundação Getúlio 

Vargas e Unicamp onde apresentam resultados finais, porém sem análise de 

indicadores, apenas com a verificação conceitual. 
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O documento Panorama Geral, Avaliação da Competitividade e 

Propostas de Políticas Públicas para o Setor, aborda o resultado da 

pesquisa referente à competitividade específica do segmento de serviços de 

hospedagem no Brasil. Foi realizado, em 2007, em parceria com o Centro de 

Gestão e Estudos Estratégicos. O estudo é limitado, pois só analisa um 

segmento do turismo, o setor de hospedagem, porém já inicia a discussão de 

competitividade do setor hoteleiro no turismo brasileiro.  

Em 2008, foi realizado o Estudo de Competitividade dos 65 Destinos 

Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional. Este documento foi 

elaborado pelo Ministério do Turismo - MTUR, pela Fundação Getúlio Vargas 

- FGV e pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas - 

SEBRAE, e a partir de um diagnóstico detalhado das condições e recursos 

definiu os 65 destinos turísticos brasileiros que determinam e direcionam o 

turismo na região. Este estudo faz parte do Plano Nacional de Turismo e do 

Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, proposto pelo 

Ministério do Turismo. 

Foram selecionados 65 destinos, que fazem parte de 59 regiões 

turísticas brasileiras. Até 2010, esses destinos turísticos seriam adequados 

para a obtenção do padrão de qualidade internacional, servindo de modelos 

de destinos indutores para o desenvolvimento turístico regional. As ações do 

projeto estão focadas na criação de uma nova estrutura de governança: o 

Grupo Gestor do Destino que busca envolver os demais stakeholders da 

atividade turística, propondo um novo modelo de gestão. 

Neste contexto, foram determinadas treze dimensões a serem 

avaliadas e estudadas em cada destino indutor: infraestrutura geral, acesso, 

serviços e equipamentos turísticos, atrativos turísticos, marketing, políticas 

públicas, cooperação regional, monitoramento, economia local, capacidade 

empresarial, aspectos sociais, aspectos ambientais e aspectos culturais.  Em 

um maior nível de detalhamento, cada dimensão foi desmembrada em 

diversas variáveis, de forma a possibilitar a adoção eficaz de medidas, no 

sentido de corrigir eventuais deficiências em setores específicos. 

Um destino turístico, tratado como uma organização oferece condições 

de atuar em todas as dimensões turísticas. Apresentando o foco econômico, 

na direção do planejamento e criação de políticas públicas que fortaleçam e 
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respondam ao Plano de Turismo 2007-2010 o estudo pode ser considerado 

direcionado. Como os destinos são diferentes, vale ressaltar que a análise 

das dimensões deve levar em consideração o seu posicionamento relativo, ou 

seja, determinadas localidades não necessariamente precisam atingir os 

níveis mais elevados da escala para se tornarem competitivas. Isto é 

especialmente aplicado a alguns destinos não capitais, ou que trabalhem 

nichos específicos de mercado. 

E em 2008 também foi realizado um estudo, a Medida da 

Competitividade do Destino Brasil: uma aplicação do Índice de 

Competitividade Turística do WEF 20085. Foi realizado pela Fundação 

Getúlio Vargas e pelo Ministério do Turismo. Neste estudo é apresentada 

revisão bibliográfica referente à temática da competitividade de destinos e é 

feita a avaliação do grau de competitividade internacional do Brasil 

comparando-o à 19 países latino-americanos. Os resultados são amplos e 

genéricos, sendo que o Brasil fica bem colocado em relação ao perfil dos 

concorrentes latino-americanos. 

 

3.3.8 Síntese das Contribuições dos Modelos de Competitividade  

 

Fundamentalmente, a competitividade é um fenômeno que está 

intimamente ligado às noções de concorrência do mercado, portanto pode ser 

entendida como sendo uma conformação entre as estratégias, interna e 

externa, assumida pela empresa/país. O conceito de competitividade está 

ainda, associado a uma visão teórica do processo econômico e produtivo, 

apresentando dificuldade em sua mensuração.  

A essência da competitividade está centrada nas competências de 

cada destino turístico. A gestão do planejamento e desenvolvimento do 

destino, deve se basear em um modelo competitivo que possibilite a relação 

entre os diferentes stakeholders envolvidos, para que ofereçam produtos e 

serviços com valor agregado que possam sustentar uma vantagem ou 

benefício (HASSAN, 2000).  

                                                             
5 Publicado no Observatório de Inovação do Turismo, por Simone Alves e Nayara Nunes 
Ferreira; 
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Para que os destinos turísticos alcancem a competitividade, 

especialmente no mundo de hoje, onde as economias são cada vez mais 

orientadas pelos serviços, os planejadores dependem cada vez mais do 

conhecimento para obter o sucesso e desenvolvimento econômico no futuro 

(RACHERLA;HU;HYUN, 2008). 

Sob a ótica de Crouch e Ritchie (1999) a competitividade de uma 

determinada localidade é uma determinante crucial para o seu desempenho 

frente ao mercado mundial. E desenvolver o potencial turístico de qualquer 

país ou região depende substancialmente de sua capacidade em manter a 

vantagem competitiva no fornecimento de bens e serviços aos visitantes.  

O objetivo fundamental da competitividade é o de manter ou 

incrementar o rendimento real dos cidadãos, o que se reflete no nível e na 

qualidade de vida dessa população. Nesta perspectiva, a competitividade não 

deve ser vista como um fim, e sim como um meio para a melhoria dos 

indicadores sociais da região em questão. 

Com as informações e a descrição detalhada dos modelos de 

competitividade que foram apresentados no capítulo anterior, foi elaborada 

uma síntese das contribuições dos cinco modelos em relação à temática da 

competitividade de destinos turísticos.   

Organização: a autora; 

 

Quadro 04 - Modelos de Competitividade Aplicados ao Turismo 

Modelo Contribuições 

Modelo de Porter 
Diamante de Porter 

Foco na produtividade e na vantagem competitiva; Determinação do 
nicho de mercado ou produto diferenciado, com análise e influência 
do ambiente externo; 

Modelo de Esser Interação de 4 níveis econômicos para a interação e alcance da 
competitividade: Micro-Meso-Macro-Meta; 

Modelo de Crouch & Ritchie  5 Pilares: recursos naturais e atrativos, fatores de apoio, 
administração da destinação e qualificação de determinantes; 
Foco local para atingir a competitividade global; 

Modelo de Dwyer e Kim Baseado no Modelo de Crouch e Ritchie; 
Indicadores para avaliar o destino e fatores socioeconômicos para 
atingir a prosperidade do destino turístico; 

Modelo de Heath 
 

Relaciona a competitividade à metáfora de uma casa, determinando 
sua base e os fatores determinantes para o desenvolvimento e 
sucesso do destino; 

Índice WEF Elaboração do primeiro índice de competitividade, porém 
diretamente relacionado à fatores econômicos do destino. 
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O modelo de Porter, precursor dos modelos de competitividade, 

datado de 1989, é focado na produtividade, onde o destino turístico só atingirá 

a competitividade se estabelecer vantagens competitivas. O Diamante de 

Porter fundamenta que a competição cria um ambiente de excelência, e essa 

competitividade depende em parte do turismo local consistindo em 

fornecedores alternativos que devem estabelecer a base dos serviços que 

são únicos ou superiores de alguma forma ou disponível a um preço mais 

baixo. 

  Este modelo foi elaborado com o olhar nos países desenvolvidos de 

economias estáveis, podendo ser restrito na utilização de qualquer destino, e 

também não considera fatores dinâmicos emergentes como a globalização. 

Estes foram os fatores principais das críticas ao modelo. Pode ser observado 

ainda, que as noções de competitividade, estratégia competitiva no setor 

econômico e empresarial, que foram aplicadas aos demais modelos, foram 

inspiradas no Diamante de Porter, onde a base pode ser aplicada à destinos 

turísticos com as devidas adequações. 

O modelo de Esser et al (1994) elaborado pelo Instituto Alemão de 

Desenvolvimento Meyer-Stamer é um modelo fundamentalmente sistêmico e 

ele justifica esse caráter à perspectiva multifacetada do turismo. Descreveu 

no modelo de referência, uma metodologia que fundamenta a competitividade 

em uma organização social e que gera vantagens competitivas em função da 

interação de múltiplos parâmetros de relevância do sistema. O modelo 

apresenta quatro níveis analíticos: meta, macro, meso e micro, e essa 

classificação permite a compreensão de fatores de nível local e global. Como 

o modelo de Porter, ele não foi elaborado especificamente para destinos 

turísticos. Dessa forma, o modelo deve identificar as competências para 

atingir a competitividade. 

Além de ter sido o estudo mais detalhado referente à competitividade 

de destinos turísticos, a principal contribuição do modelo de Crouch e Ritchie 

(1993), é que ele permite a análise da competitividade em uma região 

específica, onde reúne todos cinco fatores determinantes da competitividade 

do destino turístico e estabelece uma categorização inicial, porém não são 

ordenados segundo importância, são eles: recursos, gestão, organização, 

informação e a eficiência do destino turístico. De acordo com os autores, a 
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competitividade dos destinos turísticos deveria proporcionar um melhor 

padrão de vida aos seus residentes. 

Apesar de esforços de pesquisadores, como Crouch e Ritchie em 

superar as teorias turísticas tradicionais, apresentando alternativas de 

desenvolvimento turístico e inserção de forma sustentável no mercado 

turístico globalizado, ainda há dificuldades na absorção destes paradigmas 

teóricos no mercado turístico. Isso ocorre por vários fatores, dentre os quais 

se destaca a necessidade proeminente de quebra de alguns paradigmas por 

parte dos gestores dos destinos turísticos. É necessário entender que as 

práticas capitalistas globalizadas estão ancoradas em um modelo de gestão 

neoliberal, no qual a estrutura organizacional, a tecnológica e a jurídica dão 

certa flexibilidade, necessária à organização e desenvolvimento do turismo. 

No modelo de Dwyer e Kim (2003), os autores propõe a união de 

elementos globais que influenciam na competitividade do destino turístico. 

Apesar de ter a base no modelo de Crouch e Ritchie, ele se difere em 

aspectos importantes, pois reconhece as condições da demanda como um 

importante determinante na competitividade do destino. É considerado 

integrado, pois configura as categorias de gerenciamento relacionadas tanto 

ao micro quanto ao macroambiente. E foi o precursor na utilização de 

indicadores em sua metodologia a fim de identificar e avaliar a 

competitividade no destino turístico, apesar de sua aplicação ser considerada 

complexa, pois se utiliza de 150 indicadores. 

O modelo de Heath (2003) é estruturado no formato de uma casa, de 

acordo com parâmetros pré-estabelecidos pelo autor, a fim de garantir a 

competitividade do destino turístico. Utiliza as mesmas bases dos demais 

autores, porém sendo caracterizadas de outra forma. É levado em 

consideração um planejamento estratégico e visionário, sinergia do 

desenvolvimento do destino turístico, estratégias e políticas sustentáveis, 

administração, gestão e pesquisa do destino, além dos recursos. 

O Índice de Competitividade Turística (2007) elaborado pelo Fórum 

Econômico Mundial é composto por informações públicas e por dados 

fornecidos por instituições e especialistas do setor, principalmente relacionado 

a fatores econômicos do destino. Não é muito utilizado, por sua complexidade 

de indicadores e foi muito criticado pelo meio acadêmico.  
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Em decorrência dessa análise, foi realizado um panorama das 

convergências e de divergências estabelecidos entre os modelos de 

competitividade. Os quatro principais parâmetros de análise que estão 

presentes em todos os modelos são: recurso, infraestrutura, demanda e 

políticas, conforme apresenta a figura 11.  

 
            Figura 11: Comparativo dos Modelos de Competitividade; 

Fonte: a autora; 
 
Ao reunir as convergências de cada um dos modelos analisados, pode 

ser percebido que apesar dos modelos terem sido desenvolvidos em períodos 

diferentes, com focos diferenciados, eles estão caracterizados pela mesma 

base. Cada modelo tem sua abordagem em relação à cada fator analisado, 

porém, todos evidenciam como importantes fatores os recursos, a 

infraestrutura, a demanda e as políticas. 

De fato, os autores determinam esses quatro fatores principais dentro 

da estrutura de cada modelo proposto. Esse comparativo tem a função de 

exemplificar nos termos utilizados em cada modelo, o que se refere a cada 

fator predeterminado. No contexto do desenvolvimento das teorias de 

competitividade de destinos turísticos, pode-se dizer ainda que esses quatros 

fatores caracterizam a base de todo modelo de competitividade descrito até o 

momento. 
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Na figura 12, estão ilustradas as divergências entre os modelos e como 

cada autor determinou a sua diferenciação, de acordo com o entendimento 

próprio de competitividade. 

 
Figura 12: Divergências dos Modelos de Competitividade; 
Fonte: a autora; 
 

No modelo de Porter, que tem seu foco na produtividade das 

empresas, foram percebidos dois fatores divergentes: o acaso e a influência 

externa do governo. Tais fatores estão ligados a percepção do reflexo frente 

ao posicionamento de um plano de metas do modelo de competitividade.  

No caso de Esser, com seu modelo de caráter sistêmico, é 

apresentado o nível meta, fator divergente dos demais modelos. Tal fator está 

condicionado pelo desenvolvimento da sociedade civil, como um benefício 

maior, tendo por base o desenvolvimento em dos níveis mínimos para atingir 

níveis máximos predeterminados no modelo. 

No modelo de Crouch e Ritchie, as divergências são a percepção da 

influência do micro e macro ambiente e a questão pontual das vantagens 

comparativa e competitiva. Como é um modelo desenvolvido para o turismo, 

apresenta percepções diferenciadas, até o momento não apresentadas por 

nenhum outro modelo, evidenciando teorias de vantagem comparativa e 

competitiva.  
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E no modelo de Dwyer e Kim a inserção dos indicadores como fator 

resultante da garantia da gestão e planejamento com o instrumento da 

competitividade. Salienta-se que se constituiu no primeiro modelo a 

determinar a questão da qualidade de vida, como benefício de uma gestão e 

planejamento integrados. 

Dessa forma, os modelos de competitividade de destinos turísticos 

apresentam um salto qualitativo no sentido evolutivo do processo de 

desenvolvimento dos modelos, se adequando a situações específicas de cada 

período e percebendo a importância de fatores imprescindíveis à gestão de 

destinos turísticos.  

Em suma, as divergências entre os modelos parecem respeitar o foco 

de cada proposta, desenvolvida em períodos específicos. A evolução das 

discussões sobre competitividade de destinos turísticos e suas aplicações 

estão cada vez mais presentes nos estudos sobre destinos turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

4 TURISMO GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESTINO TURÍSTICO 

4.1 Turismo 

  

A perspectiva multidisciplinar enfatiza a necessidade de se pensar o 

turismo como atividade a ser contextualizada no setor econômico, e 

considerada a interação com a sustentabilidade ambiental, social e cultural. 

Ao ampliar-se a compreensão, o turismo passa a ser visto como um 

fenômeno social complexo.  

Tendências mundiais do turismo mudaram notavelmente na última 

década.  Com a globalização, a demanda se torna cada vez mais diversificada 

e exigente, tornando o mercado cada vez mais competitivo, fazendo com que 

as organizações tenham um desempenho superior em seus produtos e 

serviços.  

O turismo é utilizado como uma chave para o crescimento econômico 

em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, visto como uma solução 

rápida para combater as deficiências econômicas, aumentando a competição 

e abrindo novos desafios para os destinos turísticos (FONT; AHJEM, 1999). 

À medida que o turismo se desenvolve e ganha importância, 

multiplicam-se os desafios no gerenciamento de suas atividades setoriais. 

Segundo dados da OMT6, desde os anos 90, o setor de viagens e turismo 

tornou-se um dos setores que mais movimentam a economia mundial. E 

desde então, ocupa posição de destaque com significativos resultados em 

termos de volume de negócios, receitas e empregos (PEARCE, 2002). O 

segmento do turismo com o passar dos anos, se colocou entre os fenômenos 

socioeconômicos mais representativos dos últimos anos.  

Em suas múltiplas relações, o turismo privilegia o âmbito econômico, 

materializado na produção e consumo de diversos bens, nos serviços de 

empresas de transporte, de hospedagem, de alimentação e na transferência 

de capitais. E dessa maneira, fortalece o comércio local, dependendo, no 

entanto, dos fluxos e da sazonalidade.   

De um lado, a expressiva estatística dos números do turismo reunidos, 

que apresentam possibilidades para o crescimento econômico das 

                                                             
6
 OMT – Organização Mundial do Turismo; 
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destinações turísticas enquanto que, por outro, os efeitos desfavoráveis, do 

ponto de vista ambiental, social e cultural, alertam para a necessidade de 

repensar as estratégias de gerenciamento de modo que possam ser 

garantidas condições essenciais de sustentabilidade aos destinos turísticos. 

Na concepção de Buhalis (2000) os destinos turísticos são 

basicamente lugares que oferecem serviços e experiências aos visitantes, 

que são compostos de produtos tangíveis e intangíveis, lugares e atrativos 

turísticos com distintos atrativos naturais e propriedades que podem ser 

atraentes aos turistas. Ou ainda, destinos turísticos também são 

tradicionalmente considerados como áreas geográficas definidas, como país, 

ilha ou cidade (BURKART; MEDLIK, 1974; DAVIDSON; MAITLAND, 1997). 

De acordo com Hall (2001), os destinos turísticos estão sendo 

desenhados também como resposta aos problemas econômicos causados 

pela reestruturação econômica mundial e pelo aumento da competitividade 

territorial e não apenas para responder às demandas dos turistas. Nesse novo 

cenário, cidades e lugares vêm adquirindo novas funções para atender a 

demandas do turismo, lazer, recreação e entretenimento, a partir da 

implantação de infraestrutura e de equipamentos, e proporcionando outras 

formas de uso/consumo dos espaços urbano-metropolitanos (SILVEIRA, 

2002). 

Dessa forma, a atividade turística, em uma determinada região 

constitui, comprovadamente, uma importante ferramenta de desenvolvimento 

econômico, social e cultural, podendo ser definida como: 

Um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e 
temporário de indivíduos ou grupo de pessoas que, 
fundamentalmente por motivos de recreação, descanso, cultura ou 
saúde, se deslocam de seu lugar de residência habitual para outro, 
no qual não exercem nenhuma atividade lucrativa nem remunerada, 
gerando múltiplas relações de importância social, econômica e 
cultural (OSCAR DE LA TORRE, 1985, p.19).  

 

Ainda, na visão de Buhalis (2000) um destino turístico pode ser 

entendido como uma combinação ou até uma marca de todos os produtos, 

serviços e experiências proporcionadas pelo local. Por esse motivo, o turismo 

é um elemento de grande importância para o desenvolvimento da economia, 

sendo caracterizado de forma alternativa, estabelecida a partir do sistema 

produtivo local, aproveitando a suas potencialidades socioeconômicas 
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intrínsecas. E um dos desafios mais significantes que resultam do ambiente 

turístico global cada vez mais competitivo é a necessidade de uma estratégia 

de posicionamento do destino eficaz (O'LEARY; DEEGAN, 2003). 

Do ponto de vista econômico, Cooper et al (2001) caracteriza: 

O turismo é uma força central na economia mundial, uma atividade 
de importância e significados globais que inclui setores industriais e 
temas acadêmicos variados, mas que precisa ser estudado como 
um setor econômico em si. (COOPER et al, 2001).  

 
O impacto econômico do turismo se representa nos fluxos de gastos 

associados aos serviços prestados na atividade turística. Os gastos turísticos 

têm um efeito multiplicador sobre a economia, observados principalmente, 

nos serviços chamados front line, como transporte, hotéis, atrativos e 

restaurantes. 

Então, se pode afirmar que a atividade turística surge como resposta a 

um processo econômico de desenvolvimento, resultante da própria dinâmica 

do sistema da sociedade. O processo de globalização exige uma velocidade 

de transformação dos lugares que afeta diretamente o ambiente. O turismo, 

muitas vezes, afirma o processo de globalização dos lugares sem refletir essa 

ação e esquece que necessita da singularidade do ambiente para efetivar 

plenamente suas atividades. 

Para Cooper et al (2001), a flexibilidade durante o processo é de 

fundamental importância, para que possa ocorrer ajustes e reformulações em 

respostas à mudanças internas e externas. O processo minucioso de 

planejamento é necessário devido à complexidade do setor turístico. 

Esse enfoque possibilita a compreensão da estrutura e do 

funcionamento do fenômeno turístico, por exigir a integração dos 

conhecimentos interdisciplinares, facilitando a identificação, as relações e as 

interações dos elementos que compõe o sistema turístico (ACERENZA, 

1987).  

O fato é que o processo de globalização tem sido capaz de transformar 

a dinâmica mundial com relação ao turismo e à informação e dessa forma, 

induzindo o desenvolvimento de um profundo senso de competitividade entre 

as localidades pela busca de um espaço privilegiado no cenário internacional. 

(BORJA; FORN,1996).  
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A globalização da economia está fazendo com que os destinos 

turísticos mudem suas estratégias para poderem competir de forma mais 

favorável em escala mundial. Isto exige uma reflexão ainda maior por parte 

dos gestores do destino turístico. Enfim, as pessoas perceberam a 

importância do turismo no portfólio da economia, como um importante motor 

para o desenvolvimento econômico e social do destino (CROUCH; RITCHIE, 

1999). 

Assim, o turismo se consolidou como uma importante atividade 

econômica, geradora de receitas, divisas e empregos promovendo a 

valorização de todo o patrimônio local, vislumbrando novas perspectivas de 

desenvolvimento social e de melhoria nos índices de qualidade de vida. 

E na ampliação do discurso do desenvolvimento do destino turístico, o 

planejamento é um importante instrumento de ação dos governos em todos 

os níveis, para promover o desenvolvimento econômico. Consiste ainda em 

determinar os objetivos, ordenar os recursos materiais e humanos, 

estabelecendo métodos e técnicas para atingir os resultados (ACERENZA, 

2003). 

 

4.2 Planejamento e Gestão do Destino Turístico 

 

O turismo possui, como a maior parte das atividades econômicas e 

sociais, a capacidade de promover impactos positivos e negativos. É baseado 

nesta assertiva que, estudiosos do turismo apresentam a importância do 

planejamento, de forma concreta e constante. Porém, quando não planejado 

e monitorado de forma contínua e permanente, o turismo pode gerar efeitos 

negativos na comunidade receptora e causar danos irreversíveis, 

principalmente, nos aspectos: econômico, social, cultural e ambiental (HALL, 

2001).  

Pode-se aferir que o planejamento é um processo contínuo e dinâmico 

que compõe um conjunto de ações intencionais e integradas, orientadas para 

tornar realidade um objetivo futuro, de forma a facilitar a tomada de decisões. 

Essas ações devem ser identificadas a fim de permitir que elas sejam 

executadas de forma adequada e considerando aspectos como o prazo, 

custos, desempenho e outras condicionantes. 
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O planejamento surge ainda, como forma de administrar os recursos do 

Estado e da iniciativa privada para atingir os objetivos e metas, previamente 

estabelecidos de forma mais simples e também para gerar bem-estar à 

comunidade. Na verdade, o planejamento está envolvido em todas as esferas, 

seja numa simples decisão até as mais complexas. 

Dessa forma, a principal função do planejamento, dentro de qualquer 

área de estudo, se remete ao fato de que sua atuação dentro de um modelo 

deixa de ser um condicionante, para se tornar um determinante nos 

processos, sendo de fundamental importância para o desenvolvimento de um 

município. Assim, salienta-se a necessidade de desenhar e articular com 

maior precisão as estratégias competitivas para tal planejamento. 

No turismo, não se pode desconsiderar a existência de fragmentações 

causadas pela ordem econômica global. Por isso, planejar é um processo 

amplo, que aborda diversos fatores, desde definições de políticas públicas, 

até mudanças nos valores da sociedade.  

E dessa forma, o planejamento estratégico serve como ferramenta 

aplicável aos destinos turísticos, mantendo um comprometimento com a 

realidade local, a partir de recortes territoriais, delimitados a partir das 

relações de poder estabelecidas.  

Segundo Ruschmann (1999), o planejamento é fundamental e 

indispensável para o desenvolvimento turístico equilibrado e em harmonia 

com os recursos físicos, culturais e sociais das regiões receptoras, evitando 

assim, que se destruam as bases que o fazem existirem.  

O planejamento, a organização do espaço e o consequente 

estabelecimento de parâmetros sustentáveis passam a ser executados então, 

de acordo com as características ambientais, sociais e econômicas do local, 

num processo sistemático cujas fases impliquem no benefício da comunidade. 

Desta maneira, a gestão e o planejamento do turismo devem estar lado a lado 

para conduzir com o mínimo de conflito, a organização do território e o 

consequente impacto derivado e associado (HALL, 2001). 

Assim, o planejamento deve ser considerado um elemento crítico para 

se garantir o desenvolvimento sustentável de longo prazo dos destinos 

turísticos. Considerando o planejamento um processo, Hall (2001) ainda 

afirma que é necessário formular metas e determinar como elas serão 
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atingidas e de que maneira os problemas e adversidades serão discutidos e 

solucionados.  

Para Ruschmann (1997), esta tarefa, requer uma perspectiva apoiada 

numa gestão pública, ou seja, no bom termo do que indica ser uma visão 

administrativa moderna, típica da área pública e essencialmente voltada 

àqueles que são responsáveis por preservar e conservar os recursos 

disponíveis: 

Os rumos do turismo [...] apontam para uma visão administrativa 
moderna, de longo prazo e com postura responsável diante da 
integridade do meio ambiente, que encontra no desenvolvimento 
sustentável do turismo, o caminho da consolidação da atividade e a 
lucratividade adequada dos investimentos realizados no setor. 
(RUSCHMANN, 1997, p. 6). 

 
Num contexto mais amplo e generalista, a OMT (2003) afirma que o 

planejamento turístico deve maximizar os benefícios socioeconômicos e 

minimizar os custos e os danos, visando o bem estar da comunidade 

receptora e a rentabilidade dos empreendimentos privados e/ou públicos do 

setor. Assim, o planejamento não é um conceito estático, é um processo que 

tenta produzir a melhor estratégia, no plano que está em constante mudança 

(COOPER et al, 2001). 

A competição por vantagens locais na nova economia mundial 

globalizada só aumentará em alcance e sofisticação. Uma perspectiva de 

planejamento estratégico e de gestão de mercado provê cidades com as 

ferramentas e oportunidades para crescer frente ao desafio. (KOTLER et al, 

1993). 

O planejamento é em toda sua extensão, a identificação de fatores 

competitivos de mercado e potencial interno, para atingir metas e planos de 

ação que resultem em vantagem competitiva para o destino turístico. Tal 

processo administrativo proporciona sustentação metodológica para se 

estabelecer a melhor direção a ser seguida pelo destino turístico. E pode ser 

considerada uma ferramenta de gestão de destinos turísticos. 

E dessa forma, Anjos (2004) ressalta que o planejamento precisa ser 

flexível o suficiente para garantir que a gestão de cada processo aconteça de 

forma contínua e sistêmica, resultando em estratégias eficientes e eficazes 

social, ecológica e economicamente. 
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Outro aspecto relevante do planejamento turístico é o esforço de 

coordenar ações de diferentes níveis de administrações federal, estadual ou 

municipal, para não haver a dispersão de esforços e recursos. Portanto, 

devido a esta característica, o turismo exige dos gestores públicos ações que 

focalizem não só os objetivos econômicos que desejam alcançar, mas outros 

aspectos como a preservação da identidade cultural e a sustentabilidade 

ambiental.  

O processo de gestão se remete à  ações operacionais, projetos e 

etapas que se relacionam com as prioridades imediatas, podendo ser 

considerada uma etapa contínua  do próprio planejamento do destino turístico 

(ALMEIDA et al. 1999). Neste contexto, Hall (2001) determina a gestão do 

desenvolvimento do turismo, através do planejamento e continua se 

apresentando como uma ação importante pelos seus efeitos potencialmente 

duradouros e significativos para os destinos turísticos.  

Nas determinantes pertencentes ao planejamento turístico, para Hall 

(2001), a elaboração e implementação corretas dos objetivos e metas, 

contribuem para minimizar impactos potencialmente negativos, maximizar 

retornos econômicos nos destinos e, dessa forma, estimular uma resposta 

mais positiva por parte da comunidade em relação ao turismo de longo prazo.  

No contexto do planejamento turístico, para Acerenza (1995), o foco 

das ações de planejamento está centrado na questão econômica, de forma 

que, o envolvimento direto dos gestores do processo é abordado nas 

questões referentes ao desenvolvimento sustentável da atividade turística, 

visando, como objetivo principal, proporcionar benefícios à comunidade. 

O turismo não depende apenas de um órgão de controle, ele possui, 

em sua essência, uma relação interdependente no espaço. A sua natureza, 

segundo Hall (2001, p. 54) é de difícil definição, disseminado na economia e 

na sociedade e, normalmente, sem um órgão claro de controle. Em vez disso, 

o turismo tende a ultrapassar os limites desses órgãos. O planejamento 

turístico reveste-se de importância porque seus efeitos são extremamente 

significativos e potencialmente duradouros, devido a preocupação de tornar o 

turismo sustentável. 

O planejamento turístico evoluiu ao longo dos anos, de uma 

preocupação apenas pela planificação física, para um enfoque mais amplo, 
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que considera as necessidades das empresas, como dos próprios turistas e 

da comunidade receptora, de maneira que se priorizam as ações 

coordenadas entre o turismo e o entorno social, econômico e ambiental 

(OMT, 2001, p. 174). 

Diante deste contexto, salienta-se que o planejamento turístico é um 

importante instrumento de ação dos governos em todos os níveis, para 

promover o desenvolvimento econômico, dentro de um contexto sustentável. 

Apesar de fazer parte das principais atividades econômicas mundiais, só 

recentemente tem sido analisado de forma mais abrangente, como parte 

fundamental do processo de desenvolvimento. O planejamento turístico é 

uma ferramenta eficiente para o desenvolvimento do turismo de uma 

localidade. 

 

4.3 Política Pública no Turismo 

 

O planejamento governamental pode ser considerado como a projeção 

de ações que se fazem no âmbito da administração pública, considerando-se 

suas diferentes escalas de gestão do destino turístico. A política pública, por 

sua vez, é parte do processo de planejamento governamental e envolve tudo 

aquilo que o governo decide fazer ou não. Observada de forma tão 

abrangente, a política pública funde-se ao próprio processo de planejamento, 

com a diferença de que o planejamento é o processo e a política pública é o 

posicionamento da administração pública frente a um aspecto da vida social 

em um dado momento. 

Assim, segundo Dias (2003, p.121), políticas públicas podem ser 

definidas como “o conjunto de ações executadas pelo Estado, enquanto 

sujeito, dirigidas à atender as necessidades de toda a sociedade”. 

Diante deste contexto, a política está intimamente ligada ao 

planejamento e particularmente, Hall (2001) coloca que o planejamento é uma 

ação política antes de ser técnica. Desta forma, as relações de poder 

existentes, precisam ser bem analisadas, pois suas consequências no 

processo de planejamento são decisivas. O planejamento consiste em uma 

ação que resulta na formulação de objetivos e propostas, buscando caminhos 
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viáveis para atingir metas determinadas, constituindo-se como um processo 

definitivo à ação (ANJOS, 2004). 

De acordo com Lickorisch e Jenkins (2000, p.200), “uma política é uma 

consideração racional das alternativas”, uma vez que busca o direcionamento 

ideal de recursos, como o capital, a mão-de-obra ou mesmo os recursos 

naturais, para que possam servir ao turismo.  

Assim, contextualizando a política para o turismo, Beni (2003) diz que a 

política de turismo deve ser norteada levando em consideração três aspectos: 

o cultural, o econômico e o social, onde a base das instituições públicas, 

através de seus planos e programas, irão definir as prioridades de 

planejamento.  

Contudo, Dias (2003) cita que as políticas de turismo normalmente não 

são planejadas e antecipadas, ou seja, surgem de maneira espontânea na 

medida em que surgem necessidades e prioridades em determinado setor 

turístico. O processo de uma política pública é rigorosamente o contrário, uma 

vez que ela busca inserir ações norteadoras para o planejamento, almejando 

crescimento e desenvolvimento sustentável do turismo.  

 Wanhill (1997) ressalta que o setor turístico usualmente espera que o 

setor público colete informações estatísticas e efetue levantamento de 

mercado. De sua parte, os governos têm interesse em monitorar alterações 

na indústria e efetuar pesquisa para identificar os benefícios sociais e os 

custos do turismo.  

 Diante disso, a política pública de turismo, pode ser interpretada como 

uma gama de orientações a fim de conduzir o planejamento e a gestão do 

destino turístico, podendo ser representadas em diferentes áreas. Para 

Goeldner et al (2002) é definida por:  

Um conjunto de regulamentações, regras, diretrizes, diretivas, 
objetivos e estratégias de desenvolvimento e promoção que fornece 
uma estrutura na qual são tomadas as decisões coletivas e 
individuais que afetam diretamente o desenvolvimento turístico e as 
atividades diárias dentro de uma destinação (GOELDNER; 
RITCHIE; MCINTOSH 2002, p.294).  

 
Dessa forma, pode-se dizer que o planejamento e a política pública, 

especificamente direcionada ao turismo, são ferramentas importantes para os 

gestores determinarem ações de tomada de decisão, frente aos destinos 

turísticos. E que a evolução das políticas públicas do turismo brasileiro vem 
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sendo marcada por alterações abruptas de direcionamento, conduzidas pelo 

próprio cenário da política nacional.  

As políticas de turismo podem ser segmentadas em cinco políticas 

setoriais principais conforme a figura 13. 

 
            Figura 13: Principais Políticas de Turismo; 

Fonte: Adaptado de Goeldner, Ritchie; McIntosh, 2002; 
 

Nesse contexto, os governos têm papel fundamental nos novos 

modelos de gerenciamento, de crises e da comercialização do turismo. 

Ritchie e Crouch (2003, p.170) reforçam a crise do modelo de gestão 

tradicional do turismo, afirmando que: 

Os governos têm se inserido na organização e 
comercialização do turismo, em uma parceria com os 
demais setores da sociedade organizada, unindo forças 
com empresários e assim fortalecendo os fatores que 
condicionam a competitividade sustentável (RITCHIE; 
CROUCH, 2003). 
 

E nesse contexto, é necessário olhar para frente e construir o que 

deverá ser esta atividade nos anos vindouros, com base em um pensamento 

estratégico, a partir do reconhecimento do turismo como atividade econômica 

relevante que requer planejamento, análise, pesquisa e informações 

consistentes (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2003). 

Por fim, vale ressaltar a função da EMBRATUR no governo, que, com a 

estrutura do Ministério do Turismo determina a promoção do país no exterior, 

centraliza a elaboração de estudos e pesquisas para orientar os processos de 

tomada de decisão, avalia o impacto da atividade turística na economia 

nacional e formata novos produtos e roteiros turísticos (BENI, 2006).  
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4.4 Turismo e Competitividade 

 

O desempenho do setor turístico vem se destacando na economia 

mundial, apresentando resultados superiores quando comparado a outros 

setores tradicionais da economia. Em consonância com essa realidade, a 

competitividade entre os destinos torna-se mais acirrada, o que corrobora 

com a necessidade do desenvolvimento de diferenciais, por parte deles, para 

que possam almejar os benefícios trazidos pela atividade. 

Fica claro que o turismo pode contribuir para o desenvolvimento de 

uma localidade. E que o destino turístico para ser competitivo deve ter em sua 

base o planejamento, a gestão e o auxílio de políticas públicas a fim de 

garantir suas metas de desenvolvimento, para alcançar a competitividade. 

Pode ser observado, ainda, que a competitividade, no caso específico dos 

destinos turísticos, é um meio, um instrumento para alcançar o 

desenvolvimento, a prosperidade da localidade em questão. 

A globalização da economia afeta, principalmente, as empresas, as 

quais enfrentam cenários de concorrência acirrada, busca de diminuição de 

custos e alta produtividade, além da profissionalização da mão-de-obra. Esta 

situação também é enfrentada por países, regiões, estados e municípios, na 

busca de melhorias da sua condição econômica, do seu desenvolvimento, 

oferta de trabalho à população e crescimento da renda, aumento das 

exportações, dentre outras necessidades. Com essa nova economia mundial, 

todas as localidades precisam concorrer com outras para obter vantagens 

econômicas (KOTLER et al 1994, p. 11). 

Os destinos turísticos devem usar as ferramentas de negócios e 

reconhecer as forças globais que afetam suas indústrias locais. Precisam 

entender que eles competem com outros lugares por turistas, convenções, 

residentes, fábricas, sedes corporativas e novas empresas. 

Em relação à gestão e o planejamento devem ser observadas e 

analisadas as seguintes perspectivas: organização, políticas e suas metas 

compartilhadas, comunicação, qualidade, tecnologia e gestão da informação e 

o capital humano (PORTER, 1990; CROUCH; RITCHIE,1993; ESSER ET AL, 

1994; DWYER; KIM, 2003; HEATH, 2003). 
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 Em relação ao próprio destino deve ser observado o que ele oferece de 

atrativos e infraestrutura e também ser levado em consideração o ponto de 

vista do turista. E como resultado do planejamento e desenvolvimento do 

destino turístico estariam os indicadores econômicos e sociais que 

confirmassem esses dados. 

Neste contexto, foram analisados os modelos de competitividade e 

observados os pontos de congruência e divergência. Foram determinados os 

seguintes fatores: recursos, demanda, políticas, desenvolvimento do destino e 

fatores externos. Eles foram determinados com base em todos os modelos 

considerando que de certa forma, seriam elencados pelos autores, porém 

cada um seguindo sua abordagem.  

De forma mais ampla, os modelos determinam o viés da 

competitividade de destinos turísticos através da capacidade do destino 

turístico oferecer bens e serviços, considerados superiores se comparada à 

de outro destino. 

A maioria dos modelos tem por base os aspectos mais importantes 

para a definição da experiência do turista e relaciona tanto variáveis 

quantitativas (como “market-share”, número de visitantes, gastos médios dos 

turistas, taxa de geração de empregos e valor agregado do turismo), quanto 

variáveis qualitativas (como riqueza da cultura e do patrimônio histórico e 

qualidade da experiência do turista). 

Neste panorama, uniram-se todos os fatores de cada um dos modelos, 

a fim de afirmar que todos apresentam congruências. O foco de cada modelo 

se diferencia de acordo com a abordagem, mas todos têm a mesma base e 

os mesmos fatores sendo considerados. 

Mudanças ocorrem continuamente, exigindo frequentes reavaliações 

das tendências do mercado turístico e do posicionamento do destino turístico 

frente à globalização. Num contexto mais amplo, um destino competitivo é 

aquele que reúne esses fatores e garante a escolha do turista. 

A competitividade de um destino é a capacidade de agregar valor e, 

assim, aumentar a riqueza pela gestão de bens e processos, da atratividade e 

da proximidade, e através da integração dessas relações, dentro de um 

modelo econômico e social que leva em consideração o capital natural do 

destino e a sua preservação para as gerações futuras (RITCHIE; CROUCH, 



88 
 

2003). Portanto, para o destino ser competitivo, o turismo deve ser 

sustentável, mas não só ecológica e economicamente, mas também social, 

cultural e politicamente (CROUCH; RITCHIE, 2000). 
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5 SISTEMA TURÍSTICO DE FOZ DO IGUAÇU 

 

A necessidade de compreender o sistema turístico de Foz do Iguaçu 

surge da complexidade que envolve o destino turístico. Assim sendo, fez-se 

necessária uma leitura minuciosa do destino analisando todo seu contexto 

territorial e turístico. Para melhor compreender e analisar a gestão do destino 

utilizou-se o modelo sistêmico territorial de Anjos (2004) e realizou-se uma 

delimitação em subsistemas para facilitar a análise. 

Uma abordagem sistêmica é aquela que enfoca o planejamento e a 

gestão como fatores estratégicos no desenvolvimento do destino, de caráter 

processual e possui um sistema de indicadores amplo e integrado. 

Para Anjos (2004), o planejamento e a gestão territorial são ações que 

tem o espaço como variável central, articulando-se a outras variáveis, como a 

política, a economia, a sociedade e o ambiente natural. Com a abordagem 

territorial sistêmica, surge como consequência a focalização nos territórios, de 

forma a fomentar o processo completo de desenvolvimento, contribuindo com 

a localidade. A componente gestão do destino determina as atividades a 

serem implementadas pela política e pelo planejamento.  

Numa visão sistêmica, sob a ótica de Anjos (2004), o planejamento 

territorial é um instrumento eficiente para a implantação de um sistema 

proposto, visando buscar a solução para problemas prioritários, relacionados 

com o desenvolvimento de um determinado espaço, sendo que o 

planejamento em si, deve ser visto como a primeira etapa do processo 

sistêmico.  

O sistema territorial turístico pode ser compreendido pelas suas 

especificidades territoriais. Dois subsistemas o constituem: o subsistema dos 

residentes e o subsistema dos turistas. Cada subsistema possui alguns 

interesses convergentes e outros antagônicos. Desta forma, cada subsistema 

deve ser analisado na sua particularidade e nas suas relações, buscando 

perceber as especificidades, dinâmicas e sobreposições (de escalas 

espaciais e temporais) entre os dois subsistemas. Para compreender tais 

relações entre residentes e turistas é necessário analisá-los a partir dos seus 

sistemas de fixos e fluxos, buscando identificar essas relações e suas 

consequências. 
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 Figura 14: Sistema Territorial Turístico 
 Fonte: Anjos 2004, p.155 

 

Para Anjos (2004) a análise do espaço turístico para o planejamento, 

precisa unir os subsistemas de fixos e dos fluxos (Figura 14). Os fixos são 

entendidos como os elementos naturais, cujas dinâmicas são resultantes de 

processos ecológicos integrantes do sistema natural, e controlados por 

dinâmicas não humanas e os elementos construídos, são resultantes das 

ações humanas sobre os espaços. 

Os fluxos compreendem as dinâmicas socioeconômicas onde 

envolvem a relação do homem com os sistemas ecológicos, econômicos e o 

próprio sistema social, as dinâmicas econômicas compostas por dinâmicas 

relacionadas à produção, distribuição, consumo e acumulação do capital. Tal 

subsistema é formado por um conjunto de organizações que atuam, para 

atender, ora o residente, ora o turista (ANJOS, 2004). 

           Para que haja uma compreensão completa do sistema territorial 

turístico devem ser consideradas todas as especificidades territoriais de dois 

subsistemas que o constituem: o dos residentes e o dos turistas.  Um sistema 

é, portanto, um conjunto de atores que interagem entre si e da mesma forma 

interagem com o ambiente externo. Assim, o processo de territorialização é 

importante na busca de uma ação duradoura que aliada ao planejamento 

local favorece o desenvolvimento da localidade. 
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Numa visão sistêmica, o processo de territorialização é constituído de 

complexas relações entre os fixos e fluxos determinadas previamente no 

modelo (ANJOS, 2004). 

A região da tríplice fronteira (Figura 15), onde o destino turístico de Foz 

do Iguaçu está inserido, como já foi mencionado no trabalho, é composta por 

mais duas cidades, Puerto Iguazu (Argentina) e Ciudad Del Este (Paraguai) e 

concentra uma população de aproximadamente seiscentos mil habitantes e 

onde atuam suas economias paralelamente, pautadas por três políticas 

diferentes. A localização estratégica do destino turístico de Foz do Iguaçu é 

fator de primordial importância neste contexto.  

Se considerarmos o país, determina-se o sistema Brasil, que é dividido 

em estados então, por consequência o subsistema Paraná.  Se observado 

num contexto regional mais amplo, identificam-se mais três subsistemas, no 

sistema tríplice fronteira, cada um representado por um município e que 

possuem uma relação de interdependência. Neste trabalho, no entanto, só 

será identificado e caracterizado para o estudo, o sistema turístico de Foz do 

Iguaçu, o objeto de estudo. 

Considerando somente o sistema turístico de Foz do Iguaçu, podem 

ser observados ainda dois subsistemas, que serão nomeados Subsistema 

Turismo-Compras e Subsistema Turismo-Cataratas.  

Este recorte foi determinado a partir do ponto de vista sócioeconômico, 

no contexto do destino turístico, onde esses dois atrativos turísticos se 

destacam, evidenciando a atratividade e também seu valor econômico. Do 

ponto de vista social, onde foi levado em consideração o perfil do turista, e 

econômico, por se tratar de uma região representativa financeiramente. 

Nestes sistemas, serão analisadas as vertentes social, econômica, e 

ambiental do território de Foz do Iguaçu – Paraná – Brasil de acordo com a 

delimitação do modelo de Anjos (2004). 
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   Figura 15: Inserção Regional; 
   Elaboração e Organização: Eduardo Baptista Lopes, Thays Domareski; 
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5.1 Sistema dos Fixos Naturais 

 

Os sistemas territoriais em estudo, do destino turístico de Foz do 

Iguaçu, serão apresentados seguindo o modelo de Anjos (2004). Dessa 

forma, centrados primeiramente no sistema de fixos naturais que por sua vez, 

compreendem os elementos naturais que interagem no sistema do destino 

turístico, sendo caracterizado pelo relevo, fauna, vegetação, hidrografia e pelo 

clima. 

O município de Foz do Iguaçu está localizado no extremo oeste do 

Estado do Paraná, no terceiro planalto paranaense, na fronteira com a 

Argentina (Puerto Iguazu) e o Paraguai (Ciudad Del Este).  

Seu relevo apresenta encostas levemente onduladas com altitude 

média de 192 metros, com solos de textura argilosa, de origem eruptiva, 

profundos e ricos em matéria orgânica. A oeste do município corre o rio 

Paraná, ao sul o rio Iguaçu, ao norte fica o lago de Itaipu e a sudeste o 

Parque Nacional do Iguaçu7, uma das últimas reservas de mata nativa intacta 

que existem no Paraná. No sudoeste do município os rios Iguaçu e Paraná se 

unem formando a tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. 

O destino turístico de Foz do Iguaçu, através do Parque Nacional do 

Iguaçu, abriga grande diversidade de espécies animais sob proteção da 

legislação federal, muitas delas vulneráveis ou ameaçadas de extinção. É 

refúgio da última população de onças-pintadas do sul do país. São registradas 

nesta área pouco menos de 400 espécies de aves e aproximadamente 50 

espécies de mamíferos.  

A região oeste do Paraná possui a chamada mata estacional8 

semidecídua9. O tipo de vegetação predominante no município é a mata 

subtropical pluvial e a mata de araucária, que formam a cobertura contínua de 

vegetação, com a presença de palmeira, imbuía, caviúna, erva-mate, já nas 

margens dos rios Paraná e Iguaçu predomina a floresta tropical de várzea.  

                                                             
7 Parque Nacional do Iguaçu será referenciado como PNI; 
8 Estacional porque apresenta as estações do ano bem definidas, com verões chuvosos 
(entre 1.500 e 1.750mm) e invernos secos; 
9 Semidecídua porque algumas árvores perdem as folhas no inverno, para compensar a falta 
de água; 
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O município é limitado por dois rios o Iguaçu e o Paraná, que fazem 

parte da Bacia do Prata. Os rios Iguaçu e Paraná desempenham, 

paralelamente, importantes papéis no desenvolvimento municipal, o rio 

Iguaçu10, pelo elevado interesse turístico, e o Paraná11, pelo seu potencial 

hidrelétrico. Depois de chegar às Cataratas, o rio Iguaçu segue seu rumo até 

sua foz ao encontrar o rio Paraná, formando a tríplice fronteira.  

 O rio Paraná possui cerca de 4.900 km de extensão, sendo o segundo 

em comprimento da América do Sul. É formado pela junção dos rios Grande e 

Paranaíba. Representa trecho da fronteira entre Brasil e Paraguai, onde foi 

implantada a Usina Hidrelétrica de Itaipu e posteriormente, faz fronteira entre 

o Paraguai e a Argentina. 

O clima é subtropical úmido, mesotérmico, sem estação seca definida, 

com verões quentes, geadas pouco frequentes e chuvas em todos os meses 

do ano. A cidade tem uma das maiores amplitudes térmicas anuais do estado, 

cerca de 11°C de diferença média entre o inverno e o verão, isto deve-se a 

uma menor influência da maritimidade do que a que ocorre em outros 

municípios. Por isso os verões costumam ser muito quentes, com máximas 

médias em torno dos 35°C e os invernos apesar de, na média, serem 

considerados amenos. As chuvas costumam ser bem distribuídas durante o 

ano, com uma pequena redução no inverno, e a precipitação anual varia em 

torno dos 1800 mm. 

 

5.2 Sistema de Fixos Construídos 

 

O segundo sistema territorial em estudo é o sistema de fixos 

construídos que constituem elementos erigidos pelo homem, como toda a 

infraestrutura. São identificados pela infraestrutura de acesso e urbana e as 

edificações, espaços públicos de lazer e atrativos turísticos, pela rede viária, 

rede de água, esgoto, energia elétrica.  

O acesso ao destino turístico de Foz do Iguaçu pode ser efetuado pelo 

Brasil, pelo Paraguai e pela Argentina, devido à sua localização favorável, na 

                                                             
10 Onde está localizada as Cataratas do Iguaçu; 
11 Onde está localizada a Itaipu Binacional; 
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tríplice fronteira. O acesso brasileiro pode ser feito de duas maneiras: pela 

BR-277 ou pelo Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.   

O acesso terrestre é feito pela BR-277, uma rodovia federal que foi 

inaugurada em março de 1969, e tem 730 km de extensão, com início no 

Porto de Paranaguá-PR e término na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu.  

No caso do acesso aéreo, a Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária – INFRAERO – é a administradora do aeroporto desde 1974. 

Em 1986, fez um plano de ampliação que foi concluído em 03 de maio de 

1989, dentro dos padrões de operações e funcionalidade. O Aeroporto12 

Internacional de Foz do Iguaçu está localizado na BR 469, km 16,5 – Rodovia 

das Cataratas. O sistema de funcionamento do aeroporto é 24 horas e dispõe 

de voos com destino aos principais pontos do Brasil.  

De acordo com os dados da Infraero (2010), operam seis voos diários 

da GOL Linhas Aéreas e oito voos diários da TAM Linhas Aéreas, quatro voos 

diretos da TRIP Linhas Aéreas e quatro voos diários da Webjet, além de um 

voo semanal da Pluna Linhas Aéreas, somando vinte e três voos. 

O acesso pela Argentina pode ser feito pela Ponte Tancredo Neves e 

pelo Aeropuerto Internacional del Cataratas del Iguazú, localizado na cidade 

fronteiriça de Puerto Iguazú. Ele se encontra a 7 km das Cataratas do Iguaçu 

e 20 km de Puerto Iguazú. Oferece voos de Buenos Aires, Córdoba e Salta. 

O acesso pelo Paraguai pode ser feito pela Ponte da Amizade e pelo 

Aeropuerto de Ciudad del Este Guaraní Internacional. É o segundo aeroporto 

mais importante do Paraguai. Está localizado na cidade de Minga Guazú, a 26 

km de Ciudad del Este que faz fronteira com Foz do Iguaçu. Seu terminal de 

passageiros tem 9.500 m, e opera com voos diretos a Assunção, São Paulo, 

Montevidéu e à Buenos Aires. 

O sistema de atrativos turísticos pode ser considerado o mais 

representativo do destino turístico. O principal atrativo turístico de Foz do 

Iguaçu são as Cataratas do Iguaçu13, localizadas no PNI14 que foi criado pelo 

decreto federal n. 1035 de 10 de janeiro de 1939, sua superfície total abrange 

                                                             
12 Está à 13 km do centro da cidade, 12 km das Cataratas do Iguaçu, 10 km da Ponte 
Tancredo Neves (Argentina), 20 km da Ponte da Amizade (Paraguai) e 30 km da Usina 
Hidrelétrica de Itaipu; 
13 A palavra Iguaçu significa "água grande", na etimologia tupi-guarani; 
14 Tombado pela UNESCO como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade; 
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do lado brasileiro uma área de 185.262,5 hectares, com um perímetro de 

aproximadamente 420 km, dos quais 300 km são limites naturais 

representados por cursos d'água.  

As Cataratas são formadas pelas quedas do rio Iguaçu. Dezoito 

quilômetros antes de juntar-se ao rio Paraná, o rio Iguaçu vence um desnível 

do terreno e se precipita em quedas de 65 m de altura em média, numa 

largura de 2780m. Sua formação geológica data de aproximadamente 150 

milhões de anos. 

As quedas isoladas podem chegar a quase 300, dependendo do 

volume de água do rio, reduzindo para menos de 20 em tempo de cheia. Os 

grandes saltos são 19, três deles do lado brasileiro (Floriano, Deodoro e 

Benjamin Constant) e os demais no lado argentino. Na disposição dos saltos 

estão voltados para o Brasil, o que proporciona uma visão panorâmica para 

quem observa o cenário a partir do Brasil, porém a maior parte deles está no 

lado argentino.  

Após uma ampla curva e uma corredeira, a parte principal das 

cataratas precipita-se lateralmente na profunda fenda de erosão, formando a 

Garganta do Diabo. Com quase 85m de altura este é o salto mais apreciado 

pelos visitantes, seu formato, lembra uma ferradura. 

Além de visitar o PNI e conhecer as Cataratas do Iguaçu, o parque 

oferece outros produtos turísticos como, rafting, tirolesa, rapel, arvorismo, 

passeios de jipe e barco, em meio a mata. A trilha do Poço Preto tem de 9km, 

caminhada ou bicicletas, apreciando a fauna e flora do Parque Nacional do 

Iguaçu.  A trilha das Bananeiras tem 2km de extensão, passando por lagoas 

onde podem ser vistos pássaros de hábitos aquáticos. 
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Figura 16: Sistema Fixos Construídos; 
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A Usina Hidrelétrica de Itaipu15 possui um complexo turístico, 

configurado em um centro de recepção de visitantes, o Ecomuseu de Itaipu e 

o Refúgio Biológico Bela Vista.  

No Complexo Turístico de Itaipu são várias as possibilidades de 

passeios. O Circuito Especial permite a visita ao interior da barragem e dispõe 

de atendimento diferenciado, com monitores bilíngues, utilização de sala 

especial para a exibição de um filme sobre Itaipu e ônibus especial com água 

a bordo e roteiro para acompanhamento e duração aproximada de 2 horas e 

30 minutos e realizado em sete etapas.  

A Visita Panorâmica permite a visão ampla da usina, a partir do mirante 

central, de onde se observa em destaque a barragem e o vertedouro. A visita 

é feita em ônibus da Itaipu (para visitantes particulares) ou em ônibus de 

turismo, para quem fizer parte de excursões. Antes da saída é exibido um 

documentário sobre Itaipu. A duração é de aproximadamente 1 hora e 30 

minutos e o passeio está disponível nas duas margens.  

Na Iluminação Monumental da Barragem, o visitante acompanha o 

espetáculo do mesmo mirante central de onde se pode ver à distância o 

funcionamento de Itaipu durante o dia. Uma trilha sonora envolvente embala 

em perfeita sincronia o acendimento dos refletores, dando formas a um 

colossal paredão de concreto. Iluminação dinâmica e única do gênero em 

todo o mundo, que impressiona os espectadores pela beleza e grandiosidade 

e está disponível nas duas margens. 

O Refugio Biológico Bela Vista é uma unidade de proteção ambiental, 

criada nos anos 70 para receber milhares de animais “desalojados” pela 

usina, em que Itaipu pesquisa a produção de mudas florestais, a reprodução 

de animais silvestres em cativeiro e a recuperação de áreas degradadas e a 

caminhada tem duração de aproximadamente 2 horas. 

E por fim o Ecomuseu, onde o visitante percorre um circuito dividido em 

módulos que apresentam a história desde a ocupação da região da usina na 

margem brasileira até os projetos de conservação ambiental da Itaipu. Dentro 

desse roteiro estão atrações como os espaços temáticos de água e energia. 

Há também uma réplica do eixo de uma turbina em atividade, com direito aos 

                                                             
15 É a maior hidrelétrica do mundo em produção de energia; 
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ruídos característicos do coração da usina. Um painel de fotos 3X4 

homenageia as 40 mil pessoas que trabalharam na construção da hidrelétrica. 

O Parque das Aves é um parque particular, criado em 1994 e que 

conta atualmente com 17 hectares de mata nativa, situado próximo ao PNI, 

possui cerca de 1.000 aves de 150 espécies brasileiras, além de outros 

exemplares exóticos, constituindo-se assim como o maior parque de aves da 

América Latina.  

O Marco das Três Fronteiras está localizado à 6 km do centro da 

cidade,  e para marcar geograficamente a fronteira de Foz do Iguaçu (Brasil) 

com as cidades vizinhas de Puerto Iguazu (Argentina) e Puerto Franco 

(Paraguai), foi construído em cada uma das cidades um obelisco, símbolo da 

igualdade, complementaridade e respeito entre as três nações. O marco 

brasileiro, construído em pedra e cimento e pintado com as cores nacionais, 

estabelece o limite territorial do Brasil com a Argentina e o Paraguai. E foi 

inaugurado em 20 de julho de 1903, juntamente com o marco argentino, 

através de uma comissão estratégica dos dois países. A visita ao local é 

marcada pela bonita paisagem de pinheiros, onde é visualizar o encontro das 

águas do rio Iguaçu com o rio Paraná. 

O perfil cosmopolita e multicultural da cidade se representa em vários 

atrativos turísticos religiosos no município de Foz do Iguaçu. O Templo 

Budista, fica localizado em uma privilegiada região alta da cidade, de onde se 

pode ver com clareza boa parte do centro da cidade de Foz do Iguaçu e de 

Ciudad del Este (PY).  No local observam-se numerosas estátuas, cada uma 

com o seu significado, sendo a principal delas, uma estátua de Buda de mais 

de 7 m de altura, que pode inclusive ser vista em dias de sol durante a 

travessia da Ponte da Amizade. 

  A Mesquita Muçulmana foi inaugurada, levando o nome de um dos 

mais piedosos homens da história muçulmana, o Omar Ibn Al-Khatab. A área 

construída é de 600 m² e possui uma sala oval de aproximadamente 400 m². 

Sua orientação é dada pelo Mihrab, feito na parede posterior da Mesquita e 

indicativo da direção da Cidade Santa de Meca, para onde volta à face o 

muçulmano em oração. É ornamentada com arabescos, figuras geométricas 

em desenhos perfeitos e unificados. A arte é abstrata e a arquitetura, de 
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caráter religioso em sua maior parte. E é aberta a visitação em horários 

determinados. 

E ainda apresenta-se a Igreja Matriz que está situada à Av. Jorge 

Schimmelpfeng, no centro do município, sendo considerada muito 

representativa para os residentes. Além destes atrativos turísticos a cidade 

apresenta áreas e espaços públicos para o lazer como a Praça da Paz, Praça 

das Nações, Praça da Bíblia, CTG Charrua e o Espaço Cultural de Itaipu. 

O município apresenta uma considerável infraestrutura viária, com 

42,42% de ruas asfaltadas, 43,67% de superfícies compostas de peças 

poliédricas, como paralelepípedos e blocos de concreto, e 13,92% de ruas 

sem nenhum tipo de pavimentação. A lógica de localização dos tipos de 

pavimentação ajuda a evidenciar e também a definir as espacialidades e os 

tipos de uso em determinadas regiões da cidade.  

Através do cruzamento dos dados do mapa de infraestrutura viária 

(Figura 19) e dos mapas de fixos naturais e construídos, bem como os dados 

dos fluxos socioeconômicos, percebe-se a relação entre a presença de pisos 

asfálticos junto a grandes equipamentos ou vias importantes de ligação, pisos 

poliédricos em zonas preferencialmente residenciais e superfícies sem 

nenhuma pavimentação em zonas residenciais de baixa renda. 

 Porém, através da análise dos entrevistados, constata-se que existe a 

necessidade de manutenção da maior parte das ruas asfaltadas, que são 

áreas que exigem melhorias. E outro detalhe que agrava esse problema, é 

que o município, é rota de passagem de caminhões de exportação, e eles 

utilizam vias do centro da cidade, o que colabora para a deterioração das 

mesmas, que representam fluxos não compatíveis em vias centrais do 

município. O ideal seria um desvio para facilitar os fluxos, e corrigir o trânsito 

nessas áreas, proporcionando benefícios à toda a comunidade.  
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Figura 17: Rede Viária de Foz do Iguaçu; 
Fonte: Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu; 
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Tabela 01 - Atendimento Rede Urbana 
Índices 2009 

Índice de Atendimento de Rede de Água 100% 
Índice de Atendimento de Rede de Esgoto 71,54% 
Esgoto Tratado 100% 
Estações de Tratamento de Esgoto 05 
Reservatórios de Água 14 
Estações de Tratamento de Água 02 
Energia Elétrica 100% 

    Fonte: Secretaria Municipal de Turismo; 
 

Em relação à infraestrutura urbana o atendimento da rede de água, 

esgoto e energia são apresentados na tabela 01. Toda a cidade possui 

acesso à rede de água e energia elétrica e 71,54% tem acesso à rede de 

esgoto. 

 

5.3 Sistema dos Fluxos Sociais 

 

Os fluxos sociais são estabelecidos pelas dinâmicas socioculturais 

como: trabalho, lazer, escolaridade, organização política e comportamento 

social. Dessa forma, neste capítulo será feita a contextualização do sistema 

turístico de Foz do Iguaçu sob a ótica dos fluxos sociais.  

De acordo com os dados do IBGE (2010), o destino de Foz do Iguaçu 

conta com uma população de duzentos e cinquenta e seis mil habitantes. O 

quadro de evolução do número de habitantes no município indica que houve 

um acentuado aumento populacional de 1970 à 2008. 

 
Tabela 02 – Evolução Populacional 

Data Período Econômico Acréscimo Populacional 
1870-1970 Extração Madeira/Erva-Mate 33.966 

1970-1980 Construção Itaipu Binacional 102.355 

1980-1995 Turismo de Compras 74.861 

1995-2008 Comércio, Turismo de Compras e Eventos 108.007 

     Fonte: Radiografia Socioeconômica de Foz do Iguaçu, 2009; 
 

 Uma análise preliminar desses números permite observar que a 

configuração atual da população é consequência dos três últimos ciclos 

econômicos (Construção de Itaipu e Turismo de Compras), responsáveis pela 

migração de uma parcela em massa. 
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Com uma população composta de imigrantes e migrantes, Foz do 

Iguaçu, destaca-se como uma cidade multicultural por abrigar atualmente 

mais de 70 grupos étnicos, onde a diversidade cultural é um ícone referencial. 

É considerada uma das cidades mais cosmopolitas do Brasil, dentre os 

principais grupos étnicos da cidade estão italianos, alemães, argentinos, 

paraguaios, chineses, japoneses e libaneses, configurando características 

únicas ao município. 

O grau de escolaridade da população é considerado baixo, onde a 

maioria possui até o ensino fundamental, somando 54% da população. E a 

parcela da população com ensino superior soma apenas 7,04%, como pode 

ser verificado na tabela 03.  

 

Tabela 03 – Grau de Instrução da População (2010) 

Grau de Instrução Total (%) 

Analfabeto 4,20% 

Até o Ensino Fundamental  54,20% 

Até o Ensino Médio 34,38% 

Até o Ensino Superior 7,04% 

Não informados 0,18% 

     Fonte: Secretaria Municipal de Turismo; 

 

O município possui oito instituições de ensino superior, ANGLO-

AMERICANO, CESUFOZ, FAFIG, UDC, UNIAMÉRICA, UNIOESTE, UNIFOZ, 

UNILA. Duas delas possuem o curso de Turismo (UDC e a UNIOESTE) e a 

UNIOESTE e a UNILA são instituições pública. Em 2009, foram matriculados 

em cursos no ensino superior 12.367 alunos e em 2010, 11.522 alunos. 

A UNILA - Universidade Federal da Integração Latino-Americana é 

chamada de universidade sem fronteiras, uma instituição inovadora, no 

contexto da região trinacional, envolvendo o nordeste da Argentina, o leste do 

Paraguai e o oeste brasileiro. Esse território amplia-se na relação com as 22 

instituições públicas da Associação de Universidades do Grupo de 

Montevidéu (AUGM) e sua vocação se completa na interação com as 

universidades públicas distribuídas no continente. É uma instituição bilíngue, 

com a participação equivalente de professores e alunos oriundos do Brasil e 

dos demais países latino-americanos, nos termos do Projeto de Lei 
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encaminhado ao Congresso Nacional. São oferecidos cursos de graduação 

(Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciência Política e Sociologia, 

Engenharia de Energias Renováveis, Engenharia Civil de Infraestruturas e 

Relações Internacionais e Integração), pós-graduação e extensão. Em agosto 

de 2010, iniciaram as atividades acadêmicas da universidade.  

No contexto de organização política do destino turístico, evidencia-se a 

necessidade de atuar com o processo de planejamento no destino turístico de 

Foz do Iguaçu. É de se presumir que um processo dirigido da forma correta 

deve resultar na ampliação dos aspectos positivos e minimização dos 

aspectos negativos. Segundo HALL (2001, p.24), o planejamento pode ser 

entendido como um processo atuante de tomada de decisão, baseado no 

passado e presente.  

Nessa perspectiva tem-se uma caracterização típica passível de 

discutir o sistema turístico do destino internacional de Foz do Iguaçu, onde os 

gestores do destino são os principais responsáveis pela consolidação do 

mesmo. 

 
Figura 18: Gestores do Destino Turístico 
Fonte: a autora; 
 

No caso específico de Foz do Iguaçu, se apresentam como gestores do 

processo, a Secretaria de Turismo, responsável pelas ações destinadas ao 

planejamento e gestão na melhoria do turismo em Foz do Iguaçu, o Conselho 
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Municipal de Turismo e o Iguassu Convention & Visitors Bureau, órgãos 

do apoio institucionais ao turismo local, a Itaipu Binacional que participa 

ativamente do processo de desenvolvimento da cidade e o Trade Turístico, 

composto pelos hotéis, restaurantes, atrativos turísticos e serviços de apoio 

ao turista. 

Em agosto de 1980, aconteceu o "I Seminário de Turismo" de Foz do 

Iguaçu, no qual participaram entidades públicas e privadas, técnicos e 

autoridades, com o objetivo de congregar e coordenar as atividades 

relacionadas ao planejamento e desenvolvimento do município. Um dos 

resultados mais efetivos foi a proposta de criação de uma Secretaria, 

adotando-se um plano diretor e uma política de turismo. A viabilização da 

Secretaria Municipal de Turismo aconteceu três meses após o referido 

Seminário, efetivado através da Lei nº 1.081, de 19 de novembro de 1980. 

Em janeiro de 1989, assumiu uma nova equipe na Secretaria de 

Turismo, que apresentou um Projeto Lei e em 21 de dezembro de 1989 foi 

aprovada, através da Lei nº 1.470, a criação da "Foz do Iguaçu Turismo S/A – 

FOZTUR", uma empresa de economia mista, 51% do seu capital subscrito 

pelo município de Foz do Iguaçu e 49% pela iniciativa privada. 

Em dezembro de 1998, a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei 

propondo a reestruturação organizacional da Prefeitura Municipal de Foz do 

Iguaçu e, conforme o disposto no artigo 44º, da Lei nº 2.184, de 23 de 

dezembro de 1998, propôs-se a extinção da FOZTUR, criando a Secretaria 

Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico. 

Esta nova secretaria assumiu as atribuições desenvolvidas pela 

FOZTUR e também as atribuições da extinta Secretaria Municipal da 

Indústria, Comércio e Abastecimento. Em janeiro de 2001, com a Lei nº 2.362, 

é criada a Secretaria Municipal de Turismo, desmembrando-se a atividade 

turística do setor de indústria e comércio. 

A Secretaria Municipal de Turismo atualmente é a responsável pelas 

diretrizes do planejamento do turismo e organização completa do trade 

turístico. Até 2006, a estrutura da Secretaria Municipal de Turismo era dividida 

em três categorias principais: o Gabinete do Secretário, o Departamento de 

Desenvolvimento de Turismo e o Departamento de Marketing e Eventos, 

(Figura 19). 
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            Figura 19: Organograma Antigo da Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu; 
            Fonte: Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu; 
 

Em 2007 ocorreu a reestruturação da Secretaria Municipal de Turismo 

determinando sua gestão através das diretrizes da estratégia “Foz do Iguaçu 

Destino do Mundo”, com o objetivo de executar, em parceria, ações da própria 

Secretaria de Turismo, COMTUR, ICVB, e Itaipu com os demais agentes e 

organismos: SEBRAE, Setu-Pr, FPTI, Pólo Iguassu, ABAV, ABIH, Sindhotéis, 

Fórum de Turismo Sustentável Cataratas & Caminhos, SINGTUR, UDC, 

UNIOESTE, entre outros. Assim, a configuração do organograma se 

modificou, conforme a figura 20. 

 

 
Figura 20: Organograma Atual da Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu; 
Fonte: Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu; 

 

          Dentre os objetivos e propostas dessa nova gestão integrada estão: a 

implantação de um sistema de planejamento que possibilite a criação de 
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parâmetros de acompanhamento e avaliação dos resultados das ações 

relativas ao mercado; a integração de estudos e pesquisas existentes nas 

diversas instituições e entidades; a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados ao turista; a adequação da infraestrutura turística existente; a 

adoção de política comercial para o turismo da cidade; a abordagem de 

comunicação visual unificada do destino; a conquista e manutenção de novos 

mercados e o apoio a eventos de interesse turístico, com destaque para 

aqueles com sede fixa na cidade. 

A divisão de serviços turísticos tem várias atribuições como a 

coordenação e manutenção dos Postos de Informações e Teletur; o registro, 

análise e tabulação de dados da demanda de usuários dos Postos e Teletur; 

o registro de sugestões e reclamações e seu encaminhamento à Câmara 

Técnica de Turismo ou ao PROCON; o acompanhamento técnico e de 

intérprete às autoridades estrangeiras e imprensa especializada; o 

atendimento ao turista; o apoio na elaboração e revisão de materiais que 

divulguem os serviços turísticos ou auxiliem na recepção ao turista; a 

elaboração, coordenação e operacionalização de programas e projetos que 

visem o desenvolvimento do turismo local; o atendimento a usuários da 

Biblioteca Especializada em Turismo Frederico Engel; o registro da demanda 

de usuários e controle e manutenção do acervo da Biblioteca; a elaboração 

de propostas para aquisição de novos materiais para o acervo e 

desenvolvimento de campanhas de divulgação da Biblioteca; 

A divisão de planejamento e estudos turísticos tem as funções de 

participação da elaboração e acompanhamento do Plano de Desenvolvimento 

do Turismo do Município; a elaboração de projetos de pesquisa e 

coordenação das mesmas para levantamento qualitativo e quantitativo da 

oferta e infraestrutura do mercado turístico local; a manutenção do banco de 

dados do sistema de informações dos postos de informações turísticas, 

Teletur e do site da secretaria na internet; a elaboração e manutenção do 

Inventário da oferta turística; o desenvolvimento de estudos estatísticos de 

interesse turístico; a manutenção do mailing-list do sistema de turismo local; a 

manutenção do acervo da legislação de interesse turístico e a organização e 

elaboração dos relatórios de atividades da secretaria. 
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A divisão de apoio e suporte técnico é responsável pelo suporte de 

material e apoio logístico a todos os departamentos e divisões da Secretaria, 

desenvolvendo atividades e acionando os departamentos adequados para 

suprir as necessidades de equipamentos, de material de expediente e de 

consumo, de transporte, de manutenção, de limpeza, de comunicação e 

outros; controle de pessoal através de cartão ponto e emissão de boletins de 

frequência, controle de programação de férias, horas extras e suas 

compensações; solicitação de adiantamentos de viagens, despesas de pronto 

pagamento e prestação de contas financeiras destes adiantamentos; controle 

patrimonial dos bens alocados na secretaria, em consonância com o 

departamento de patrimônio e controle documental da secretaria e 

manutenção do arquivo de documentos.   

A estrutura atual do Departamento de Marketing e Eventos16 integra um 

novo modelo de gestão, implantado a partir de agosto de 2007, passando a 

atuar como departamento de relações com o mercado. Com o quadro de 

pessoal ampliado, a equipe tem desenvolvido estudos diversos, englobando 

mercados estratégicos: nacional, latino-americano e internacional. Desde 

então, o departamento busca avaliar de forma mais efetiva a participação da 

secretaria de turismo em feiras e eventos, de acordo com o perfil de cada 

mercado, relacionado sempre ao destino condições de fazer avaliações reais 

sobre os diferentes públicos-alvo e atuar de forma a trazer resultados mais 

eficazes.  

Em 2009, foi criado dentro da estrutura da Secretaria Municipal de 

Turismo o Núcleo de Desenvolvimento de Eventos de Massa, com o objetivo 

de potencializar a captação de eventos de massa por meio de ações 

integradas com as Secretarias Municipais e demais órgãos da administração 

direta e indireta de Foz do Iguaçu. 

As principais atribuições do núcleo são: criar um canal de informações 

entre as secretarias e órgãos da administração municipal acerca do 

calendário local de eventos programados e a serem potencializados no 
                                                             
16 O departamento conta atualmente com a diretoria, três gerências de mercado (nacional, 
internacional e latino-americana) e o apoio de uma assessoria de imprensa especializada e 
de uma assessoria de comunicação, tecnologia e design gráfico - que atuam de forma 
integrada com entidades diretamente ligadas ao turismo. 
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município de Foz do Iguaçu; articular com as entidades governamentais, não 

governamentais e de iniciativa privada, para a captação e manutenção de 

eventos de massa para Foz do Iguaçu; incentivar a promoção de eventos com 

potencial turístico e potencializar a atuação da Secretaria de Turismo do 

município nos eventos locais programados; incentivar a integração dos meios 

de hospedagem de menor porte, dando apoio técnico para melhoria da 

qualidade de serviços prestados; gerar um fluxo econômico que auxilie a 

movimentação da economia local, principalmente o comércio e prestadores 

de serviços de menor porte. 

Foz do Iguaçu possui também um sistema exclusivo de informações 

turísticas, que é o TELETUR17, que funciona diariamente das 07h00 às 

23h30, e dispõe de informações sobre hospedagem, alimentação e opções de 

atrativos turísticos da cidade, onde o atendimento é feito em inglês ou 

espanhol. Além dos cinco postos de informações turísticas espalhados pela 

cidade. 

O município também apresenta o COMTUR18, dada a sua característica 

de Conselho Municipal, é uma instância de planejamento participativo nas 

gestões locais, sendo constituído como um fórum deliberativo no tema 

turismo. Tem como objetivo principal consolidar parcerias e proporcionar, 

através de suas ações, o envolvimento e o comprometimento dos mais 

variados setores socioeconômicos do município no fomento da atividade 

turística. Como tal deve estar comprometido com a busca do equilíbrio entre a 

preservação cultural e ambiental e o desenvolvimento das suas 

potencialidades, de modo que a atividade turística possa ser capitalizada com 

base na sustentabilidade.  

Em Foz do Iguaçu é formado atualmente por 28 instituições, que atuam 

como um fórum de discussão para o turismo local. Sua missão é de articular e 

integrar as ações do setor turístico do município, em bases sustentáveis, de 

maneira a garantir a preservação ambiental, o desenvolvimento econômico e 

social de toda a comunidade. 
                                                             
17 Ligação é gratuita, 0800 45 15 16; 
18 É um colegiado de entidades, com caráter consultivo e deliberativo, criado através de Lei 
Municipal, que une esforços do poder público, da iniciativa privada e da comunidade, visando 
o desenvolvimento turístico municipal. 
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Os Convention & Visitors Bureaux (CVBx) são estruturas 

independentes, não governamentais, apartidárias, sem fins lucrativos, com a 

missão de promover o desenvolvimento econômico e social do destino que 

representa, através do incentivo e fomento do turismo. O Iguassu Convention 

& Visitors Bureau é uma entidade centrada na promoção mercadológica do 

destino turístico de Foz do Iguaçu, visando o aumento do fluxo de turistas e a 

geração de negócios.  Tem como missão trabalhar o marketing do destino de 

Foz do Iguaçu através do apoio à captação de eventos e a promoção do 

destino.  

É considerado ainda instrumento de planejamento, promoção, apoio, 

captação e geração de eventos e incentivo ao turismo de entretenimento e 

lazer. Trata-se de uma cooperativa de negócios que busca gerar retorno 

direto à cidade e indireto aos associados, que neste caso, seriam os 

mantenedores. A atração de turistas para a cidade é uma forte geradora de 

receitas para a região, uma vez que o turismo movimenta mais de 60 setores 

da economia.  

A Itaipu Binacional19 já foi visitada por mais de 14 milhões de pessoas 

de todos os continentes, desde sua inauguração. Além de ser a maior 

hidrelétrica do mundo em produção de energia, a atuação socioambiental 

também é compromisso da Itaipu, que a partir da ampliação da missão da 

empresa, ocorrida em 2003, implementou programas que beneficiam a 

sociedade, voltados ao meio ambiente e às comunidades localizadas no 

entorno do empreendimento.  

A hidrelétrica binacional é resultado do esforço da engenharia do Brasil 

e do Paraguai e de 40 mil trabalhadores, que venceram o desafio de 

converter em energia elétrica as águas do rio Paraná.  

Em 2007, a empresa completou o seu projeto original com a instalação 

de duas novas unidades geradoras de 700 megawatts cada. O adicional de 

energia equivale a uma usina equivalente a Angra 2 ou a Sobradinho. Agora 

são 20 turbinas que totalizam 14 mil megawatts de potência instalada. Essa 

potência, a propósito, só fica atrás da usina chinesa de Três Gargantas, que 

                                                             
19 A hidrelétrica de Itaipu é, segundo a Associação Norte-americana de Engenheiros Civis, 
uma das sete maravilhas do mundo moderno, ao lado de obras como a ponte Golden State, o 
canal do Panamá, o Eurotúnel, o edifício Empire State e a torre Canadian National. 
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detém 22 mil megawatts. Mas como o regime de águas do Rio Paraná é mais 

estável do que o do Yang-Tse, a produção anual de Itaipu é superior, tendo 

chegado a 94 milhões de megawatts-hora em 2008.  

Hoje, o alcance da usina se estende para além da produção de energia 

de qualidade. Responsável por mais de um quarto do abastecimento do Brasil 

e por quase a totalidade do fornecimento ao Paraguai, Itaipu converteu-se em 

uma das principais molas propulsoras do desenvolvimento econômico e social 

da região de fronteira entre esses dois países.  

Reunindo recursos físicos e organizacionais, a Secretaria de Turismo, o 

COMTUR, o ICVB e a ITAIPU seriam os gestores do destino turístico, 

responsáveis por ações de planejamento e organização no destino turístico, 

através da estratégia “Foz do Iguaçu – Destino do Mundo”. 

 

5.4 Sistema Fluxos Econômicos  

 

O sistema de fluxos econômicos compreendem renda, produção, 

distribuição, consumo e acumulação. Foz do Iguaçu tem sua economia 

centrada no turismo e na geração de energia elétrica, dessa forma, norteado 

por estes dois atrativos que compõe toda história da cidade. Serão 

apresentados elementos sobre a complexidade do processo instalado no 

destino. 

A construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, iniciada na década de 

1970, causando efeitos em toda a região, aumentando consideravelmente a 

população de Foz do Iguaçu e impactando diretamente no crescimento e 

desenvolvimento da cidade como um todo.  

Por outro lado, a exploração do Parque Nacional do Iguaçu também 

trouxe investimentos para a cidade, se caracterizando como principal atrativo 

turístico do destino. Porém, se apresenta um contexto social mais amplo que 

faz relação com as economias de Puerto Iguazu (AR) e Ciudad del Este (PY) 

e que impactam diretamente na região. 

O PIB de Foz do Iguaçu alcançou no ano de 2008, o valor de R$ 6. 010 

670,541 bilhões. E na classificação do PIB – Brasil está em 63º lugar. O PIB é 

resultado do setor hoteleiro, do comércio de fronteiras e da geração de 

energia elétrica, onde a aglomeração da tríplice fronteira já foi considerada 
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como o 3º maior centro mundial de comércio, atrás apenas de Hong Kong e 

Miami, numa classificação internacional da revista Forbes de 1994. É 

importante destacar também que a região da tríplice fronteira compõe uma 

das maiores aglomerações internacionais do continente americano, e 

certamente a maior da América do Sul. 

De acordo com dados da Receita Federal, em 2009, Foz do Iguaçu 

movimentou em exportações 1.023.192.804,72 de dólares e 1.561.022.071,91 

em importações. 

A economia da região da tríplice fronteira se integra de tal forma, que 

as três cidades interagem, contribuindo para o desenvolvimento da região e 

fortalecendo o turismo local. O turismo de compras pode ser observado tanto 

em Puerto Iguazu (AR), como em Ciudad del Este (PY), sendo nesta última 

mais expressivo. Na Argentina têm-se ainda as opções de restaurantes e 

cassinos que são grandes atrativos para os turistas que visitam a região. 

A renda per capita do município é de R$ 20.000/ano e é mal distribuída 

como pode ser observada na tabela 04. 

 Fonte: IBGE, 2009; 
 

Em relação ao IDH20, dos 399 municípios do estado do Paraná, Foz do 

Iguaçu está na posição de 41º com IDH de 0,780, considerado médio, atrás 

da capital Curitiba, e das cidades Maringá, Londrina, Cascavel e Ponta 

Grossa, respectivamente. Se observar a categorização do IDH, pode-se 

perceber que o fator mais baixo é a renda, o que reforça a questão da má 

distribuição de renda na cidade. 

Tabela 05 - Índice de Desenvolvimento Humano (2009) 

IDH – E (Educação)     0,912 
IDH – R (Renda) 0,707 
IDH – L (Longevidade) 0,721 
IDH (Geral)   0,780 

         Fonte: Radiografia Socioeconômica, 2010; 
 

                                                             
20IDH - Índice de Desenvolvimento Humano; 

Tabela 04 - Renda Familiar da População Economicamente Ativa (2009) 
                                                                                                     Renda Familiar % 
Classe A (20 ou mais s.m.) 0,15% 
Classe B (de 10 a 20 s.m.) 1,12% 
Classe C (de 5 a 10 s.m.) 5,71% 
Classe D (de 2 a 5 s.m.) 26,59% 
Classe E (até 2 s.m.) 66,43% 
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 No contexto dos serviços turísticos, o número de agências de turismo, 

no destino de Foz do Iguaçu é bastante relevante, atualmente com 147 

estabelecimentos21, sendo que 63 são emissivas, 113 receptivas e 37 

operadoras, além de 18 casas de câmbio. E oferecem serviços dos mais 

diferenciados, desde o receptivo, guias de turismo que falam diversos idiomas 

e motoristas. 

No sistema de hospedagem, a cidade ainda conta com o quarto maior 

parque hoteleiro22 do Brasil e dessa forma, oferece opções para todo perfil de 

turista, dispõe de 161 estabelecimentos para todas as necessidades e 

expectativas dos visitantes. Há hotéis com moderna estrutura para eventos e 

resorts para atividades de lazer e negócios.  

 

Tabela 06 – Meios de Hospedagem 

Estabelecimentos Quantidade Aptos Suítes Leitos 
Hotéis a partir de R$ 101,00 38 4.469 420 11.321 
Hotéis de R$ 51,00 a R$ 100,00 39 2.314 25 6.064 
Hotéis até R$ 50,00 33 935 0 2.302 
Total 110 7.718 445 19.687 

Tipologia dos Meios de Hospedagem     

Hotéis (total) 110 7.718 445 19.687 
Flat’s 1 42 0 102 
Pousadas 23 337 1 932 

Motéis 21 306 72 826 
Campings 4 0 0 0 
Albergue da Juventude 2 43 2 233 
Total 161 8.446 520 21.780 

Fonte: Radiografia Socioeconômica, 2009; 
 

Com a maioria dos hotéis classificados pelo regulamento da 

EMBRATUR/ABIH23, a hotelaria da cidade se destaca pelos serviços e pelo 

contingente de empregos gerados. Pode ser observada a importância do 

setor turístico para a cidade como o setor turístico tendo um efeito 

multiplicador sobre a renda e emprego na região.  

Na determinação de destino turístico internacional, Foz do Iguaçu 

figura como segundo destino mais visitado por turistas estrangeiros, na 

                                                             
21 Alguns estabelecimentos acumulam tipos de serviços; 
22 Foz do Iguaçu já ocupou a posição de 3° maior parque hoteleiro do Brasil; 
23

 ABIH – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis; 
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categoria lazer, segundo dados da EMBRATUR, atrás apenas do Rio de 

Janeiro. 

 

   Fonte: Estudo da Demanda Turística, 2004-2008; 
 

No contexto dos atrativos do destino turístico de Foz do Iguaçu 

apresentam-se: as Cataratas do Iguaçu, o Parque das Aves, o Templo 

Budista, o Marco das Três Fronteiras, o complexo turístico da Itaipu 

Binacional, isso sem contar os atrativos das cidades vizinhas, compras em 

Ciudad del Este (PY), as Cataratas do Iguaçu do lado argentino, comércio, 

Duty Free, a gastronomia local e os atrativos noturnos em Puerto Iguazu (AR). 

Assim, a expressividade dos principais atrativos turísticos de Foz do 

Iguaçu é confirmada pela tabela 08, onde pode ser observada ainda, a 

superioridade de visitação das Cataratas do Iguaçu, no PNI em relação à 

Itaipu Binacional.  

Em 2010 as Cataratas do Iguaçu registrou recorde de visitação, onde 

mais de 1.265.000 pessoas visitaram o parque. É o maior número desde 

1981, quando a estatística começou a ser feita. 

 

Tabela 08 – Atrativos Turísticos 
Atrativo/Data 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cataratas do 

Iguaçu 
 

767.193 
 

735.775 
 

645.832 
 

764.709 
 

980.937 
 

1.087.239 
 

954.039 
 

1.055.433 
 

1.154.046 
 

1.070.072 
 

1.265.765 

Itaipu 

Binacional 
 

370.571 
 

339.467 
 

307.807 
 

378.350 
 

452.695 
 

492.318 
 

422.421 
 

354.167 
 

311.752 
 

298.579 
 

553.185 

Fonte: Secretaria de Turismo, 2010;  
 

O setor turístico de Foz do Iguaçu está estruturado com várias 

entidades do ramo que auxiliam no planejamento e na tomada de decisão. 

Estas instituições colaboram para o desenvolvimento local e regional da 

tríplice fronteira. No quadro 05, estas instituições foram classificadas em 

categorias: Binacional, Federal, Estadual/Regional e Municipal. 

 

Tabela 07 – Destinos Brasileiros mais visitados por estrangeiros – LAZER 
Destinos 2004 2005 2006 2007 2008 

Rio de Janeiro (RJ) 33,9% 31,5%   30,2%      30,2%    29,1% 
Foz do Iguaçu (PR) 21,7% 17,0% 17,01% 16,1% 19,0% 
Florianópolis (SC) 11,9% 12,1% 15,1% 15,3% 16,9% 
São Paulo (SP) 13,6% 13,6% 12,6%     13,7%     14,9% 
Salvador (BA) 14,2% 11,5% 11,4% 10,2%     8,7% 
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Quadro 05 – Instituições                                          
                                                                                                                                                       Categoria 
PTI - Fundação Parque Tecnológico de Itaipu Binacional 

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Federal 

PARANÁ TURISMO Estadual 

PÓLO IGUASSU - Instituto Pólo Internacional Iguassu Regional 

SMTU - Secretaria Municipal de Turismo Municipal 

ICVB - Iguassu Convention & Visitors Bureau Municipal 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU    Municipal 

COMTUR - Conselho Municipal de Turismo Municipal 

ATRIFI - Associação do Receptivo Internacional de Foz do Iguaçu Municipal 

SHRBS - Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu Municipal 

SINDETUR - Sindicatos das Empresas de Turismo de Foz do Iguaçu Municipal 

SINGTUR - Sindicato dos Guias de Turismo de Foz do Iguaçu Municipal 

AGETURFI - Associação de Agências de Viagens e Turismo Receptivo de Foz do Iguaçu Municipal 

SECHSFI - Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Foz do Iguaçu Municipal 

       Fonte: Inventário de Foz do Iguaçu, 2009; 

 

 Dessa forma, através deste panorama, o município de Foz do Iguaçu é 

o 7º município mais populoso do estado do Paraná, com 256.000 mil 

habitantes. Um destino turístico de lazer, com atrativos representativos 

internacionalmente, como a Itaipu Binacional e as Cataratas do Iguaçu. 

 Com a economia voltada para a geração de energia elétrica e para o 

turismo, a cidade conta com um dos maiores parques hoteleiros do Brasil, 

além de um aeroporto internacional, com as principais companhias aéreas 

nacionais. O município se apresenta bem articulado com o trade turístico, 

prefeitura municipal e instituições relacionadas. 
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6 RESULTADOS 

6.1 Desenvolvimento da Matriz de Indicadores 

 

 A partir de todo o contexto apresentado pelos teóricos que discursam 

sobre a competitividade foi desenvolvida uma matriz de indicadores que está 

baseada na análise dos modelos de competitividade de destinos turísticos 

que foram referenciados nesta dissertação. 

 Vale ressaltar que a construção da matriz de indicadores exigiu 

decisões metodológicas que conformam a proposta de avaliação em sua 

totalidade. Nesta matriz, partiu-se do entendimento de que esta construção 

deve ser vista como um exercício contínuo, o que significa revisões e 

adaptações continuadas e contextualizadas dos indicadores, tendo em vista 

que esta matriz pode ser aplicada à outros destinos turísticos com perfis 

diferentes.  

 Nesta perspectiva, a matriz de indicadores não se constitui em um 

produto universal e acabado, defende-se que este deve ser sempre 

submetido às críticas que possibilitem ajustes, principalmente no que diz 

respeito à categorização de indicadores. 

 O uso de indicadores tem sido uma prática habitual na gestão de 

destinos turísticos, onde esses indicadores proporcionam critérios que 

permitem adotar medidas corretoras ou melhorias na gestão sustentável do 

turismo (PÉREZ; MESANAT, 2006). E neste contexto, os indicadores 

configuram diretamente o processo de desenvolvimento do destino turístico, 

em questão. 

 É necessário destacar que não existe nenhum modelo unânime que 

definam quais devem ser os indicadores específicos, para ajudar os gestores 

dos destinos turísticos a favor da sustentabilidade dos mesmos (OMT, 2004). 

Assim, para a definição dos constructos da matriz, foram levadas em 

consideração três dimensões principais dentro do foco de análise do destino 

turístico: o turista, o destino, a gestão do destino turístico (Figura 21).  

 A configuração da matriz de análise se expressa com a definição dos 

três constructos base, que por sua vez, determinam impactos no eixo 

horizontal, relacionados aos indicadores, de acordo com as datas definidas. 

Sendo que neste contexto, as categorias: turista, destino e gestão devem 
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estar integrados para que juntos através da competitividade possam alcançar 

resultados positivos e benefícios à localidade.  

 
                                Figura 21: Gestão do Destino; 
                                   Fonte: a autora; 
 

 A matriz de indicadores foi desenvolvida em duas etapas. A primeira 

delas envolveu a definição dos três constructos principais, e a sua 

determinação foi baseada na teoria relacionada aos modelos de 

competitividade. A segunda contemplou a seleção do conjunto de indicadores 

e suas descrições orientadas pelas datas previamente determinadas.  

 Observando esta realidade, para cada constructo foram determinadas 

variáveis longitudinais relacionadas diretamente ao objeto de estudo - o 

destino turístico de Foz do Iguaçu. Neste contexto, as datas escolhidas para a 

análise dos dados foram 1990, 1995, 2000, 2005 e 2010. Essas datas foram 

determinadas para analisar a evolução do destino turístico. Em dados 

quantitativos foram utilizados os dados pontuais de cada ano e nos dados 

qualitativos, a existência e tipologia das dimensões avaliadas através dos 

indicadores determinados. 

 A partir desses dados foi possível identificar potencialidades e 

deficiências do município de Foz do Iguaçu e principalmente observar sua 

evolução e a consolidação.  
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  Figura 22: Constructos e Indicadores da Matriz; 
  Fonte: a autora; 
 

 A partir de todo o contexto apresentado pelos teóricos da 

competitividade, é observado que a sustentabilidade e a competitividade se 

constituem eixos em torno dos quais se desenvolvem uma grande parte do 

debate sobre a questão urbana das cidades e são formuladas as prescrições 

para a gestão e administrações municipais (ACSELRAD, 2002). 

 Assim, levando em consideração os preceitos de um desenvolvimento 

turístico integrado e sustentável, dominantes nas propostas mais recentes de 

planejamento e gestão destinos turísticos, pode-se reconhecer três 

constructos na busca de avaliar a competitividade do destino. 

 Os dois primeiros constructos dizem respeito ao sistema turístico no 

sentido stricto sensu: o constructo turista e o constructo destino. A primeira 

estava sendo tratada até então como demanda, presente com destaque nos 

diversos modelos de competitividade estudados. 

  O segundo constructo aglutina, o que vemos tratando até aqui como 

infraestrutura e recursos. A junção destes dois parâmetros busca reconhecer 

o destino na sua abrangência total, evitando as separações reducionistas 

assim permitindo uma análise ampla e sistêmica do processo.  

 O terceiro constructo é denominado de gestão, abrangendo toda a 

questão da gestão pública e privada do destino e dos serviços turísticos 

relacionados, em seus diversos aspectos como os comunicacionais, 
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institucionais, tecnológicos e outros. O constructo gestão dá o significado 

turístico para os dois constructos anteriores, permitindo que sejam gerados os 

resultados. Os resultados, por sua vez, são os processos mais visíveis da 

competitividade do destino turístico, possibilitando a verificação por 

indicadores ligados a sustentabilidade econômico-financeira, social, de 

qualidade de vida e ecológica de um destino turístico. 

 E portanto, a partir de toda a análise que suporta a construção da 

matriz de indicadores, se apresentará os indicadores que consideram os três 

constructos determinados. No constructo do turista estão relacionados os 

dados de número de visitantes dos dois atrativos turísticos mais 

representativos – Parque Nacional do Iguaçu e Itaipu Binacional, média de 

permanência, gasto médio e perfil social do turista (classificação de turistas 

em brasileiros ou estrangeiros, transporte e organização da viagem).  

 No constructo do destino turístico estão agrupadas a diversificação, 

raridade e acessibilidade e ainda informações relacionadas à infraestrutura 

como número de leitos, tipologia de hospedagem, transporte interno e 

informação do destino turístico. 

 No constructo da gestão do destino turístico estão relacionadas as 

formas de organização, as políticas do destino, a comunicação do destino, a 

qualidade dos serviços, a tecnologia e informação e o capital humano.  

 E com base nesses três constructos principais se determinou a matriz 

de indicadores para a avaliação da competitividade e consequente aplicação 

no destino turístico de Foz do Iguaçu. 

 

6.2 Aplicação da Matriz de Indicadores 

  

Este capítulo apresenta as análises do resultado da aplicação da matriz 

de indicadores, referente ao objeto de estudo, o munícipio de Foz do Iguaçu - 

Paraná, de acordo com a metodologia exposta anteriormente. Com base no 

referencial que embasa esta pesquisa analisaram-se todos os dados 

apresentados sobre o objeto de estudo, os pesquisados, os da própria matriz 

e ainda o conteúdo das entrevistas aplicadas aos gestores do destino. 

A fim de possibilitar o preenchimento da matriz desenvolvida com os 

dados do município escolhido, utilizou-se fundamentalmente, como fonte de 
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informações, o banco de dados24 da Prefeitura de Foz do Iguaçu, que 

disponibilizou o inventário da cidade (2009 e 2010), relatórios de oferta 

turística (2009), radiografia socioeconômica (2009), relatórios do perfil do 

visitante das datas utilizadas na matriz, e a síntese de estatísticas (2000-

2009), além das informações coletadas dos sites dos principais atrativos 

turísticos, e as contribuições das entrevistas, que propiciaram a união de 

todos esses dados.  

A ponderação dos diversos indicadores avaliados e sua análise 

integrada permitiram identificar as potencialidades e falhas do destino turístico 

de Foz do Iguaçu, a fim de orientar investimentos e ações no intuito de 

potencializar a gestão do destino. 

Dessa forma, as entrevistas colaboraram no esclarecimento de 

questões e projetos relacionados à todos os constructos da matriz, turista, 

destino, gestão e serão elencadas juntamente com a análise de cada tópico. 

A matriz de indicadores permite observar, de forma contínua o processo de 

desenvolvimento e crescimento do destino turístico e como as dimensões 

encontram-se nesse contexto.  

Este estudo proporcionou, através da identificação dos indicadores, a 

determinação para a evolução do sistema, válido, portanto para qualquer 

exercício ou elaboração de planejamento. Assim, passou-se à análise da 

matriz onde os indicadores são agrupados, por constructo, a fim de ressaltar 

os aspectos gerais e amplos do confronto dos indicadores. Num segundo 

momento foram tratados os aspectos pontuais e individuais dos indicadores. 

Após a análise conjunta dos dados pode-se observar uma leitura ampla do 

desenvolvimento do destino turístico de Foz do Iguaçu. 

O turismo no destino de Foz do Iguaçu foi avaliado como fator de 

desenvolvimento e crescimento da cidade. Em sua história de quase um 

século, observa-se que dois setores econômicos foram fundamentais no 

processo de desenvolvimento local. De um lado o turismo, de outro a geração 

de energia elétrica. Ambos atuaram, como determinantes sociais, 

econômicas, culturais e ambientais, sem necessariamente uma igualdade em 

                                                             
24

 Todos os documentos citados acima estão disponíveis na base de dados do site da 
Secretaria Municipal de Turismo; 
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efeitos. No entanto, se observados isoladamente é perceptível os impactos 

em todas essas ordens. 

  Com a aplicação da matriz, foi possível compreender a dimensão do 

destino internacional de Foz do Iguaçu, pois ele está localizado em uma 

região de fronteira trinacional, entre Argentina e o Paraguai, onde mais dois 

níveis de políticas se apresentam na região.   

 

6.2.1 Turista 

 

Em relação ao constructo TURISTA, será exposta a matriz (Tabela 10) 

com seus respectivos indicadores e variáveis, e dessa forma abordar-se-á o 

contexto destes tópicos relacionados diretamente ao destino turístico de Foz 

do Iguaçu. Neste primeiro constructo serão abordados os indicadores, número 

de visitantes, média de permanência, gasto médio e perfil social do visitante. 

A partir deste constructo, é possível observar em relação ao indicador 

número de visitantes, o alto fluxo de visitação ao destino turístico de Foz do 

Iguaçu, caracterizado como destino internacional, e como o segundo destino 

do Brasil, mais visitado por turistas estrangeiros no quesito de lazer, de 

acordo com dados da EMBRATUR de 2009. No que diz respeito, ao número 

de visitação, pode ser observado que até o ano 2000, a visitação permanecia 

entre os 800.000 visitantes aproximadamente, e após esse período esse 

número veio aumentando gradativamente, sendo que desde 2005 se atinge 

1.000.000 de visitantes por ano, ou mais.  

Desse desenvolvimento econômico de Foz do Iguaçu, é necessário 

evidenciar que há um eixo que ordena esses impactos, baseado em recursos 

naturais, devidamente centrados na “exploração” do Parque Nacional do 

Iguaçu25, onde se localizam as Cataratas do Iguaçu e demais atrativos 

turísticos que se formaram na visão “mercadológica” do Parque Nacional do 

Iguaçu, além da exploração turística na Hidrelétrica de Itaipu. Seguidamente o 

atrativo principal vem alcançando 1 milhão de visitantes, e em 2010 atingiu 

seu recorde desde a contabilização de visitantes em 1981, com 1.265.765 

turistas, evidenciando sua superioridade. 

                                                             
25 Parque Nacional do  Iguaçu, tombado como Patrimônio Natural da Humanidade e onde 
estão localizadas as Cataratas do Iguaçu; 
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A Itaipu Binacional recebeu mais de meio milhão de visitantes em 

2010, considerando as margens esquerda (do Brasil) e direita (Paraguai) e as 

visitas institucionais e turísticas. O número final, de 553.185 visitas, é 17,8% 

superior ao contabilizado em 2009. O maior atrativo foi a Visita Panorâmica, 

que recebeu 246.762 pessoas, seguida pelo Circuito Especial (44.042) e a 

Iluminação da Barragem (23.377). A Itaipu Binacional se consolidou como 

segundo polo turístico regional, após o Parque Nacional do Iguaçu, atrativo 

principal do destino. Em 2009 o movimento de visitantes atingiu 43% do fluxo 

das Cataratas do Iguaçu.  

Mesmo com todos esses fatores a favor do destino, os entrevistados 

afirmam que é necessário fortalecer esse fluxo, em relação à média de 

permanência do turista, oferecendo mais produtos turísticos, pois como o 

destino é considerado “fim de linha”, no caso dos estrangeiros, é destinado 

apenas um ou no máximo dois dias à Foz do Iguaçu, quando a viagem é 

vendida como pacote para o Brasil, sendo privilegiados também outros 

destinos brasileiros. 

A média de permanência no destino se estabelece em 4,5 dias em 

2010, tendo uma variação para menos de até 3,6 dias em 2005. Esse fator foi 

evidenciado pelos entrevistados como de extrema importância para o 

fortalecimento do destino turístico. Os dados configuram o processo de 

desenvolvimento do destino turístico apresentando uma evolução em relação 

ao aumento da média de permanência dos turistas. A manutenção do fluxo de 

visitantes é citada pelos entrevistados, pois a cidade vem mantendo um nível 

de visitação ao longo dos últimos anos, e isso foram possíveis através de 

subprodutos criados juntamente aos atrativos principais, contribuindo tanto 

para o aumento do fluxo de visitantes, quanto para a média de permanência 

do turista. 

Para garantir a manutenção do fluxo de visitantes é necessário 

disponibilizar serviços de qualidade no destino e uma infraestrutura 

condizente, pois com o aumento da demanda há consequentemente um 

aumento da procura de serviços cada vez mais especializados e 

diferenciados. 

Ainda em relação ao perfil desse visitante é significativa a taxa de 

visitação de estrangeiros. O número de turistas brasileiros que visitam o 
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destino turístico de Foz do Iguaçu é expressivo, sempre acima de 50% do 

total. Em relação aos turistas estrangeiros, o destino sempre teve uma 

parcela significativa de turistas provenientes de todo o mundo. Sendo o 

atrativo “natureza” o maior impulsionador dessa demanda, além do fator água 

que deslumbra os turistas.  

No que diz respeito à valorização e à escolha do destino turístico, uma 

pesquisa realizada pelo site Hoteis.com26 (em dezembro de 2010) revelou as 

20 cidades que mais despertaram o interesse dos internautas, tendo o destino 

turístico Foz do Iguaçu no topo da lista. 

 

Tabela 09: Pesquisa Hotéis.com - dezembro 201027 
 
1 

 
Foz do Iguaçu, Brasil 

 
291% 

 
2 

 
Cabo Frio, Brasil 

 
273% 

 
3 

 
Bariloche, Argentina 

 
270% 

 
4 

 
Guarujá, Brasil  

 
263% 

 
5 

 
Aracaju, Brasil  

 
259% 

 
6 

 
João Pessoa, Brasil 

 
248% 

 
7 

 
Buenos Aires, Argentina 

 
247% 

 
8 

 
São Paulo, Brasil 

 
231% 

 
9 

 
Porto Seguro, Brasil 

 
221% 

 
10 

 
Campinas, Brasil  

 
220% 

 
11 

 
Madrid, Espanha 

 
218% 

 
12 

 
Angra dos Reis, Brasil 

 
217% 

 
13 

 
Belo Horizonte, Brasil 

 
216% 

 
14 

 
Maceió, Brasil 

 
216% 

 
15 

 
Florianópolis, Brasil 

 
206% 

 
16 

 
San Francisco, USA 

 
198% 

   

                                                             
26 O website Hoteis.com é líder no mercado de reservas de hospedagem e oferece mais de 
130 mil opções, que variam de hotéis tradicionais, a aluguel de apartamentos em temporada 
de férias, alojamentos de pernoites com café da manhã (bed and breakfast) e estadas com 
serviço completo. 
27 A tabela 09 apresenta um comparativo de 2010 x 2009; 
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17 Londres, Reino Unido 185% 

 
18 

 
Miami Beach, USA 

 
174% 

 
19 

 
Natal, Brasil  

 
166% 

 
20 

 
Paris, France 

 
147% 

 

Ainda de acordo com a pesquisa, dos 20 destinos que mostraram 

maior crescimento durante dezembro, treze são nacionais, três são da 

Europa, dois da América do Norte, dois da América Latina. 

E foi sobre o conceito da alta visitação de estrangeiros na cidade que 

se elaborou a estratégia de marketing “Foz do Iguaçu – Destino do Mundo”, 

pelo intenso interesse e fluxo de turistas provenientes de mais de 162 países 

do mundo, superando seguidamente a marca de mais de 1 milhão de 

visitantes por ano, só nas Cataratas do Iguaçu, estratégia esta, que faz parte 

da nova gestão integrada, proposta pela Secretaria de Turismo do município. 

O destino turístico de Foz do Iguaçu ainda apresenta acesso facilitado, 

pelos três países, porém a pesquisa só contempla o acesso brasileiro 

utilizado pelos turistas.  O acesso terrestre é o mais utilizado tanto via 

automóveis, quanto via ônibus de excursões que também são 

representativos. O acesso aéreo varia de 23 a 34% permanecendo em 25% 

em 2010. Com a expansão do número de voos ao destino, as facilidades e 

promoções oferecidas pelas cias aéreas e a reestruturação do Aeroporto 

Internacional de Foz do Iguaçu, prevista para o segundo semestre de 2011, a 

demanda aérea tende a aumentar. 

Em relação à organização da viagem, observa-se que a maioria não 

eram organizadas via agência de viagens de acordo com a evolução da 

matriz, porém esse quadro vem se alterando sendo que em 2010, quase 50% 

utilizaram o serviço de agenciamento. 
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 Fonte: Secretaria Municipal de Turismo; Secretaria Estadual de Turismo; Parque Nacional do Iguaçu; Itaipu Binacional; 
 Organização: a autora; 

Tabela 10: Matriz Turista 
 

Constructo 
 

Indicadores 
Variáveis Longitudinais 

2010 2005 2000 1995 1990 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T 
U 
R 
I 
S 
T 
A 
 

 
Número 

de Visitantes 
 

 
PNI 

 
1.265.765 turistas/ano 1.084.239 turistas/ano 767.157 turistas/ano 884.335 turistas/ano 822.785 turistas/ ano 

 
ITAIPU 

 
553.185 turistas/ano 492.318 turistas/ano 370.571 turistas/ano 345.397 turistas/ano 352.893 turistas/ano 

 
Média de Permanência 4,5 dias 3,6 dias 3,9 dias 3,8 dias - 

 
Gasto Médio 

U$ 151,02 U$ 68,20 U$ 57,10 U$ 78,80 - 

P 
E 
R 
F 
I 
L 
  

S 
O 
C 
I 
A 
L 

 
Brasileiros 58,2% 74,1% 63,7% 72,4% - 

 
Estrangeiros 

41,8% 25,9% 36,3% 27,6% - 

Transporte 

 
Avião 

 
25% 23,8% 34,4% 33,3% - 

 
Carro 

 
54% 53,7% 28,4% 31,4% - 

Ônibus 21% 21,1% 36,2% 35,3% - 

 
Organização 
da Viagem 

 

 
Com 

Agência 
49,1% 14,1% 24,9% 25,8% - 

 
Sem 

Agência 
49,9% 85,9% 75,1% 74,2% 

- 
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6.2.2 Destino 

 

Em relação ao constructo DESTINO, será exposta a matriz (Tabela 11) 

com seus respectivos indicadores e variáveis, e dessa forma abordar-se-á o 

contexto destes tópicos relacionados diretamente ao destino turístico de Foz 

do Iguaçu. 

A cidade possui atrativos turísticos consideráveis que já foram 

mencionados, e com o tempo, o foco dessa atratividade foi se alterando, 

apresentando características únicas ao destino. O atrativo mais 

representativo, de fato, são as Cataratas do Iguaçu. Durante toda a história da 

cidade, o foco nos atrativos naturais e no turismo de compras foi mantido, 

porém outros atrativos agregam valor ao conjunto de atratividades de Foz do 

Iguaçu, como os atrativos tecnológicos e de aventura. 

 Em 1990, os atrativos bases eram as Cataratas do Iguaçu e compras 

no Paraguai, e com o desenvolvimento do destino outros segmentos foram 

ocupando espaço no destino turístico. Em 1995, o turismo de compras atinge 

seu auge, colaborando com as exportações no setor econômico da cidade. 

Em 2000, surge a necessidade de inovar e trazer novos atrativos ao destino, 

além de reformas e revitalizações nos atrativos turísticos já existentes. De 

2005 à 2010 novos produtos turísticos dentro dos atrativos foram criados a fim 

de oferecer mais opções aos visitantes. 

 Em relação à raridade e valorização dos atrativos turísticos se delimita 

as Cataratas do Iguaçu, atrativo único no mundo, localizado no Parque 

Nacional do Iguaçu e tombado como Patrimônio Natural da Humanidade pela 

UNESCO. E Ciudad Del Este (PY) como um dos maiores pólos comerciais do 

mundo, em volume de negócios. Além da Itaipu Binacional, a maior usina 

hidrelétrica do mundo em produção de energia, que a partir da ampliação de 

sua missão, ocorrida em 2003, a Itaipu implementou programas que 

beneficiam a comunidade, o meio ambiente e o público interno. 

 Em relação à acessibilidade, a situação geográfica favorece e muito ao 

destino, com uma posição estratégica, localizado entre o Paraguai e a 

Argentina, facilitando o acesso ao destino, tanto no acesso rodoviário, quanto 

no acesso aéreo, com três aeroportos internacionais distribuídos na região da 

tríplice fronteira. As duas cidades vizinhas são consideradas destinos 
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complementares que auxiliam, através de seus atrativos, no aumento da 

média de permanência na região, consequentemente no destino de Foz do 

Iguaçu. 

 O aumento significativo de voos ao destino de Foz do Iguaçu pode ser 

considerado um dos maiores benefícios, pois essa questão sempre foi 

trabalhada, em anos anteriores, pelas instituições que gerenciam o turismo, 

até porque o destino é considerado “fim de linha”, fator observado como uma 

dificuldade segundo os entrevistados. 

No que se refere à infraestrutura do destino turístico, a cidade oferece 

atualmente no setor hoteleiro, 21.780 leitos distribuídos em várias categorias. 

Porém, a cidade sempre ofereceu um grande número de leitos aos seus 

visitantes, sendo seu auge no período do turismo de compras atingindo 

26.126 leitos, em 1995. 

Pode-se afirmar que essa oferta de leitos acompanhou o próprio 

desenvolvimento da cidade, como destino turístico, representando o aumento 

ou diminuição de leitos de acordo com os ciclos da construção da hidrelétrica 

de Itaipu, Turismo de Compras (PY) e Turismo de Eventos. Foz do Iguaçu 

oferece muitas opções em hospedagem dentre elas: hotéis 2,3,4,5 estrelas, 

resorts, pousadas, albergues, flat’s, campings e motéis. Assim, a cidade 

oferece alternativas para todos os públicos. 

 Em relação ao transporte interno e turístico a cidade oferece os 

serviços de táxis, fretamento e o transporte urbano, não dispondo de um 

serviço turístico de city tour. 

Em se tratando de informação do destino, até 1995 tem-se apenas os 

postos de informações turísticas e o Teletur28, e após essa data surgem os 

websites tanto de notícias turísticas da região, como também da própria 

Secretaria de Turismo, com informações sobre os atrativos turísticos da 

cidade, inclusive o próprio site Foz do Iguaçu – Destino do Mundo. 

É possível identificar o fortalecimento de todos os serviços turísticos ao 

longo da Rodovia das Cataratas, uma vez que o plano de governo prevê o 

desenvolvimento de suas áreas ainda não consolidadas, mas que possuem 

                                                             
28 Teletur é um serviço de informações ao turista (0800 45 15 16) que fornece aos turistas 
dados sobre os atrativos em geral e horários de funcionamento dos estabelecimentos. E o 
atendimento é feito em espanhol, inglês e português; 
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potencial para responder a essa lógica, por possuir infraestrutura específica, 

como por exemplo, a duplicação e melhorias na sinalização e paisagismo da 

Rodovia das Cataratas, corredor turístico do destino, e a própria revitalização 

do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. 

Isso acaba por reforçar o caráter de sua área parcialmente ocupada, 

que também receberá investimentos para sua consolidação. Além disso, a 

revitalização de zonas já consolidadas em bairros comerciais e de serviços 

busca a melhora da imagem da cidade enquanto destino turístico, uma vez 

que cria espaços públicos mais aprazíveis e convidativos tanto para 

moradores quanto para turistas. Isso demonstra o cuidado da esfera pública 

em apresentar a cidade e incentivar o turismo.  

 No que se refere ao contexto geral do destino turístico, os fatores que 

determinam a competitividade estão relacionados ao atendimento, à 

infraestrutura, aos serviços oferecidos, sobre os quais a gestão e o 

planejamento definem seu potencial para permanecer e concorrer no 

mercado. E essa gestão está efetivamente sob o controle dos atores do 

destino, e se referem a sua capacidade de gerenciamento, inovação, 

processos, informação, pessoas e o relacionamento com o cliente, no caso o 

turista. 
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 Fonte: Secretaria Municipal de Turismo; Secretaria Estadual de Turismo; 
 Organização: a autora; 

Tabela 11: Matriz Destino 
 

Constructo 
 

Indicadores 
Variáveis Longitudinais 

2010 2005 2000 1995 1990  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
E 
S 
T 
I 
N 
O 
 

 
Diversificação do 

Atrativo 
 

Atrativos naturais, 
aventura, compras e 
tecnológicos 

Atrativos naturais, 
aventura, compras e 
tecnológicos 

Atrativos naturais, 
aventura, compras e 
tecnológicos 

Atrativos naturais e 
compras 

Atrativos naturais e 
compras 

 
Raridade 

Valorização do 
Atrativo 

 

Cataratas do Iguaçu, 
Itaipu e Compras 

Cataratas do Iguaçu, 
Itaipu e Compras 

Cataratas do Iguaçu, 
Itaipu e Compras 

Cataratas do Iguaçu e 
Compras 

Cataratas do Iguaçu e 
Compras 

 
Acessibilidade 

 

3 aeroportos (BR, PY, 
AR) e acesso 
rodoviário 

3 aeroportos (BR, PY, 
AR) e acesso 
rodoviário 

3 aeroportos (BR, PY, 
AR) e acesso 
rodoviário 

2 aeroportos (BR, PY) 
e acesso rodoviário 

1 aeroporto (BR) e 
acesso rodoviário 

 
 
I 
N 
F 
R 
A 
E 
S 
T 
R 
U 
T 
U 
R 
A 
 

 

N° de leitos 21.780 19.637 23.289 26.126 19.595 

 
 

 
Tipologia 

Hospedagem 

Hotéis 2,3,4,5 estrelas 
Resorts 
Pousadas 
Albergues 
Flat’s 
Campings 
Motéis 

Hotéis 2,3,4,5 estrelas 
Resorts 
Pousadas 
Albergues 
Flat’s 
Campings 
Motéis 

Hotéis 2,3,4,5 estrelas 
Pousadas 
Hospedarias 
Albergues 
Flat’s 
Campings 
Motéis 

Hotéis 2,3,4,5 estrelas 
Pousadas 
Hospedarias 
Albergues 
Flat’s 
Campings 
Motéis 

Hotéis 2,3,4,5 estrelas 
Pousadas 
Hospedarias 
Campings 
Motéis 

 
Transporte 

Interno 
 

Táxis 
Transporte Urbano 
Fretamento 

Táxis 
Transporte Urbano 
Fretamento 

Táxis 
Transporte Urbano 
Fretamento 

Táxis 
Transporte Urbano 
Fretamento 

Táxis 
Transporte Urbano 
Fretamento 

 
 

Informação 

Postos de Informação; 
Web Sites; 
Teletur;  
Portais Institucionais; 

Postos de Informação; 
Web Sites; 
Teletur; 
Portais Institucionais; 

Postos de Informação; 
Web Sites; 
Teletur; 

Postos de Informação; 
Teletur; 

Postos de Informação; 
Teletur; 
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6.2.3 Gestão do Destino 

 

Em relação ao constructo GESTÃO, será exposta a matriz com seus 

respectivos indicadores e variáveis, e dessa forma abordar-se-á o contexto 

destes tópicos relacionados diretamente ao destino turístico de Foz do 

Iguaçu. 

 Todo o desenvolvimento do destino se apresenta em um contexto de 

evolução de políticas, planejamentos e organizações que gerenciam o 

destino, culminando em uma gestão integrada, que está proporcionando 

resultados satisfatórios à todo o município.   

 De acordo com as formas de organização, o município teve várias 

instituições a frente do turismo. A Foztur (1989) foi a primeira delas, logo 

depois veio a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico (1998), e 

a Secretaria de Turismo (2001), Iguassu Convention & Visitors Bureau (1998) 

e o COMTUR (2001). Todas estas instituições contribuíram e atuaram 

diretamente para o desenvolvimento do turismo no município de Foz do 

Iguaçu. Somente com a criação da Secretaria de Turismo em 2001, que o 

município teve uma instituição que tivesse apenas um foco, o turismo. 

 Em relação às políticas desenvolvidas no destino turístico de Foz do 

Iguaçu, pode-se dizer que o turismo foi ganhando seu espaço, até obter uma 

secretaria exclusiva para determinar suas metas e objetivos. O que também é 

relevante neste aspecto é que antes dessa política integrada, lançada em 

2007, o trade turístico era bem dividido, as ações eram específicas e 

segmentadas pelas empresas turísticas, tanto dos atrativos quanto da rede 

hoteleira, o que não garantiam ações integradas para o destino como um todo 

e sim ações isoladas de cada empresa. 

 As políticas públicas, observadas no plano diretor, para o processo de 

produção do espaço turístico da cidade evidenciam também o crescimento de 

equipamentos voltados ao turismo, ou que possam responder a essa lógica, 

como comércios, restaurantes e atividades culturais e instituições que 

contribuem diretamente nessas melhorias. 

Em relação à comunicação do destino turístico, até 1995 apenas a 

participação em feiras e eventos no intuito de divulgar o destino e viagens de 

incentivo e famtours eram realizados pelas instituições. A partir de 1999, com 
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o apoio da tecnologia, várias outras ações foram inseridas no processo de 

comunicação do destino, além de se manter as demais, como e-mail 

marketing, newsletter, e-mails promocionados, reportagens especiais e ações 

específicas na baixa temporada. A divulgação e comunicação do destino 

turístico se convertem em propaganda, que retorna em forma de receita, 

colaborando com o desenvolvimento do destino turístico. 

E para fortalecer a imagem do destino foi criada uma nova identidade 

visual, com design moderno, incluindo produção de nova folheteria (folder, 

display, DVD institucional, revista e painéis viários. Foi também desenvolvido 

e veiculado anúncios para mídia estadual e segmentada (jornais, revistas, TV 

e internet) e um novo website oficial em três idiomas com informações sobre a 

cidade, rede hoteleira e seus atrativos turísticos. 

 Em relação à qualidade do destino turístico, não existe nenhuma 

pesquisa ou instituto que informem esses dados, ou seja, o destino turístico 

ainda não possui indicadores que demonstrem a qualidade de seus serviços. 

 No que se refere à tecnologia de informação inserida no destino 

turístico, se observa que a maioria dos empreendimentos tanto hoteleiros 

como turísticos estão com seus sistemas informatizados garantindo eficiência 

nos serviços, porém eles não são integrados. 

 Em relação ao capital humano do destino turístico, a cidade apresenta 

um crescimento no número de instituições que oferecem cursos superiores, 

técnicos relacionados diretamente ao turismo. E essa mão-de-obra 

especializada acaba permanecendo e atuando nos próprios empreendimentos 

locais. 

 Toda a nova gestão do destino de Foz do Iguaçu se caracteriza pela 

união de esforços e orçamentos entre os setores público e privado, com a 

estratégia intitulada “Foz do Iguaçu – Destino do Mundo” é organizada pela 

Secretaria de Turismo, juntamente com a Itaipu Binacional, Iguassu 

Convention & Visitors Bureau e o Conselho Municipal de Turismo. Este novo 

modelo de gestão promoveu diversas ações para divulgar os atrativos 

turísticos e mudar a imagem do município de Foz do Iguaçu. 

Um dos grandes desafios de regiões turísticas é diminuir os efeitos da 

sazonalidade. Para não depender apenas dos feriados prolongados e 

períodos de férias, foi criada a campanha Temporada Boa em Foz, com a 
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divulgação de pacotes promocionais para a baixa temporada; Outro ponto 

importante na divulgação do Destino Iguaçu foi a campanha “Vote Cataratas 

do Iguaçu”, destinada a eleger as Cataratas do Iguaçu como uma das Novas 

7 Maravilhas da Natureza29.  

O Fundo Iguaçu intensificou a participação em feiras e eventos 

regionais, nacionais e internacionais, conseguindo fazer novos contatos, 

parcerias, fechar negócios e captar mais eventos para Foz do Iguaçu30. O 

Festival de Turismo das Cataratas do Iguaçu – evento aberto à comunidade 

de turismo, agentes de viagens, hoteleiros, guias, estudantes, pesquisadores, 

representantes governamentais e da iniciativa privada. Tem como principal 

objetivo tornar-se uma ferramenta de negócios, envolvendo toda a cadeia de 

serviços do setor turístico; E o Natal das Cataratas – ação mais recente e que 

tem como objetivo promover a imagem do Destino Iguaçu através do resgate 

do espírito natalino. Com isso, buscou-se também estimular a integração do 

turismo com o comércio, aumentar as vendas e o fluxo de turistas. 

 

   

                                                             
29 Para a divulgação dessa campanha, diversos artistas que estiveram nas Cataratas do 
Iguaçu vestiram a camiseta da campanha: Caetano Veloso, Guilherme Arantes, Luan 
Santana, Vitor e Leo, Biquíni Cavadão, Marina Elali e outros. A campanha contou ainda com 
logomarca específica, outdoor, website em oito idiomas, anúncios em jornais e revistas; 
30 A cidade conta atualmente no calendário anual com diversos eventos nacionais e 
internacionais: Congresso Internacional de Educação Física, Conferência Latino-Americana 
de Software Livre, Meia Maratona das Cataratas, Maratona Internacional das Águas, 
Campeonato Brasileiro, Pan-Americano e Mundial de Canoagem Slalom e Rafting; 
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Fonte: Secretaria Municipal de Turismo; 
Organização: a autora; 

Tabela 12: Matriz Gestão do Destino 
 

Constructo 
 

Indicadores 
Variáveis Longitudinais 

2010 2005 2000 1995 1990 
 

     
 

 
 

 
 
 

G 
E 
S 
T 
Ã 
O 
 

D 
O 
 

D 
E 
S 
T 
I 
N 
O 
 
 

 
 

 
Formas de Organização 

Sec. De Turismo, ICVB, 
COMTUR 

Sec. De Turismo, ICVB, 
COMTUR Sec. De Turismo, ICVB Sec. De Turismo Foztur 

 
Políticas do Destino 

Política Integrada Destino do 
Mundo 

Políticas setorizadas: Sec. De 
Turismo, ICVB, Comtur, 

Trade; 

Políticas setorizadas: 
Sec. De Turismo, ICVB, 

Trade; 
Sec. De Turismo FozTur 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
Ç 
Ã 
O 

 
Marketing 

 
Promoção 

 
Propaganda 

 
Relações 
Públicas 

 
Feiras; 
Press Trip; 
Fam tours; 
Ação na baixa temporada; 
Reportagens especiais; 
E-mail marketing; 
Newsletter; 

 
Feiras; 
Press Trip; 
Fam tours; 
E-mail marketing; 
Newsletter; 
 

 
Feiras; 
Press Trip; 
Fam tours; 
E-mail marketing; 
Newsletter; 
 

 
Feiras; 
Press Trip; 
Fam tours; 
 

 
Feiras; 
Press Trip; 
Fam tours; 

Qualidade dos 
Serviços Destino - - - - - 

 
Tecnologia e 
Informação 

 
Destino 

 
Intranet; Data Marts; Intranet; Data Marts; Intranet; Data Marts; - - 

 
Empresa Intranet;ERP; Data Marts e 

Data Warehouse; 
Intranet; ERP; Data Marts e 

Data Warehouse; 

Intranet; ERP; Data 
Marts e Data 
Warehouse; 

  

 
C 
A 
P 
I 
T 
A 
L 
  

H 
U 
M 
A 
N 
O 

UNIOESTE 
Turismo e Hotelaria 

UNIOESTE 
Turismo e Hotelaria 

UNIOESTE 
Turismo e Hotelaria 

UNIOESTE 
Turismo 

UNIOESTE 
Turismo 

CESUFOZ 
Turismo  

CESUFOZ 
Turismo  

CESUFOZ 
Turismo  

 
  

UDC 
Turismo 

UDC 
Turismo 

FAFIG 
Turismo 

FAFIG 
Turismo 

SENAC 
Camareiro; 

Recepcionista; 
Garçom; 

Governança e 
Serviços Hoteleiros 

SENAC 
Camareiro; 

Recepcionista; 
Garçom; 

Governança e 
Serviços Hoteleiros 

COLÉGIO AGRÍCOLA 
Guia de Turismo; 

Técnico em Hospedagem; 

COLEGIO AGRÍCOLA 
Guia de Turismo 
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6.2.4 Cruzamento e Análise da Matriz  

  

A partir da relação desses constructos com o destino turístico de Foz do 

Iguaçu, pode ser observado que existe uma relação entre a evolução e o 

desenvolvimento do município, através do turismo. Todo esse processo pode 

ser analisado pelas estratégias da gestão do destino turístico, com o objetivo 

de favorecer o incremento da competitividade.  

Traçar estratégias e metas que resultem na competitividade é um dos 

principais fatores que garantem o desenvolvimento do destino turístico. A linha 

de estratégia utilizada para desenvolver os constructos da matriz de 

indicadores foi baseada nas mais recentes teorias de competitividade de 

destinos turísticos. Dentro desse contexto, será pontuada a evolução do 

destino turístico de Foz do Iguaçu, através das variáveis temporais orientadas 

no processo de desenvolvimento e servindo de base para o crescimento do 

município.  

Com a análise dos constructos se apresentam os resultados, onde a 

nova gestão integrada implantada a partir de 2007 proporcionou inúmeros 

reconhecimentos através do planejamento e ações unificadas por parte de todo 

o trade a fim de unir esforços e orçamentos para a promoção, divulgação, 

planejamento e posicionamento da marca do destino.  

Os impactos positivos do turismo sobre o desenvolvimento econômico 

podem ser observados através do aumento da renda do lugar visitado via 

entrada de divisas, onde há estímulo nos investimentos, que acabam por gerar 

empregos e auxiliam na redistribuição dessas divisas. Com essa realidade, as 

mudanças mencionadas anteriormente nas percepções públicas do turismo 

como um setor principal da economia do destino, levaram a atividade turística 

ao centro das atenções globais. Por isso, o turismo tem sido elevado à 

condição de instrumento para o alcance da competitividade (PORTER, 1995). 

 Nos últimos dois anos o destino de Foz do Iguaçu recebeu muitos 

reconhecimentos, dentre eles: em 2009, as Cataratas do Iguaçu foi finalista da 

Campanha New 7 Wonders of Nature; Ficou com o 1º lugar no ranking dos 14 

destinos mais românticos31 do mundo; Em duas edições consecutivas 2009 e 

                                                             
31

 Elaborado pelo portal da rede CNN em 2009, em comemoração ao Valentine´s Day (Dia dos 
Namorados, comemorado em muitos lugares do Mundo no mês de fevereiro). 
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2010 as Cataratas do Iguaçu foi o atrativo mais lembrado pelos leitores do 

conceituado jornal britânico The Guardian, em um concurso realizado pelo 

diário e que pesquisou as preferências de 19 mil leitores no momento de 

escolher lugares e serviços para suas férias. Todos esses reconhecimentos 

reforçam a identidade de representatividade do atrativo, como fator importante 

de vantagem competitiva.  

 Em 2010, foi premiado pelo Estudo de Competitividade dos 65 Destinos 

Indutores do Ministério do Turismo - com o 1º Lugar Geral, na categoria de 

destino turístico não capital e 1º lugar em mais 5 dimensões: Acesso, Serviços 

e Equipamentos Turísticos, Marketing e Promoção do Destino, Capacidade 

Empresarial e Aspectos Ambientais. Em abril de 2010 foi premiado como 

“Destino Turístico Nacional” - na 25ª edição do prêmio “Os 10 mais do turismo 

nacional” promovido pela Revista Brasil Travel News.  

O case “Destino Iguaçu - A Gestão Integrada do Turismo” foi o ganhador 

do Top de Marketing na categoria Hotelaria, Turismo e Cultura e também 

recebeu o prêmio máximo que é o Grand Prix de Top de Marketing 2010 com o 

case mais pontuado escolhido pela ADVB-PR32. Este trabalho é fruto do 

envolvimento do poder público e privado, liderados pela Itaipu Binacional, 

Secretaria Municipal de Turismo, Conselho Municipal de Turismo, Iguassu 

Convention & Visitors Bureau. Esses reconhecimentos específicos 

relacionados à gestão do destino como um todo, reforça a ideia de que o 

planejamento e a integração entre o poder público e privado podem garantir um 

melhor desenvolvimento do destino turístico. 

Embora a região seja reconhecida por seus atrativos turísticos 

mundialmente famosos, até 2007 o trade local encontrava-se desarticulado, 

realizando ações isoladas, com dificuldade para unir esforços e captar recursos 

na iniciativa privada. Além disso, é ainda necessário combater a imagem 

negativa construída pela ênfase em notícias que mostravam Foz do Iguaçu 

como destino de sacoleiros, área de contrabando e outras contravenções de 

fronteira. Toda a estratégia de marketing estava pautada na nova imagem do 

destino, o que reforçou o potencial turístico de Foz do Iguaçu, minimizando 

esses impactos.  

                                                             
32

 Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – Seção Paraná; 
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A partir de um novo modelo de gestão do turismo, no qual as ações do 

trade passaram a ser integradas, a região passou a ser apresentada como um 

dos mais belos destinos ecológicos do mundo. Com a participação de diversos 

setores da iniciativa pública e privada, o novo modelo representou a 

convergência de interesses comuns e a articulação com diversas entidades já 

existentes, como Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares 

(SINDIHOTÉIS), Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), 

Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), Sindicato das 

Empresas de Turismo (SINDETUR), Sindicato dos Guias de Turismo 

(SINGTUR), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), Instituto Internacional Polo Iguassu e Fundação Parque Tecnológico 

de Itaipu (FPTI). 

Um dos resultados diretos foi a criação do Fundo de Desenvolvimento e 

Promoção Turística do Iguaçu -  Fundo Iguaçu33, com o objetivo de desenvolver 

ações de divulgação, promoção, qualificação e de reestruturação da 

infraestrutura do destino para atrair mais turistas e eventos a Foz do Iguaçu e 

região.  

Destacam-se ainda entre os mais importantes resultados obtidos pela 

nova gestão do turismo na cidade o aumento significativo dos voos atualmente 

somam 23 voos diários. Em janeiro de 2011 estão confirmados 26 voos diários. 

A média de permanência dos turistas na cidade também aumentou de 3 dias 

(2003) para 4,5 dias (2008), assim como o gasto diário por turista em Foz do 

Iguaçu passou de US$ 77,50 (2003) para US$ 100,16 (2008). E os 

investimentos do setor privado hoteleiro, são expressivos. Estão sendo 

construídos 1.000 novos leitos em hotéis, totalizando R$ 250 milhões em 

investimentos. 

A expansão do turismo e a crescente diversificação de sua atividade no 

mundo, ao mesmo tempo em que geram novas oportunidades para países e 

regiões, também podem trazem efeitos negativos. Uma das responsabilidades 

dos agentes públicos encarregados de elaborar e implementar políticas de 

desenvolvimento para as atividades turísticas é implementar um modelo de 

                                                             
33 Instituição jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, gerida por um comitê com 
representação das entidades ligadas ao trade turístico local. 
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desenvolvimento integrado através da competitividade, sustentabilidade e 

justiça social. 

O panorama global de competitividade de destinos turísticos determina 

que a prosperidade de uma localidade se baseia não nos setores de atuação, 

mas em como se desenvolve a competição. Os destinos turísticos serão 

capazes de operar com maior produtividade em qualquer setor se aplicarem 

métodos sofisticados, adotarem tecnologia avançada e oferecerem produtos e 

serviços singulares (PORTER, 1999). 

A competitividade bem sucedida se caracteriza pelo resultado da 

habilidade em determinar os pontos fortes e fracos e de um esforço constante 

de atualização no sentido de satisfazer as necessidades do cliente. A totalidade 

dos recursos humanos e naturais de um país é necessariamente limitada. O 

importante é que esses recursos sejam empregados nos usos mais produtíveis 

possíveis, a fim de garantir uma vantagem competitiva, frente aos seus 

concorrentes (PORTER, 1989). 

A interdisciplinaridade permitida pela teoria da competitividade de 

destinos turísticos, apesar de mais complexa, é extremamente relevante para 

os estudos em turismo. Desta forma, a vantagem competitiva definida pelos 

administradores permite a atualização da proposta para uma gestão integrada 

de destinos turísticos. 

Para Melián-González e García-Falcón (2003), a visão do grupo de 

empresas complementares de um determinado destino turístico são detentoras 

de um conjunto de competências e capacidades que deve ser acrescentada da 

possibilidade de enxergá-los integrados entre si e a um ambiente em 

movimento, em que estas características tenham que ser continuamente 

atualizadas, para que se observe a competitividade. 

Os modelos de competitividade de destinos turísticos ressaltam três 

ideias fundamentais, que são complementares entre si: a atratividade de um 

destino, a competitividade do país e dos vários destinos/regiões desse país e a 

sustentabilidade do modelo de crescimento e a definição dos limites desse 

modelo. 

Nessa nova perspectiva de mundo globalizado, as estratégias terão de 

responder a quatro desafios fundamentais: a globalização dos mercados, a 

globalização dos custos, a globalização da competição e a globalização das 
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políticas governamentais, em uma clara e objetiva integração. (YIP, 2003; 

JOHNSON ET AL, 2005). 

A evolução dos mercados e da concorrência tem conduzido à mudança 

de enfoque da estratégia, tendo se destacado os conceitos de inovação, 

aprendizagem organizacional, valor agregado, reengenharia, alianças 

estratégicas, benchmarking e a criação de redes empresariais. Mais 

recentemente, tem-se apostado nas vantagens competitivas sustentáveis. Os 

destinos turísticos que determinarem os elementos essenciais para o 

incremento dessa competitividade garantiriam o desenvolvimento da 

localidade. 

Dessa forma, Foz do Iguaçu, como destino turístico possui 

características que possibilitam o desenvolvimento de vantagens competitivas 

claras, a fim de estabelecer parâmetros de destino competitivo, porém em 

outros setores apresenta problemáticas como a fronteira, o acesso como um 

todo, sem citar a má conservação da estrada que levam ao principal atrativo 

turístico da cidade. 

Apesar da maioria dos entrevistados afirmarem que o conceito de 

competitividade está presente nas organizações que gerenciam o destino de 

Foz do Iguaçu, o que se pode afirmar é que a cidade oferece elementos que 

juntos configuram um panorama favorável à competitividade. Porém, deve ser 

levado em consideração, destinos próximos concorrentes e com o que a cidade 

de fato concorre.  

E ainda todos os projetos que foram noticiados pelos entrevistados que 

pretendem ser concretizados em 2011, isso irá colaborar para o 

desenvolvimento da competitividade. A união de esforços dos setores público e 

privado fizeram a diferença nessa última gestão, o que garantiu uma nova 

imagem ao destino turístico, mas isto é apenas o começo. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo apresenta as principais contribuições da investigação para 

o estudo da competitividade de destinos turísticos, ressaltando o objeto de 

estudo, o destino turístico de Foz do Iguaçu. Da mesma forma, são delimitadas 

as indicações para pesquisas futuras. Esta dissertação objetivou analisar o 

processo de desenvolvimento e evolução do destino turístico de Foz do Iguaçu 

com o foco na competitividade, através de um estudo de abordagem qualitativa 

e de análise teórico reflexiva.  

 Nesse sentido, a metodologia adotada contemplou a base teórica e 

bibliográfica do tema da dissertação desenvolvendo a investigação, permitindo 

que os objetivos propostos fossem atingidos. 

De acordo com os objetivos propostos pela pesquisa, todos foram 

alcançados. O primeiro objetivo específico “identificar as teorias relacionadas à 

temática de competitividade de destinos turísticos” foi alcançado a partir da 

revisão bibliográfica realizada para a análise, que se concentrou nas teorias 

desde o surgimento dos primeiros conceitos de competitividade, no estudo da 

competitividade ainda de foco empresarial e econômico até o estudo da 

competitividade de destinos turísticos.  

O segundo objetivo específico “analisar os modelos desenvolvidos para 

avaliação da competitividade em destinos turísticos” foi alcançado através do 

estudo bibliográfico realizado e posteriormente uma análise reflexiva em 

referência a cada um dos modelos determinados e suas contribuições para 

esta temática. 

 O terceiro objetivo específico “identificar os sistemas turísticos, sociais e 

econômicos de Foz do Iguaçu, enquanto destino internacional” foi alcançado 

através da aplicação do modelo sistêmico de Anjos (2004), que permitiu a 

identificação dos sistemas de fixos e fluxos e contribuiu para a análise de todo 

o contexto do objeto de estudo, juntamente com as entrevistas dos gestores 

que de fato, reuniram informações importantes para a caracterização do 

destino turístico de Foz do Iguaçu.  

O quarto objetivo proposto, “determinar uma matriz de indicadores de 

competitividade para destinos turísticos” foi alcançado através do estudo 

descritivo e analítico de todos os modelos de competitividade que dessa forma, 
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baseado em suas assertivas e elementos básicos da competitividade se 

delimitou e desenvolveu a matriz de indicadores.  

E o quinto e último objetivo proposto nesta pesquisa, “aplicar a matriz de 

indicadores de competitividade no destino turístico de Foz do Iguaçu” foi 

alcançado através da aplicação da matriz ao destino com o principal foco em 

evidenciar o processo de desenvolvimento do destino e a sua evolução. 

Portanto, conclui-se que o objetivo geral “analisar o processo de 

desenvolvimento do destino turístico de Foz do Iguaçu” foi atingido e 

demonstrado através das diversas análises qualitativas elaboradas com o 

apoio dos objetivos específicos. No conjunto dos resultados alcançados nesta 

pesquisa, destacam-se algumas contribuições para o conhecimento da 

temática da competitividade de destinos turísticos. 

Nesse contexto, através dos procedimentos metodológicos escolhidos 

foi possível identificar que as mudanças ou alterações no processo da tomada 

de decisão, na própria gestão do destino turístico garantiram resultados 

satisfatórios à leitura deste destino. E assim, observando os constructos da 

matriz, pode-se ainda inferir que o planejamento das ações através da gestão 

local distribuiu efeitos nos outros dois constructos, turista e destino. 

Dessa forma, em toda a literatura pesquisada e consultada não foi 

encontrado conceito que definisse com objetividade a competitividade de 

destinos turísticos, pois, é um conceito complexo que envolve muitas 

dinâmicas.  Essa área se apresenta como um campo da ciência que está em 

desenvolvimento e bastante promissora. Observando os modelos de 

competitividade, verifica-se que os primeiros tinham um foco empresarial e os 

últimos já tratavam diretamente de destinos turísticos especificamente. 

A pesquisa constatou que o município de Foz do Iguaçu apresenta 

elementos representativos considerados essenciais para o desenvolvimento da 

competitividade e dessa forma garantir melhores resultados e benefícios a sua 

comunidade, analisado a partir do pressuposto de que a competitividade é 

instrumento e não o fim do processo de desenvolvimento de uma localidade. 

Evidencia-se que o destino turístico de Foz do Iguaçu possui atrativos 

únicos, como as Cataratas do Iguaçu e Itaipu Binacional, que já podem ser 

considerados uma vantagem competitiva, frente à outros destinos, além de 

uma infraestrutura considerável, acesso facilitado, e com projetos a serem 



141 
 

ampliados e desenvolvidos. A partir dessa nova fase de mudanças, de gestão 

integrada da estratégia “Foz do Iguaçu – Destino do Mundo” e de projetos que 

venham a desenvolver a cidade, isto se reflita diretamente no turismo. 

Como limitação, ressalta-se que os resultados atingidos permitem inferir 

apenas sobre o contexto do destino turístico de Foz do Iguaçu, sendo 

interessante que se desenvolva outras investigações a partir desta, objetivando 

aplicar essa mesma metodologia à outros destinos a fim de comparar destinos 

semelhantes e caracterizar um novo contexto de competitividade e aprofundar 

ainda mais essa temática. 

Certamente, existe ainda uma enorme frente de trabalho na área da 

competitividade de destinos turísticos, tanto no âmbito do conhecimento 

acadêmico como da aplicação prática que, espera-se, que sejam 

desenvolvidas pesquisas relacionadas que possam contribuir para o 

amadurecimento do conhecimento científico sobre turismo e competitividade no 

Brasil. 
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Apêndice A - Roteiro de Entrevista - Secretaria de Turismo de Foz do 

Iguaçu 

 

A presente entrevista faz parte dos procedimentos metodológicos da pesquisa 

da dissertação intitulada: A COMPETITIVIDADE DAS DESTINAÇÕES 

TURÍSTICAS: O CASO DE FOZ DO IGUAÇU (PR), BRASIL, elaborada pela 

mestranda Thays Cristina Domareski pela UNIVALI – Universidade do Vale do 

Itajaí. Esta dissertação propõe uma reflexão teórico-conceitual sobre a temática 

da competitividade de destinos turísticos, analisando a evolução dos contextos 

econômico, social, ambiental e turístico do destino turístico de Foz do Iguaçu. 

Esta pesquisa entende “a competitividade de uma nação depende da 

capacidade de sua indústria para inovar e desenvolver” (PORTER, 1998) e 

considera a Competitividade de Destinos Turísticos “como a capacidade de 

agregar valor e, assim, aumentar a riqueza pela gestão de bens e processos 

através da integração dessas relações, dentro de um modelo econômico e 

social que leva em consideração o capital natural do destino e a sua 

preservação para as gerações futuras” (CROUCH; RITCHIE, 1999). 

A partir destas questões, pergunta-se: 

 

1)  O conceito de competitividade está inserido nas organizações que 

gerenciam o destino turístico de Foz do Iguaçu, na sua opinião? 

Sim, isso pode ser observado a partir das características normativas e através 

de toda a governança empresarial do setor turístico de Foz do Iguaçu. A união 

da Secretaria de Turismo, Iguassu Convention and Visitors Bureau, COMTUR e 

a Itaipu Binacional garantem um mix na governança, do setor público e privado, 

representando a nova fase do turismo em Foz do Iguaçu, a da gestão 

integrada. E a competitividade se justifica ainda, pela escolha de um 

empresário para gerenciar a Secretaria de Turismo, como gestor de todo o 

processo. 

 

2)  Como você avalia a gestão atual do destino turístico de Foz do Iguaçu. 

Bom (7-10) – Regular (4 - 6) – Ruim (1- 3) 

A partir da gestão estratégica integrada que a Secretaria de Turismo implantou 

em 2007, a cidade se encaminha para um nível considerado ótimo, portanto na 
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classificação um 9 (bom). O que favorece toda esta nova gestão integrada é a 

união de esforços, orçamentos que garantem bons resultados ao município, e 

muitos projetos que irão proporcionar melhorias para toda a comunidade 

iguassuense. 

 

3) Quais os benefícios que a gestão (pública e privada) integrada poderia 

proporcionar ao destino turístico de Foz do Iguaçu. 

Principalmente o reconhecimento e consciência de Foz do Iguaçu, como 

atrativo e destino turístico, como “Destino do Mundo”, atual slogan do destino. 

O aumento da demanda, que gera uma consequente necessidade de 

estruturação (melhorias em infraestrutura, corredor turístico, hotelaria, 

restaurantes e lazer) para receber esse fluxo, que coloca Foz do Iguaçu como 

o segundo destino mais visitado por estrangeiros do Brasil, no segmento de 

lazer. E tudo isso se reflete ainda na geração de emprego e renda para a 

população. 

 

4) Em relação à todos os modelos de competitividade de destinos 

turísticos pesquisados os principais tópicos abordados para se atingir a 

competitividade são: INFRAESTRUTURA - RECURSOS - DEMANDA - 

GOVERNO/POLÍTICAS. Como você percebe os quatro setores na 

garantiria a competitividade do destino turístico de Foz do Iguaçu? 

Acredito que seria uma união de todos esses quatro fatores, como ações 

integradas que é a nossa proposta desde 2007, e que vem se estruturando de 

forma a apresentar resultados positivos. Em equilíbrio a união desses quatro 

fatores são extremamente importantes para o desenvolvimento e crescimento 

do município. 

 

5) Como você avalia a infraestrutura geral, turística e de acesso de Foz do 

Iguaçu? 

Avalio como boa, ótima, pois se compararmos à outros destinos turísticos 

temos uma avaliação satisfatória. Porém, estamos sempre com o foco em 

melhorias que já estão nos projetos futuros de infraestrutura, como melhorias 

na sinalização turística, revitalização do corredor turístico (Rodovia das 
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Cataratas) e a revitalização do aeroporto, onde os resultados serão 

potencializados. 

 

6) Os recursos naturais e construídos, Cataratas do Iguaçu e Itaipu 

respectivamente, figuram entre os atrativos mais representativos de Foz 

do Iguaçu.  O que poderia ser feito para alavancar ainda mais os demais 

atrativos da cidade, fortalecendo a imagem do destino?  

Esses atrativos já são objetos de divulgação e os atrativos mais visitados de 

Foz do Iguaçu. Outros investimentos na segmentação de produtos turísticos 

fazem parte dos projetos da Secretaria de Turismo, como o Natal das 

Cataratas que apresenta um investimento de dois milhões de reais. Projetos de 

incentivo à investimentos em resorts, parques aquáticos que poderiam se 

desenvolver na localidade. Um exemplo é a reestruturação da mesquita 

muçulmana que recebe turistas diariamente, devido à essa nova demanda. 

Além de outros eventos que colaboram para fortalecer a imagem do destino, 

Festival de Turismo das Cataratas, Fórum de Turismo que integram sociedade 

e turistas.  

 

7) O destino de Foz do Iguaçu atrai uma grande parcela de turistas 

estrangeiros e brasileiros, o que poderia ser feito para manter e aumentar 

este fluxo? 

A Secretaria de Turismo se utiliza de estratégias para atingir nichos específicos 

de mercado e desenvolve programas que tem o objetivo de aumentar e manter 

obviamente, o fluxo de turistas no destino. Existem ações como o projeto 

Temporada Boa em Foz, que minimizam a queda da demanda na baixa 

temporada.  Além de todas as ações desenvolvidas pela Secretaria de Turismo 

no mercado nacional e internacional. No mercado nacional é acompanhado 

todo o calendário de eventos de promoção e divulgação turística, de acordo 

com o circuito de feiras da Embratur. Um exemplo foi o ano de 2009, onde 

tivemos uma crise econômica mundial e todos os destinos turísticos se 

retraíram, no caso, Foz do Iguaçu, estava com o orçamento aprovado e seguiu 

seu roteiro de feiras, o que alavancou um fluxo maior em 2010, em resposta às 

ações trabalhadas em 2009. E a Secretaria de Turismo ainda atua em 
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demandas específicas buscando novos nichos, em mercados básicos e 

emergentes. 

  

8) O Projeto de Competitividade dos 65 Destinos Indutores teve alguma 

ação direta no município, à nível de governo do estado ou a nível 

nacional? Existe algum outro projeto com o objetivo de desenvolver a 

competitividade do destino turístico? 

O Projeto de Competitividade dos 65 Destinos Indutores à nível municipal 

realizaram Workshops e Seminários no destino turístico de Foz do Iguaçu e 

através de toda a análise e pesquisas foi elaborado e desenvolvido o Sistema 

de Gestão, que é um sistema de gerenciamento SG65 que configura as 13 

dimensões analisadas pelas pesquisas, e tem o objetivo maior de desenvolver 

um índice brasileiro de competitividade turística. E os dados obtidos nas 

pesquisas seriam gerenciados pelo sistema SG65. Esse projeto teve uma 

avaliação positiva a fim de trabalhar a questão da competitividade no destino e 

colocar em pauta essa discussão. 

 

9) Como você avalia a evolução do destino turístico de Foz do Iguaçu, 

com base nos dados da matriz de avaliação do destino? 

O destino apresenta um bom desempenho e os dados e resultados das 

pesquisas apontam para isso. Mas sempre pensamos nas melhorias que 

podem ser feitas para aumentar o fluxo de turistas e manter a qualidade do 

destino turístico. Dois pontos são considerados como fracos, porém já estão 

nos próximos projetos a serem desenvolvidos no destino. Melhorias na 

infraestrutura do aeroporto e nos corredores turísticos. 

 

10) Existe algum outro tópico que seria sobre a competitividade que não 

foi abordado nesta entrevista? 

Não. 
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Apêndice B - Roteiro de Entrevista - Iguassu Convention & Visitors 

Bureau 

 

A presente entrevista faz parte dos procedimentos metodológicos da pesquisa 

da dissertação intitulada: A COMPETITIVIDADE DAS DESTINAÇÕES 

TURÍSTICAS: O CASO DE FOZ DO IGUAÇU (PR), BRASIL, elaborada pela 

mestranda Thays Cristina Domareski pela UNIVALI – Universidade do Vale do 

Itajaí. Esta dissertação propõe uma reflexão teórico-conceitual sobre a temática 

da competitividade de destinos turísticos, analisando a evolução dos contextos 

econômico, social, ambiental e turístico do destino turístico de Foz do Iguaçu. 

Esta pesquisa entende “a competitividade de uma nação depende da 

capacidade de sua indústria para inovar e desenvolver” (PORTER, 1998) e 

considera a Competitividade de Destinos Turísticos “como a capacidade de 

agregar valor e, assim, aumentar a riqueza pela gestão de bens e processos 

através da integração dessas relações, dentro de um modelo econômico e 

social que leva em consideração o capital natural do destino e a sua 

preservação para as gerações futuras” (CROUCH; RITCHIE, 1999). 

A partir destas questões, pergunta-se: 

 

1)  O conceito de competitividade está inserido nas organizações que 

gerenciam o destino turístico de Foz do Iguaçu, na sua opinião? 

Sim, eu acredito que a maioria das organizações que gerenciam o turismo tem 

o conceito de competitividade inserido. Por exemplo, o Comtur tem um grupo 

de trabalho, o GT5, que se dedica a essa temática da competitividade, através 

do projeto do Ministério do Turismo, dos 65 destinos indutores, onde Foz do 

Iguaçu é um deles. As informações são repassadas a  demais entidades e isso 

também é trabalhado com workshops de liderança, de capacitação e de 

necessidade de melhoria na infraestrutura da cidade. Diante disso, tem-se o 

conceito de competitividade inserido nas organizações. 

 

2)  Como você avalia a gestão atual do destino turístico de Foz do Iguaçu. 

Bom (7-10) – Regular (4 - 6) – Ruim (1- 3) 

Acho que é bom, não é um 10 ainda, mas é muito bom, porque hoje temos um 

modelo de gestão integrada, onde todas as ações são tomadas em conjunto, e 
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presta-se contas ao mercado, através das instituições, onde nenhuma delas 

trabalha de forma aleatória e todas as ações estão dentro de um contexto, que 

é a estratégia Foz do Iguaçu – Destino do Mundo, e estão direcionadas ao 

fomento do turismo e ao aumento da média de permanência do turista.  

 

3) Quais os benefícios que a gestão (pública e privada) integrada poderia 

proporcionar ao destino turístico de Foz do Iguaçu. 

Um benefício excelente foi o aumento do número de voos. Aos poucos essa 

gestão do destino veio demonstrando às companhias aéreas e aos 

empresários, todo o investimento que a cidade estava fazendo, pois de fato a 

cidade sempre buscou mesmo em outras gestões, um número mais 

significativo de voos. E não havia ações de dentro para fora do destino, e para 

os investidores qual era a contrapartida do destino? Então, essa gestão 

integrada entre órgãos públicos e privados, o destino está mais organizado, e 

vem a desenvolver cada vez mais o destino, de forma econômica. Hoje temos 

23 voos diários e mais 5 semanais extras, chegando a 28 voos. 

 

4) Em relação à todos os modelos de competitividade de destinos 

turísticos pesquisados os principais tópicos abordados para se atingir a 

competitividade são: INFRAESTRUTURA - RECURSOS - DEMANDA - 

GOVERNO/POLÍTICAS. Como você percebe os quatro setores na 

garantiria a competitividade do destino turístico de Foz do Iguaçu? 

Acredito que Foz do Iguaçu esteja num momento de analisar sua infraestrutura, 

já foi identificado que a iniciativa privada tem produtos interessantes, os que já 

existem tem recebido investimento, entre hotéis e atrativos. A iniciativa privada 

tem investido, o que falta é uma reestruturação do próprio município, nas 

rodovias, urbanização, sinalização, criação de ambientes propícios ao lazer, 

além dos atrativos pagos. A melhoria na gestão municipal é de extrema 

importância no contexto da competitividade. 

 

 

 

 



159 
 

5) Como você avalia a infraestrutura geral, turística e de acesso de Foz do 

Iguaçu? 

A infraestrutura ainda apresenta algumas falhas, no acesso pela BR-277. O 

aeroporto, vai passar por uma revitalização, nesse projeto, já foram liberados 

40 milhões e tem um outro recurso pelo PAC que pode colaborar para isso. 

Essa reestruturação é necessária até pelo aumento do número de voos que a 

cidade está recebendo atualmente. 

 

6) Os recursos naturais e construídos, Cataratas do Iguaçu e Itaipu 

respectivamente, figuram entre os atrativos mais representativos de Foz 

do Iguaçu.  O que poderia ser feito para alavancar ainda mais os demais 

atrativos da cidade, fortalecendo a imagem do destino?  

Esses dois atrativos são de fato, os mais representativos da cidade tanto que 

toda a ação de marketing e promoção é focada nesses dois atrativos. O que 

tem sido feito é ampliar o fomento do Paraguai (compras) e da Argentina 

(compras e principalmente gastronomia internacional) reconhecendo a 

importância desses atrativos complementares a fim de firmar parcerias 

regionais, que garantam o aumento da permanência média do turista na região.  

 

7) O destino de Foz do Iguaçu atrai uma grande parcela de turistas 

estrangeiros e brasileiros, o que poderia ser feito para manter e aumentar 

este fluxo? 

No caso do ICVB, ações específicas de Famtours, em 2009, 360 agentes de 

viagens vieram à Foz do Iguaçu e de acordo com as nossas pesquisas, 75 

agentes não conheciam o destino. Além das ações nas feiras regionais, no 

estado mesmo, promovidas pela Itaipu, que divulgam o destino. Percebeu-se 

um aumento na demanda do fluxo de brasileiros também por conta desses 

famtours, e um aumento significativo no turismo rodoviário. 

 

8) O Projeto de Competitividade dos 65 Destinos Indutores teve alguma 

ação direta no município, à nível de governo do estado ou a nível 

nacional? Existe algum outro projeto com o objetivo de desenvolver a 

competitividade do destino turístico? 
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Tem 2 anos consecutivos que Foz do Iguaçu recebe o prêmio de melhores 

práticas em Competitividade de Destinos. E isso aumenta a visibilidade do 

destino frente ao governo federal, no sentido de recebimento de recursos. E os 

recursos recebidos são utilizados no fomento do mercado nacional. 

 

9) Como você avalia a evolução do destino turístico de Foz do Iguaçu, 

com base nos dados da matriz de avaliação do destino? 

A evolução vem ocorrendo, como pode ser observada na matriz, nos últimos 3 

anos com essa gestão integrada, a maior evolução é realmente no 

profissionalismo, no desenvolvimento do capital humano, de tratar o turismo 

como negócio, como uma oportunidade ampla de investimentos. Tem-se a 

intenção de criar um documento com o foco aberto à investimentos tanto de 

comércio quanto de parques temáticos, complexos turísticos e outros, para 

captar investimentos locais, regionais ou até internacionais.  

 

10) Existe algum outro tópico que seria sobre a competitividade que não 

foi abordado nesta entrevista? 

Por Foz do Iguaçu estar localizada numa região de fronteira, essa questão gera 

situações negativas em relação ao tráfico, o contrabando, a segurança. E essa 

competitividade pode contribuir nesse sentido em reverter isso. Pois cidades 

turísticas como Nova York é uma das mais violentas do mundo, e continuam a 

receber milhões de turistas todo ano. Acredito que a competitividade poderia 

colaborar nesse sentido, da segurança. No Paraguai, por exemplo, existe a 

polícia turística que resolve pequenos casos e está tendo um efeito muito 

positivo. 
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Apêndice C - Roteiro de Entrevista - Conselho Municipal de Turismo e 

Itaipu Binacional  

 

A presente entrevista faz parte dos procedimentos metodológicos da pesquisa 

da dissertação intitulada: A COMPETITIVIDADE DAS DESTINAÇÕES 

TURÍSTICAS: O CASO DE FOZ DO IGUAÇU (PR), BRASIL, elaborada pela 

mestranda Thays Cristina Domareski pela UNIVALI – Universidade do Vale do 

Itajaí. Esta dissertação propõe uma reflexão teórico-conceitual sobre a temática 

da competitividade de destinos turísticos, analisando a evolução dos contextos 

econômico, social, ambiental e turístico do destino turístico de Foz do Iguaçu. 

Esta pesquisa entende “a competitividade de uma nação depende da 

capacidade de sua indústria para inovar e desenvolver” (PORTER, 1998) e 

considera a Competitividade de Destinos Turísticos “como a capacidade de 

agregar valor e, assim, aumentar a riqueza pela gestão de bens e processos 

através da integração dessas relações, dentro de um modelo econômico e 

social que leva em consideração o capital natural do destino e a sua 

preservação para as gerações futuras” (CROUCH; RITCHIE, 1999). 

A partir destas questões, pergunta-se: 

 

1)  O conceito de competitividade está inserido nas organizações que 

gerenciam o destino turístico de Foz do Iguaçu, na sua opinião? 

Sim, acredito que o conceito de competitividade esteja inserido nas 

organizações, tanto na hotelaria quanto nos atrativos turísticos, todos 

preocupados com a competitividade, se comparando com outros destinos. 

Acredito que o setor onde é mais visível a competitividade seja o setor 

hoteleiro. Essa nova gestão integrada faz parte de um processo de crescimento 

e desenvolvimento do destino que atrai novos investimentos como a entrada de 

novas redes hoteleiras, como a Orient Express e a Golden Tulip, por exemplo, 

que colaboram para um melhor posicionamento do destino. Por exemplo, nós 

temos muita reclamação com as tarifas do aéreo, e isso é um fator limitador na 

questão da competitividade, que ainda precisa ser trabalhado.  

 

2)  Como você avalia a gestão atual do destino turístico de Foz do Iguaçu. 

Bom (7-10) – Regular (4 - 6) – Ruim (1- 3) 
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Classifico como boa, um 8,5, a gestão do destino precisa ter uma participação 

importante da iniciativa privada, pois o poder público sofre com a 

descontinuidade.  Essa integração entre o público e privado, precisa ser 

continuada, pois ela propõe ações específicas de planejamento estratégico 

para o destino e metas entre os atores tanto do setor público, quanto da 

iniciativa privada e que juntos apresentam um posicionamento interessante do 

destino, com essas parcerias. Acredito que esse modelo de gestão está sendo 

muito bem aplicado. 

 

3) Quais os benefícios que a gestão (pública e privada) integrada poderia 

proporcionar ao destino turístico de Foz do Iguaçu. 

Do ponto de vista estratégico, a constituição do Fundo Iguaçu é uma 

ferramenta de planejamento estratégico, em relação à proporcionar a 

continuidade dos projetos de turismo. Essa união dos atores, Itaipu, COMTUR, 

ICVB, Secretaria de Turismo, permitiu a criação desse Fundo Iguaçu e é ele 

que vai dar sequência às atividades na divulgação e promoção do destino 

turístico. O maior benefício dessa gestão é no quesito estratégico e de 

continuidade dos projetos. 

 

4) Em relação à todos os modelos de competitividade de destinos 

turísticos pesquisados os principais tópicos abordados para se atingir a 

competitividade são: INFRAESTRUTURA - RECURSOS - DEMANDA - 

GOVERNO/POLÍTICAS. Como você percebe os quatro setores na 

garantiria a competitividade do destino turístico de Foz do Iguaçu? 

 Em relação à infraestrutura, pode-se dizer que é onde mais a cidade apresenta 

falhas. Temos boas perspectivas de sanar muitas das dificuldades, agora com 

os próximos investimentos. Os recursos são bem representativos, temos dois 

atrativos fortes, as Cataratas e a Itaipu que são nosso cartão postal. A 

demanda está crescendo, a promoção que está sendo feita, está gerando um 

novo fluxo, novos nichos de mercado, a promoção do Destino do Mundo tem 

provocado esse aumento da demanda. E em relação às políticas, não vejo 

grandes dificuldades, temos políticas básicas no setor do turismo, mas 

podemos ainda avançar neste contexto. 
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5) Como você avalia a infraestrutura geral, turística e de acesso de Foz do 

Iguaçu? 

Em relação à esses tópicos, temos muitas carências, principalmente em 

relação ao acesso. O aeroporto que seria o principal gargalo, já apresenta 

perspectivas de melhorias, com investimentos garantidos, no final do ano tem a 

finalização dos projetos das salas de embarque e desembarque. O corredor 

turístico, Rodovia das Cataratas, BR – 469, que dá acesso às Cataratas do 

Iguaçu vai passar por uma revitalização, melhorando o acessibilidade. Alguns 

projetos serão licitados agora no início do ano. 

 

6) Os recursos naturais e construídos, Cataratas do Iguaçu e Itaipu 

respectivamente, figuram entre os atrativos mais representativos de Foz 

do Iguaçu.  O que poderia ser feito para alavancar ainda mais os demais 

atrativos da cidade, fortalecendo a imagem do destino?  

Em relação à imagem do destino, acredito que seria interessante que se crie 

uma imagem, um conceito de referência. Eu observo que o que atrai muito o 

visitante ao destino é a questão ambiental, a questão natureza. Se criado um 

conceito, quando se pense no destino de Foz do Iguaçu se associe ao conceito 

ambiental, e isso já ocorre na Itaipu com a energia limpa e os projetos 

ambientais, e nas Cataratas com toda a preservação do PNI, a questão do 

verde e da água, muita água isso também é explorado nos vídeos da Itaipu.  

 

7) O destino de Foz do Iguaçu atrai uma grande parcela de turistas 

estrangeiros e brasileiros, o que poderia ser feito para manter e aumentar 

este fluxo? 

A manutenção dessa gestão integrada, pois é através dela que estão sendo 

atingidos os resultados, que pode ser observado com essa demanda. O 

COMTUR não é uma entidade executora, porém articula com as demais 

entidades  atitudes pontuais para garantir mecanismos e perenizar essas ações 

de forma integrada.  

 

8) O Projeto de Competitividade dos 65 Destinos Indutores teve alguma 

ação direta no município, à nível de governo do estado ou a nível 
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nacional? Existe algum outro projeto com o objetivo de desenvolver a 

competitividade do destino turístico? 

Foi realizado um grupo de trabalho, o GT5, organizado e criado pelo COMTUR, 

que analisa as 13 dimensões e avalia-se isso na gestão do destino. Existem 

ações específicas de auto avaliação, e manutenção do destino, através do 

grupo gestor e várias entidades que organizam essas informações. 

 

9) Como você avalia a evolução do destino turístico de Foz do Iguaçu, 

com base nos dados da matriz de avaliação do destino? 

Não estamos no auge do destino, tem muita margem ainda a ser trabalhada, 

porém evoluímos muito tanto em atrativos, como em infraestrutura. Temos a 

entrada da Itaipu a partir de 2005, como um atrativo comercial, a partir da 

mudança na sua missão. Avançamos com vários atrativos e despontamos no 

quesito lazer. Temos ainda muitos investimentos a serem realizados na cidade. 

 

10) Existe algum outro tópico que seria sobre a competitividade que não 

foi abordado nesta entrevista? 

A cidade precisa se conscientizar e perceber que o turismo é a grande 

economia da cidade. Muitas pessoas ainda não veem o turismo como atividade 

principal da cidade. Precisa ocorrer um processo permanente de 

conscientização, tanto da comunidade em geral quanto por parte das cabeças 

pensantes, para que a partir daí haja políticas públicas mais eficientes e uma 

maior capacitação e formação de mão-de-obra consciente, que seja instruída 

para o turismo, que fale mais de um idioma e que desenvolva projetos ligados 

ao turismo, para a cidade crescer como um todo. 
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Apêndice D - Roteiro de Entrevista - Parque Nacional do Iguaçu 

 

A presente entrevista faz parte dos procedimentos metodológicos da pesquisa 

da dissertação intitulada: A COMPETITIVIDADE DAS DESTINAÇÕES 

TURÍSTICAS: O CASO DE FOZ DO IGUAÇU (PR), BRASIL, elaborada pela 

mestranda Thays Cristina Domareski pela UNIVALI – Universidade do Vale do 

Itajaí.Esta dissertação propõe uma reflexão teórico-conceitual sobre a temática 

da competitividade de destinos turísticos, analisando a evolução dos contextos 

econômico, social, ambiental e turístico do destino turístico de Foz do Iguaçu. 

Esta pesquisa entende “a competitividade de uma nação depende da 

capacidade de sua indústria para inovar e desenvolver” (PORTER, 1998) e 

considera a Competitividade de Destinos Turísticos “como a capacidade de 

agregar valor e, assim, aumentar a riqueza pela gestão de bens e processos 

através da integração dessas relações, dentro de um modelo econômico e 

social que leva em consideração o capital natural do destino e a sua 

preservação para as gerações futuras” (CROUCH; RITCHIE, 1999). 

A partir destas questões, pergunta-se: 

 

1)  O conceito de competitividade está inserido nas organizações que 

gerenciam o destino turístico de Foz do Iguaçu, na sua opinião? 

Na minha avaliação pessoal existe um grande esforço nesse sentido, para que 

todo o trabalho que aqui é desenvolvido possa ser competitivo e que apresente 

diferenciais que atendam as expectativas dos turistas nas Cataratas do PNI 

como atrativo turístico de interesse, regional, nacional e mundial. 

 

2)  Como você avalia a gestão atual do destino turístico de Foz do Iguaçu. 

Bom (7-10) – Regular (4 - 6) – Ruim (1- 3) 

Acredito que bom, um 7, num caminho crescente para o desenvolvimento. 

 

3) Quais os benefícios que a gestão (pública e privada) integrada poderia 

proporcionar ao destino turístico de Foz do Iguaçu. 

Essa gestão favorece de fato ao destino turístico, primeiro porque é possível a 

elaboração de um plano integrado, onde todos os atores podem participar e ter 

um foco em comum, o grande benefício é o foco, nesse sentido os esforços e 
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as estratégias são dirigidas a um objetivo único, sendo mais fácil alcançá-lo. E 

até maiores forças políticas e investimentos que favorecem as ações do plano 

integrado. 

 

4) Em relação à todos os modelos de competitividade de destinos 

turísticos pesquisados os principais tópicos abordados para se atingir a 

competitividade são: INFRAESTRUTURA - RECURSOS - DEMANDA - 

GOVERNO/POLÍTICAS. Como você percebe os quatro setores na 

garantiria a competitividade do destino turístico de Foz do Iguaçu? 

De fato, todos eles são importantes. Eu não conseguiria determinar qual deles 

teria mais importância. A união dos quatro tópicos acredito que garantiriam a 

competitividade. Existem carências em todos os setores que podem ser 

melhorados com a gestão integrada. 

 

5) Como você avalia a infraestrutura geral, turística e de acesso de Foz do 

Iguaçu? 

A infraestrutura de acesso é a que mais apresenta falhas. No acesso aéreo, o 

aeroporto de Foz do Iguaçu, tem-se o gargalo do aeroporto, uma deficiência 

que praticamente está no limite da capacidade de operação aeroporto, e isso é 

preocupante. Acesso terrestre, na parte rodoviária também, temos reclamações 

em relação aos pedágios, que são caros, a duplicação do trecho da BR-277 de 

Medianeira à Cascavel, considerado trecho perigoso, que são fatores 

preocupantes em relação a infraestrutura. E existem ainda deficiências aqui do 

corredor turístico.  

 

6) Os recursos naturais e construídos, Cataratas do Iguaçu e Itaipu 

respectivamente, figuram entre os atrativos mais representativos de Foz 

do Iguaçu.  O que poderia ser feito para alavancar ainda mais os demais 

atrativos da cidade, fortalecendo a imagem do destino?  

A preocupação maior aqui no PNI, é que se possa crescer com qualidade, nos 

temos como muito importante a satisfação do turista, do visitante que estamos 

recebendo aqui no parque. Então, existe todo um planejamento para poder 

sempre oferecer infraestrutura, atendimento, serviço, produto, que possam 
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melhorar constantemente, proporcionando um serviço de qualidade, pois as 

expectativas a cada ano aumentam. 

 

7) O destino de Foz do Iguaçu atrai uma grande parcela de turistas 

estrangeiros e brasileiros, o que poderia ser feito para manter e aumentar 

este fluxo? 

São várias ações que podem melhorar o fluxo de turistas, as melhorias no 

acesso, como foi citado acima, já facilitaria o aumento do fluxo maior de turistas 

para o destino. Mas também trabalhar a cidade com um conceito de cultura de 

cidade turística, já vemos alguma coisa acontecendo, esse ano temos o projeto 

do Natal que pode levantar essa proposta. E outros eventos poderiam compor 

o calendário com essas características, como a Meia Maratona das Cataratas, 

que já está na sua quinta edição e já figura no calendário nacional. A 

associação do lazer à outro interesse (negócios, esportes) na viagem é uma 

demanda crescente. 

 

8) O Projeto de Competitividade dos 65 Destinos Indutores teve alguma 

ação direta no município, à nível de governo do estado ou a nível 

nacional? Existe algum outro projeto com o objetivo de desenvolver a 

competitividade do destino turístico? 

Acredito que ocorreram dois treinamentos, isso foi divulgado. Porém o 

envolvimento foi pequeno, na prática, sendo atuado de forma tímida. 

 

9) Como você avalia a evolução do destino turístico de Foz do Iguaçu, 

com base nos dados da matriz de avaliação do destino? 

Acredito que estamos chegando em um modelo mais maduro, de gestão 

integrada, mais desenvolvido, e que começa a aparecer mais os interesses da 

coletividade nas decisões, e não apenas o interesse da iniciativa privada, da 

individualidade. E toda essa união dos atores, favorecem o destino como um 

todo, fazendo com que o destino se desenvolva cada vez mais. Considero o 

projeto implantado pela Cataratas S.A, no Parque Nacional do Iguaçu e o 

desenvolvimento do Complexo Turístico da Itaipu foram dois fatores de 

extrema importância para que a cidade se desenvolvesse. 

 



168 
 

10) Existe algum outro tópico que seria sobre a competitividade que não 

foi abordado nesta entrevista? 

Uma área que é pouco trabalhada é a conscientização da comunidade. Acho 

que a população da cidade tem pouco vínculo com essa veia turística. Se 

percebe que muitas pessoas não conhecem e não visitam as Cataratas do 

Iguaçu e outros atrativos. E existem incentivos por parte dos atrativos como o 

Parque das Aves e a Itaipu e o PNI, que facilitam os ingressos e em datas 

especificas do mês a visitação, porém são ações isoladas. Poderia ser feito um 

plano que unisse as ações entre os atrativos para integrar a comunidade ao 

turismo. 
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Apêndice E - Roteiro de Entrevista – Mabu Thermas & Resort 

 

A presente entrevista faz parte dos procedimentos metodológicos da pesquisa 

da dissertação intitulada: A COMPETITIVIDADE DAS DESTINAÇÕES 

TURÍSTICAS: O CASO DE FOZ DO IGUAÇU (PR), BRASIL, elaborada pela 

mestranda Thays Cristina Domareski pela UNIVALI – Universidade do Vale do 

Itajaí. Esta dissertação propõe uma reflexão teórico-conceitual sobre a temática 

da competitividade de destinos turísticos, analisando a evolução dos contextos 

econômico, social, ambiental e turístico do destino turístico de Foz do Iguaçu. 

Esta pesquisa entende “a competitividade de uma nação depende da 

capacidade de sua indústria para inovar e desenvolver” (PORTER, 1998) e 

considera a Competitividade de Destinos Turísticos “como a capacidade de 

agregar valor e, assim, aumentar a riqueza pela gestão de bens e processos 

através da integração dessas relações, dentro de um modelo econômico e 

social que leva em consideração o capital natural do destino e a sua 

preservação para as gerações futuras” (CROUCH; RITCHIE, 1999). 

A partir destas questões, pergunta-se: 

 

1)  O conceito de competitividade está inserido nas organizações que 

gerenciam o destino turístico de Foz do Iguaçu, na sua opinião? 

Sim, está inserido tanto nas empresas, quanto no destino como um todo. Pois 

aumentou muito a quantidade de hotéis e de novos destinos que concorrem 

entre si, então essa competitividade aumentou, antigamente Foz do Iguaçu, 

não tinha tantos concorrentes e agora já tem vários. Na área de eventos, por 

exemplo, não eram tantos destinos que tinham a capacidade de atender um 

evento de grande porte e hoje se você for ver as opções de lugares para 

realizar um evento é grande, o que gera essa competitividade. E na parte 

privada, existe a competitividade, tanto que você tem que sempre estar 

modernizando o sistema para estar sempre competitivo. E isso é até sadio para 

as empresas. 

 

2)  Como você avalia a gestão atual do destino turístico de Foz do Iguaçu. 

Bom (7-10) – Regular (4 - 6) – Ruim (1- 3) 
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Eu acho que bom, um 7, acho que tem melhorado bastante, com o apoio da 

Itaipu, do Iguassu Convention & Visitors Bureau, essa junção de poderes, do 

público e do privado, o município está crescendo porém, sempre tem pontos a 

serem melhorados. 

 

3) Quais os benefícios que a gestão (pública e privada) integrada poderia 

proporcionar ao destino turístico de Foz do Iguaçu. 

Uma maior visibilidade para o mercado, que para a competitividade, o destino 

precisa aparecer, ser vendido, caso contrário, não é lembrado. Além de atrair 

novos empreendimentos, e proporcionar uma maior e melhor estrutura para a 

cidade, e dessa forma atingir novos nichos de mercado internacional que 

muitas vezes não eram trabalhados.  

 

4) Em relação à todos os modelos de competitividade de destinos 

turísticos pesquisados os principais tópicos abordados para se atingir a 

competitividade são: INFRAESTRUTURA - RECURSOS - DEMANDA - 

GOVERNO/POLÍTICAS. Como você percebe os quatro setores na 

garantiria a competitividade do destino turístico de Foz do Iguaçu? 

 Em relação à infraestrutura da cidade ainda existem falhas no acesso, no 

aeroporto, a própria rodoviária, sem falar nas estradas, e ruas da cidade, a 

sinalização turística, por mais que ela exista, ela não é completa.  Em relação 

aos recursos nós temos recursos naturais e construídos bem explorados pelo 

turismo, que são os ícones de atratividade do destino. Os atrativos principais, a 

Itaipu e as Cataratas oferecem uma estrutura adequada, porém melhorias 

seriam bem-vindas, como sub-produtos dentro desses atrativos, que já estão 

em projetos. Em relação à demanda, hoje todos os atores do destino trabalham 

para o aumento dessa demanda, porém a cidade tem que estar preparada para 

receber esse aumento de fluxo. E em relação ao governo e as políticas, pode 

ser percebido que a Itaipu e o ICVB garantiram ações importantes junto à 

prefeitura, que sozinha não teria alcançado tais resultados de promoção e 

divulgação do destino. O que se observa de falha na cidade é responsabilidade 

do município, é tarefa de casa do município, é acesso, aeroporto. Então esses 

quatro tópicos estão ligados, e todos precisam desempenhar suas funções 
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adequadamente, pois apenas uma delas bem desenvolvida, não garante um 

bom desempenho do destino.  

 

5) Como você avalia a infraestrutura geral, turística e de acesso de Foz do 

Iguaçu? 

O acesso terrestre possui falhas como já foi afirmado anteriormente. O aéreo já 

apresenta mais voos, com a vinda da Webjet, e já temos informações que para 

fevereiro de 2011 teremos 35 voos diários, porém isso também pode trazer 

problemas, pois o aeroporto não tem estrutura para atender 35 voos, a 

revitalização do aeroporto está sendo projetada com o PAC 2. Mas ainda não 

foi confirmada. Tudo isso vem a fortalecer o destino. 

 

6) Os recursos naturais e construídos, Cataratas do Iguaçu e Itaipu 

respectivamente, figuram entre os atrativos mais representativos de Foz 

do Iguaçu.  O que poderia ser feito para alavancar ainda mais os demais 

atrativos da cidade, fortalecendo a imagem do destino?  

Os dois atrativos são ícones do destino, e apresentam subprodutos, e quanto 

mais atrativos se oferece maior a chance de aumentar a permanência dos 

turistas na cidade. A divulgação desses atrativos já é realizada, mas precisa 

ser reforçada. E sempre buscar renovar os produtos, pois a mídia espontânea 

só ocorre quando se tem novidades a serem apresentadas ao turista, 

mostrando que a cidade está evoluindo e crescendo. Por exemplo, em outubro 

de 2010 já tivemos o milionésimo visitante no PNI, em outros anos isso só 

ocorreu em dezembro, mais um dado que reforça a representatividade dos 

atrativos. 

 

7) O destino de Foz do Iguaçu atrai uma grande parcela de turistas 

estrangeiros e brasileiros, o que poderia ser feito para manter e aumentar 

este fluxo? 

A questão do fluxo está diretamente ligada ao período a ser analisado. Por 

exemplo, para a Rede Mabu, 2009 foi um dos piores anos da rede, pelos 

efeitos da gripe suína, o que levou ao cancelamento de eventos, já com 

contratos assinados pelos respectivos laboratórios. E outros fatores como a 

crise mundial, também fez com que as multinacionais reduzissem seus custos 
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afetando esse fluxo. Então, não depende somente do destino com atrativos 

reconhecidos, e uma infraestrutura, isso não garante este fluxo, existem fatores 

externos que afetam o processo. Tem que melhorar a divulgação para atingir 

sempre mais mercados. E além da divulgação, a capacitação, e treinamentos 

dos agentes de viagens, ter pessoas preparadas para a venda.  

 

8) O Projeto de Competitividade dos 65 Destinos Indutores teve alguma 

ação direta no município, à nível de governo do estado ou a nível 

nacional? Existe algum outro projeto com o objetivo de desenvolver a 

competitividade do destino turístico? 

Acredito que apenas workshops e treinamentos. Eu desconheço outro projeto. 

 

9) Como você avalia a evolução do destino turístico de Foz do Iguaçu, 

com base nos dados da matriz de avaliação do destino? 

Se compararmos Foz do Iguaçu à destinos que estão se desenvolvendo 

podemos considerar que estamos no caminho, isso à nível de Brasil, porém se 

compararmos aos Estados Unidos – Niágara Falls, por exemplo, temos muito a 

realizar ainda. Mas temos fatores que colaboram com essa evolução, temos o 

primeiro Parque Nacional a ter uma empresa terceirizada na sua 

administração. E outro fator que contribuiu para essa evolução foi a parceria 

público-privada da Itaipu, Comtur, Iguassu Convention & Visitors Bureau e 

Secretaria de Turismo, e essa união só fortalece o destino. Mas concluindo, o 

destino não está pronto ainda, se tem muito ainda a ser trabalhado. 

 

10) Existe algum outro tópico que seria sobre a competitividade que não 

foi abordado nesta entrevista? 

Na questão específica da hotelaria, o que se percebe, é que existe a 

competitividade. Tem se visto muitos investimentos em infraestrutura, porém 

estão se esquecendo de investir em serviços, em capacitação ou seja, o 

serviço não acompanha a infraestrutura, não tendo uma mão-de-obra 

qualificada e pessoas capacitadas. Hoje, a rede Mabu não pensa em ser o 

maior hotel, e sim o melhor, investindo em infraestrutura quando necessário, 

porém, oferecendo sempre serviços de alta qualidade e seus diferenciais. 

 



173 
 

Apêndice F - Roteiro de Entrevista - Rafain Palace & Convention Center 

 

A presente entrevista faz parte dos procedimentos metodológicos da pesquisa 

da dissertação intitulada: A COMPETITIVIDADE DAS DESTINAÇÕES 

TURÍSTICAS: O CASO DE FOZ DO IGUAÇU (PR), BRASIL, elaborada pela 

mestranda Thays Cristina Domareski pela UNIVALI – Universidade do Vale do 

Itajaí. Esta dissertação propõe uma reflexão teórico-conceitual sobre a temática 

da competitividade de destinos turísticos, analisando a evolução dos contextos 

econômico, social, ambiental e turístico do destino turístico de Foz do Iguaçu. 

Esta pesquisa entende “a competitividade de uma nação depende da 

capacidade de sua indústria para inovar e desenvolver” (PORTER, 1998) e 

considera a Competitividade de Destinos Turísticos “como a capacidade de 

agregar valor e, assim, aumentar a riqueza pela gestão de bens e processos 

através da integração dessas relações, dentro de um modelo econômico e 

social que leva em consideração o capital natural do destino e a sua 

preservação para as gerações futuras” (CROUCH; RITCHIE, 1999). 

A partir destas questões, pergunta-se: 

 

1)  O conceito de competitividade está inserido nas organizações que 

gerenciam o destino turístico de Foz do Iguaçu, na sua opinião? 

Bom, eu acredito que essa competitividade está se aflorando de uma outra 

forma. Em gestões anteriores, em Foz do Iguaçu, na época da FOZTUR 

tínhamos uma força muito grande de tornar o destino competitivo, porém com 

poucos recursos, percebia-se que a cidade como um todo, não se interava, 

então nós acabamos competindo com outros destinos, mas não tínhamos 

todos os agentes de Foz envolvidos no processo. Um grupo de agentes 

competia com outros destinos, e outro grupo competia entre si. Então era 

observado uma limitação na divulgação do destino como um todo, no sentido 

do destino estar buscando novos negócios, onde o destino estava no mercado, 

mas não era uma ação de impacto, como hoje pode ser visto, todo o 

investimento que a Itaipu está proporcionando e tem propiciado ações efetivas 

junto à prefeitura, ao Comtur e ao Iguassu Convention & Visitors Bureau. 
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2)  Como você avalia a gestão atual do destino turístico de Foz do Iguaçu. 

Bom (7-10) – Regular (4 - 6) – Ruim (1- 3) 

Acredito que esteja em um nível bom 7, por que neste momento temos agentes 

divulgando o destino com maior intensidade, utilizando o slogan da cidade, que 

é “Foz do Iguassu - Destino do Mundo”, e tudo isso está mudando a realidade 

do destino, trazendo novos negócios. Por exemplo, esse ano não se escutou 

os hoteleiros reclamando de crise, nem agentes dizendo que não conseguiram 

atualizar a frota, surgiram empresas novas em Foz do Iguaçu, hotéis foram 

reformados, outros que estavam fechados estão sendo revitalizados, como o 

Hotel Golden Foz, até impulsionados pela Copa do Mundo, de todo modo 

pode-se dizer que tivemos um ano muito bom.  

 

3) Quais os benefícios que a gestão (pública e privada) integrada poderia 

proporcionar ao destino turístico de Foz do Iguaçu. 

Um aumento do fluxo de visitantes, novas demandas, novos nichos de 

mercado. A cidade sempre apresentou uma realidade, o foco do nosso hotel 

são os eventos e hoje toda a hotelaria se beneficia com esses eventos, e esse 

ano quase não tivemos período de baixa temporada (março, abril, maio, junho 

e agosto) que eram meses críticos da cidade. Então, esta gestão integrada, 

como um todo, vem a somar ações positivas ao destino que refletem em vários 

segmentos do turismo local. Até o nosso gargalo que era o fluxo aéreo, que 

hoje se apresenta de forma diferenciada, que a partir de março de 2011, 

teremos mais quatro voos, fechando um total de 28 voos. E todas essas ações 

vão refletir em uma competitividade externa. 

 

4) Em relação à todos os modelos de competitividade de destinos 

turísticos pesquisados os principais tópicos abordados para se atingir a 

competitividade são: INFRAESTRUTURA - RECURSOS - DEMANDA - 

GOVERNO/POLÍTICAS. Como você percebe os quatro setores na 

garantiria a competitividade do destino turístico de Foz do Iguaçu? 

 Em relação à infraestrutura, muito se fala que Foz do Iguaçu tem o terceiro 

parque hoteleiro do Brasil e o segundo palco em atrações turísticas, essa 

situação tem mudado, tem melhorado, tem qualificado. Nós tínhamos 23,000 

mil leitos, mas como eram aqueles apartamentos, desses 23,000 mil leitos, 
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15,000 podem ser considerados, pois os demais eram hospedarias ou 

albergues ou apenas dormitório, essa estrutura tem mudado. Em relação à 

demanda, a taxa de ocupação de Foz do Iguaçu deva fechar em torno de 70 à 

72%, o que é uma taxa excelente para Foz do Iguaçu. O governo está se 

integrando mais ao empresariado, com as entidades, com os agentes do 

mercado, e nos últimos 2 anos essas ações estão mais efetivas, com uma 

maior injeção de recursos, em virtude desse envolvimento da Itaipu Binacional, 

através de um diretor da Itaipu, que tem status de ministro, que é da região e 

afirmou, nós vamos mudar a realidade de Foz do Iguaçu, juntamente com o 

ICVB, COMTUR, Secretaria de Turismo, ABIH, Sindicato de Hotéis e todo o 

empresariado da cidade. E a competitividade de destinos, em virtude dessa 

união, o destino desponta com os títulos: Destino Preferido dos Ingleses, 

Destino mais Procurado pelos turistas do Continente Europeu, as Cataratas do 

Iguaçu sendo eleita nos últimos 3 anos como a sétima maravilha do mundo, 

hotéis de bandeiras se instalando na cidade, tudo isso é reflexo dos 

investimentos realizados na cidade como fator agregador que se for dado 

continuidade, não somente nos períodos de baixa temporada, o destino vai se 

transformar em potência turística, e não mais ser considerado um destino “fim 

de linha”. 

 

5) Como você avalia a infraestrutura geral, turística e de acesso de Foz do 

Iguaçu? 

O acesso aéreo já está melhorando, como já foi dito anteriormente, não é ainda 

o ideal, mas temos um aeroporto que vai estar agora no PAC 2, e vai ser 

ampliado e revitalizado. O ideal seria um novo aeroporto, a cidade merecia 

uma nova estrutura, talvez sair da região do PNI, que possui fatores que 

limitam as obras, por ser região de preservação ambiental e estar próximo à 

nascentes. No acesso rodoviário temos um acesso tímido, sempre se falou 

sobre a duplicação da BR-277, porém até o momento, nenhuma mudança. A 

infraestrutura interna também precisa de melhorias, nesse sentido a minha 

avaliação é regular. Um exemplo é que o cartão postal da cidade, a Rodovia 

das Cataratas não apresenta uma estrutura adequada, e não é duplicada, idem 

o acesso à Argentina e ao Paraguai. 
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6) Os recursos naturais e construídos, Cataratas do Iguaçu e Itaipu 

respectivamente, figuram entre os atrativos mais representativos de Foz 

do Iguaçu.  O que poderia ser feito para alavancar ainda mais os demais 

atrativos da cidade, fortalecendo a imagem do destino?  

Acredito que um maior aproveitamento, temos dois atrativos principais 

fortíssimos, mas eles ainda são muito vivenciais. Temos que nos espelhar no 

que é mais divulgado, por exemplo, Niágara Falls, que segmentam a visitação 

por períodos: lua-de-mel, visitação noturna entre outros, e aqui não temos 

ainda essas segmentações por “N” motivos, já tivemos proposta de iluminar as 

Cataratas e não se concretizou, já a Itaipu Binacional está abrindo uma gama 

de subprodutos como o Canal da Piracema, Iluminação da Barragem, 

Ecomuseu, Refúgio Biológico. Porém, os dois atrativos apresentam limitações 

que posteriormente poderiam ser superadas. A cidade ainda tem muito a se 

desenvolver, muito a encantar as pessoas que permaneçam até 4 ou 5 dias, 

com atrativos que ainda não foram criados ou explorados. E sim, os dois 

atrativos devem ser mais explorados, pois todos os segmentos ganham com o 

desenvolvimento do destino.    

 

7) O destino de Foz do Iguaçu atrai uma grande parcela de turistas 

estrangeiros e brasileiros, o que poderia ser feito para manter e aumentar 

este fluxo? 

Primeiro uma maior divulgação fora do Brasil, através da Embratur, em ações 

diretas em mercados específicos, porém juntamente melhorar o acesso nos 

portões de entrada e deslocamento interno no país, assegurando o acesso ao 

destino turístico. Reduzir o custo do aéreo interno, que hoje é muito elevado. 

Muitas vezes, é mais barato viajar para o exterior, do que no próprio país, no 

caso do Brasil. A distância é um fator limitador, junto com o custo, mas se a 

acessibilidade for facilitada o turista não vai deixar de visitar a cidade.   

 

8) O Projeto de Competitividade dos 65 Destinos Indutores teve alguma 

ação direta no município, à nível de governo do estado ou a nível 

nacional? Existe algum outro projeto com o objetivo de desenvolver a 

competitividade do destino turístico? 
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Foi desenvolvido o projeto, mas ações diretas para a hotelaria, não foi 

observado. 

 

9) Como você avalia a evolução do destino turístico de Foz do Iguaçu, 

com base nos dados da matriz de avaliação do destino? 

Foz do Iguaçu passou por períodos diferentes, como o ciclo de compras e o 

destino ficou tachado negativamente como o destino da “muamba”. Hoje, o 

destino é consolidado em que? Em eventos? Em turismo de aventura? É muito 

cedo ainda para dizer que somos um destino consolidado, aumentamos o fluxo 

de turistas, melhoramos infraestrutura, porém o Brasil todo melhorou, pode ser 

uma onda de otimismo no Brasil. Pode ser cedo para afirmar que o destino é 

consolidado, há outros segmentos ainda a serem trabalhados e explorados, 

para isso ao menos uns 10 anos mantendo um nível de 75 % de ocupação e a 

cidade viver basicamente de turismo. 

 

10) Existe algum outro tópico que seria sobre a competitividade que não 

foi abordado nesta entrevista? 

Talvez alguma relação no nível de MERCOSUL, como eles observam o destino 

de Foz do Iguaçu, o nosso posicionamento referente ao destino “fim de linha”, 

que todos os voos que aqui chegam, daqui retornam. Pontuar Foz do Iguaçu 

em relação ao Mercosul. 
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Apêndice G - Roteiro de Entrevista - Unioeste 

 

A presente entrevista faz parte dos procedimentos metodológicos da pesquisa 

da dissertação intitulada: A COMPETITIVIDADE DAS DESTINAÇÕES 

TURÍSTICAS: O CASO DE FOZ DO IGUAÇU (PR), BRASIL, elaborada pela 

mestranda Thays Cristina Domareski pela UNIVALI – Universidade do Vale do 

Itajaí. Esta dissertação propõe uma reflexão teórico-conceitual sobre a temática 

da competitividade de destinos turísticos, analisando a evolução dos contextos 

econômico, social, ambiental e turístico do destino turístico de Foz do Iguaçu. 

Esta pesquisa entende “a competitividade de uma nação depende da 

capacidade de sua indústria para inovar e desenvolver” (PORTER, 1998) e 

considera a Competitividade de Destinos Turísticos “como a capacidade de 

agregar valor e, assim, aumentar a riqueza pela gestão de bens e processos 

através da integração dessas relações, dentro de um modelo econômico e 

social que leva em consideração o capital natural do destino e a sua 

preservação para as gerações futuras” (CROUCH; RITCHIE, 1999). 

A partir destas questões, pergunta-se: 

 

1)  O conceito de competitividade está inserido nas organizações que 

gerenciam o destino turístico de Foz do Iguaçu, na sua opinião? 

Não. Apenas algumas instituições tem o conceito de competitividade, uma 

minoria na verdade. Enquanto gerenciamento do destino, responsáveis por 

situações que irão determinar em um dado momento, estratégias, um caminho, 

um novo rumo, uma transformação, quase nenhuma das organizações públicas 

tem o conceito de competitividade estabelecido no processo de decisão, já nas 

organizações privadas isso é mais visível, como na hotelaria, atrativos e 

serviços, pois eles possuem um produto bem definido, que instigam esse 

processo de competitividade. 

 

2)  Como você avalia a gestão atual do destino turístico de Foz do Iguaçu. 

Bom (7-10) – Regular (4 - 6) – Ruim (1- 3) 

Como foi um governo reeleito na primeira gestão eu considero regular com 

uma nota 5, e no atual considero ruim com uma nota 3, isso em relação à 

gestão orientada para resultados, enquanto política pública. O Plano Diretor da 
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cidade teve sua última revisão em 2006, a composição do diagnóstico, as 

ações que deveriam ser feitas e programadas para 2016, elas sequer estão 

integradas com à política municipal do turismo na lei orgânica, com o Plano 

Plurianual, com a Lei das Diretrizes Orçamentárias e com todas as ações que 

são realizadas pela Secretaria Municipal de Turismo. A gestão do turismo está 

ruim, enquanto resultado para o destino, para mudança, para adaptação em 

alguns casos, para a transformação daquilo que seria a realidade. 

 

3) Quais os benefícios que a gestão (pública e privada) integrada poderia 

proporcionar ao destino turístico de Foz do Iguaçu. 

Este modelo de parceria público-privada, que vem de uma proposta de 

governança, ela só vem como nome, pois na prática eu não consigo visualizar 

essa gestão integrada por objetivos que historicamente já conhecemos, onde o 

objetivo da instituição pública está voltado para a coletividade e da instituição 

privada, opostamente, é o seu lucro. Neste caso, onde os interesses dessa 

gestão pública e privada se encontram? Eu poderia visualizar pontos 

específicos em benefícios públicos e benefícios privados. Um exemplo, a 

rodovia das Cataratas, corredor turístico, tem um investimento de capital alto 

ali, público, manutenção, paisagismo, sinalização e isso gera um série de 

benefícios para a imagem do destino, quanto à hospitalidade, segurança. Se 

fosse integrado, o que os hotéis da rodovia têm como troca em uma gestão 

integrada, para um benefício que o setor público vem promovendo diretamente 

no corredor turístico? Nada. Se tivesse um programa de redução de emissão 

de poluentes, no corredor turístico, que é nosso corredor verde, que vai em 

direção ao PNI. Eu observo apenas resultados parciais, mas não integrados. 

 

4) Em relação à todos os modelos de competitividade de destinos 

turísticos pesquisados os principais tópicos abordados para se atingir a 

competitividade são: INFRAESTRUTURA - RECURSOS - DEMANDA - 

GOVERNO/POLÍTICAS. Como você percebe os quatro setores na 

garantiria a competitividade do destino turístico de Foz do Iguaçu? 

Bom, esses quatro tópicos são condicionantes, de fato, e precisam estar 

presentes no contexto, para que se alcance ou que se chegue próximo a 

garantir essa competitividade. Os quatro são pressupostos estruturantes e 
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estão presentes no destino de Foz do Iguaçu. A cidade é cidade independente 

de ser cidade turística. A demanda de turistas vem para Foz do Iguaçu, 

independentemente de qualquer ação do governo, e sempre foi assim. Quanto 

dessa demanda de Foz do Iguaçu sustenta essa infraestrutura e quanto precisa 

de recurso pra isso, não tem estabelecido. No caso de Foz do Iguaçu, não 

houve um pensamento orientado para a manutenção ou garantia ou melhoria 

da infraestrutura, com uma indicação e determinação de recursos necessários 

para isso, com o estudo de uma demanda que seria suficiente para essa 

competitividade do destino e uma política pública orientada para gerenciar o 

destino. Por isso, os fatores são de fato, importantes para uma gestão 

orientada pelo planejamento, mas precisam ser melhor definidas as ações para 

que seja integrada. 

 

5) Como você avalia a infraestrutura geral, turística e de acesso de Foz do 

Iguaçu? 

Toda a infraestrutura de Foz do Iguaçu apresenta falhas concretas a serem 

avaliadas. O acesso aéreo é o principal ponto a ser focado, onde o aeroporto 

apresenta condições e espaço para atender um número bem maior de turistas 

e passageiros, porém a revitalização ou reforma, não ocorre, por falta de 

recursos e talvez a falta de interesse do poder público. A infraestrutura nas vias 

de acesso, e vias públicas apresentam locais degradados e com buracos.  

 

6) Os recursos naturais e construídos, Cataratas do Iguaçu e Itaipu 

respectivamente, figuram entre os atrativos mais representativos de Foz 

do Iguaçu.  O que poderia ser feito para alavancar ainda mais os demais 

atrativos da cidade, fortalecendo a imagem do destino?  

O PNI existe independentemente de receber ou não os visitantes, e se abriu 

em meio uma proposta de política ambiental, uma questão de preservação do 

meio ambiente no anseio de uma visitação que garantisse o interesse coletivo. 

A Itaipu foi construída com a função de gerar energia elétrica. Esses recursos 

existem independentemente de serem os atrativos representativos de Foz do 

Iguaçu. Com todas as transformações e investimentos, a revitalização do PNI 

em 2001 e a criação do Complexo Turístico de Itaipu em 2005, que mudança 

significativa na demanda ocorreu?  A demanda sempre existiu, com ou sem as 
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transformações dos dois atrativos. A ações deveriam ser de gestão e 

planejamento à organizar todo o destino. 

 

7) O destino de Foz do Iguaçu atrai uma grande parcela de turistas 

estrangeiros e brasileiros, o que poderia ser feito para manter e aumentar 

este fluxo? 

Para falar de manter ou aumentar essa demanda, teria que se abordar o 

quanto desse fluxo é capaz de gerar empregos na cidade, de melhorar a 

expectativa de vida da população e de mudar a realidade dessa população. O 

turismo de fato acontece, flui em Foz do Iguaçu, mesmo sendo considerado um 

destino “fim de linha”, devido a esses atrativos representativos, porém sua 

economia não é forte e bem estruturada.  

 

8) O Projeto de Competitividade dos 65 Destinos Indutores teve alguma 

ação direta no município, à nível de governo do estado ou a nível 

nacional? Existe algum outro projeto com o objetivo de desenvolver a 

competitividade do destino turístico? 

A Embratur determinou reuniões e treinamentos através das pesquisas de 

demanda de Foz do Iguaçu, informando que a cidade estava entre os 65 

destinos indutores e participaria do projeto e das oficinas. Consultores vieram e 

reuniram equipes para determinar e explicar a metodologia que seria aplicada 

ao destino, juntamente com o Comtur. Participaram equipes de todos os 

municípios da Costa Oeste. 

 

9) Como você avalia a evolução do destino turístico de Foz do Iguaçu, 

com base nos dados da matriz de avaliação do destino? 

Para que Foz do Iguaçu seja realmente competitivo em relação ao turismo e 

apresentar uma representatividade nesse sentido, é necessária uma mudança 

completa em todos os sentidos, tanto de infraestrutura quanto de pensamento 

em prol do desenvolvimento do turismo, para que nesse conjunto apresente 

resultados na cidade. 

 

10) Existe algum outro tópico que seria sobre a competitividade que não 

foi abordado nesta entrevista? 
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Essa entrevista tem um olhar positivo das ações e pensando na 

competitividade como instrumento de gestão, todos os planos que são 

colocados em Foz do Iguaçu, trabalham com objetivos de fim e não de causa. 

O que seria interessante, talvez fosse alterar a ordem, como por exemplo, os 

objetivos dos planejamentos sempre estão relacionados ao aumento da média 

de permanência do turista, ao aumento da demanda. Então, como a 

competitividade poderia colaborar em cada objetivo, não como efeito e sim 

como causa, origem do problema para proporcionar resultados. 

 

 
 


