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RESUMO 

Este início de século tem sido marcado por profundas transformações sociais e 
econômicas, cujos reflexos podem ser sentidos nas mais diversas atividades e 
setores da economia, dentre eles o turismo. O crescimento constante das atividades 
turísticas faz com que haja um conseqüente aumento da competitividade entre as 
empresas instaladas no setor e também, extrapolando o âmbito individual dos 
empreendimentos, entre as destinações turísticas. A competitividade entre as 
destinações tem apontado para a existência de objetivos que transcendem à mera 
obtenção de resultados superiores em termos de desempenho econômico, 
mostrando a necessidade de conectar esse objetivo a outro maior que é a qualidade 
de vida de seus residentes. Partindo deste pressuposto o presente estudo tem por 
objetivo analisar a existência de correspondência entre o desempenho competitivo 
de uma destinação turística e a qualidade de vida de seus residentes, de forma a 
identificar pontos de convergência entre os dois constructos. Tais pontos criam a 
possibilidade de formulação de estratégias voltadas à orientação dos investimentos 
públicos, com o intuito de atender as exigências tanto do setor privado, que busca 
obter melhores resultados econômicos, quanto da comunidade que anseia por 
melhoria em seu padrão de vida. Para alcançar esse objetivo foi desenvolvido um 
estudo multicaso envolvendo os municípios catarinenses, em que o turismo se 
constitui no setor econômico de maior representatividade. O estudo teve caráter 
quanti-qualitativo, de nível exploratório, com viés descritivo e analítico observado por 
meio da análise dos indicadores de competitividade e de qualidade trabalhados na 
pesquisa. Inicialmente foi avaliada a percepção dos gestores públicos e privados 
quanto ao desempenho competitivo de suas respectivas destinações turísticas, para 
em seguida compará-la ao desempenho competitivo verificado para cada um dos 
municípios em relação ao desempenho médio do Estado. Paralelamente foi 
verificada a percepção dos residentes quanto à qualidade de vida de sua cidade e a 
mesma foi comparada a um conjunto de indicadores objetivos de qualidade de vida 
de forma a apurar a correspondência entre os resultados. Pode-se concluir ao final 
do estudo que foi percebida a existência de correspondência entre os dois 
constructos, a medida que nos destinos onde foi observado maior desempenho 
competitivo, também se verificou maior nível de qualidade de vida. Com base nesta 
conclusão pode-se perceber que a ampliação do diálogo e da articulação entre os 
diversos atores envolvidos no desenvolvimento da atividade turística tende a 
contribuir para a racionalização dos investimentos públicos no setor, fazendo com 
que sejam atendidos tanto os interesses da iniciativa privada, quanto os anseios da 
comunidade por melhores condições de vida. 

 
Palavras-chave: Competitividade das Destinações Turísticas. Qualidade de Vida. 
Turismo e Desenvolvimento. 



ABSTRACT 

The beginning of this century has been marked by deep social and economic 
transformations, the effects of which can be felt on various different activities and 
economic sectors, including tourism. The continuous growth of tourism activities has 
led to increased competitiveness among companies in the sector, not only limited to 
individual enterprises, but also between tourism destinations. Competitiveness 
between destinations has pointed to the existence of objectives that go beyond 
merely obtaining better results in terms of economic performance, showing a need to 
connect this objective with another, greater one, which is the quality of life of the local 
inhabitants.  Based on this premise, this study analyzes the existence of 
correspondence between competitive performance of a tourism destination and the 
quality of life of its residents, seeking to identify points of convergence between the 
two constructs. These points create a possibility of formulating strategies to guide 
public investments, in order to meet the demands from the private sector, which is 
looking for better economic results, and the community, which wants an improvement 
of its living standards. To achieve this objective, a multicase study was carried out 
involving the municipalities of Santa Catarina, where the most important economic 
sector is the service sector, and in particular, services in which estimated income 
from tourism is the most representative item. The study was quanti-qualitative, and 
exploratory, with a descriptive and analytical bias, observed by means of analysis of 
the analysis of indicators of competitiveness and quality analyzed in the research. 
Initially, the perceptions of public and private managers were evaluated in relation to 
the competitive performance of their tourism destinations, and the results were 
compared with the competitive performance verified for each of the municipalities, in 
relation to the average performance of the State. At the same time, the residents’ 
perceptions were verified in terms of quality of life of their city, and the result was 
compared with an objective set of quality of life indicators, to verify correspondence 
between the results. It is concluded, at the end of the study, that correspondence 
exists between the two constructs, since the destinations with higher competitive 
performance were also the ones with a better quality of life.  Based on this 
conclusion, it is clear that increasing the dialog between the different actors involved 
in the development of tourism activity contributes to rationalizing the public 
investments in the sector, so that both the initiatives of the private sector and the 
concerns of the community for better living conditions can be catered for. 

  
Palavras-chave: Tourism Destination Competitiveness. Quality of Life. Tourism and 
Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo visa aprofundar a discussão sobre dois constructos: 

competitividade das destinações turísticas e qualidade de vida de seus residentes, 

ambos considerados como polêmicos e controversos por muitos autores, dentre os 

quais podem ser citados como exemplo, Mintzberg et al. (2000), Heath (2002), 

Dwyer e Kim (2003), Ricthie e Crouch (2003), Moscardo (2009) e Cecil et al. (2010).  

Inicialmente é apresentada uma contextualização sobre o estado da arte com 

relação a cada um dos temas envolvidos, passando a seguir pela análise do 

problema de pesquisa que norteou o desenvolvimento deste trabalho. Dá-se 

seqüência com a formalização do objetivo geral, a partir do qual são construídos os 

objetivos específicos. Apresentam-se as justificativas para a realização do estudo e 

encerra-se esta primeira parte com a apresentação da estrutura em cima da qual foi 

elaborada toda a pesquisa. 

1.1 Contextualização 

Os últimos dez anos têm sido marcados por uma série de acontecimentos em âmbito 

mundial, que tiveram grande impacto no desenvolvimento do turismo. Atentados 

terroristas em larga escala, aumentos no custo dos combustíveis, catástrofes 

naturais e a desacelaração mundial da economia em função da crise econômica 

iniciada nos Estados Unidos em 2008, trouxeram grandes dificuldades para o 

turismo no mundo todo, conforme apontam Blanke e Chiesa (2009) no Relatório de 

Competitividade da Indústria de Viagens e Turismo, publicado pelo Fórum Mundial 

de Economia (WEF – World Economic Forum). 

Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, o setor de turismo continua sendo 

um setor estratégico para todas as nações, devido à sua capacidade de auxiliar de 

maneira significativa no seu crescimento e desenvolvimento econômico. O 

crescimento regional das atividades ligadas ao turismo contribui para o aumento dos 

níveis de emprego e renda, gerando uma melhoria na balança de pagamentos 

nacional, possibilitando o incremento da prosperidade e a conseqüente redução dos 

níveis de pobreza. (BLANKE; CHIESA, 2009). Contudo, isso nem sempre se traduz 

em melhoria da qualidade de vida dos residentes. 
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O Boletim de Desempenho Econômico do Turismo (EMBRATUR, 2010), produzido 

pela EBAPE/FGV, ao avaliar os efeitos da crise financeira sobre o turismo 

internacional, mostra que as previsões da UNWTO (United Nations World Tourism 

Organization) – Organização Mundial do Turismo – apontam para uma retomada do 

crescimento dos desembarques internacionais, que pode variar entre 3% e 4% já no 

ano de 2010. Este crescimento irá acompanhar a recuperação da economia mundial 

e trará para cada região do globo um percentual diferente, conforme sua capacidade 

própria de absorver os impactos da crise. Para exemplificar esta afirmação citam: a 

Europa com variação de 1% a 3%, a Ásia e Pacífico com variação de 5% a 7% e as 

Américas com variação de 2% a 4%. 

Esta situação mostra a tendência a um aumento do número de empreendimentos 

ligados ao setor do turismo e, conseqüentemente, a ampliação da disputa por um 

espaço no mercado, fazendo com que somente as empresas mais competitivas 

permaneçam ativas. A competitividade entre elas e sua influência no desempenho 

organizacional é assunto que vem sendo estudado pela academia há mais de uma 

década. Contudo, há que se ressaltar que apesar do aumento do número de 

pesquisas sobre o assunto, competitividade continua sendo um conceito que 

abrange um amplo espectro de definições, o que dificulta a existência de um 

consenso entre os diversos estudiosos sobre o tema, uma vez que dependendo da 

vertente ideológica do autor ele busca adaptar o tema à sua realidade. Suas origens 

remetem às tradições da Organização Industrial (OI) e os estudos de Mason e Bain 

citados por Vasconcelos e Cyrino (2000), cuja preocupação centrava-se na estrutura 

da indústria, o que deu origem ao modelo conhecido como SCP (Structure-Conduct-

Performance), ou como ficou traduzido para o português ECD (Estrutura-Conduta-

Desempenho), e cujo trabalho pioneiro foi desenvolvido por Porter (1986) em 

meados da década de 1980. 

Em contrapartida ao discurso de Porter (1986) e ainda focada no ambiente interno 

das organizações, surge a RBV (Resource-Based-View) ou VBR (Visão Baseada em 

Recursos), que associa o desempenho superior de uma organização à sua 

capacidade de obter um determinado feixe de recursos (raros, valiosos, 

insubstituíveis e de difícil imitação), cuja estratégia de implementação possibilita à 

empresa a obtenção de retornos acima da média de mercado conforme proposto por 

Wernerfelt (1984), Barney (1991) e Peteraf (1993). 
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Os estudos desenvolvidos por Porter (1989a) há aproximadamente vinte anos, 

tinham como objetivo avaliar a capacidade competitiva das nações, e para esse fim 

ele desenvolveu um modelo integrado, que ficou conhecido como “o Diamante de 

Porter”, buscando entender de que forma uma nação, que não necessariamente 

compete diretamente com outra nação pode pensar em obter vantagem competitiva. 

O autor destaca que a concentração geográfica e a complementaridade dos serviços 

oferecidos poderiam levar uma determinada região ou até mesmo uma única cidade 

a desenvolver vantagens competitivas. Destacava, ainda, que o setor de serviços, 

no qual se enquadra o turismo, seria um dos que trazem grande contribuição para 

que um país seja competitivo.  

Além dos estudos de Porter (1989a), vários outros foram elaborados, como os de: 

Crouch e Ricthie (1995), Esser et al. (1996), Altenburg (1998), Crouch e Ricthie 

(1999), Heath (2002), Dwyer e Kim (2003), Ritchie e Crouch (2003); Enright; Newton 

(2005), Gooroochurn e Sugiyarto (2005), Paskaleva-Shapira (2007), Mazanec, 

Wöber e Zins (2007) e Blanke, Chiesa e Herrera (2009), todos voltados para o 

entendimento de como mensurar a competitividade de uma determinada destinação 

turística, com o objetivo de oferecer subsídios para a tomada de decisão quanto a 

futuros investimentos no setor.  

Partindo do modelo de Porter (1989a), Crouch e Ricthie (1995) desenvolveram um 

estudo para analisar qual o impacto causado pelos empreendimentos turísticos na 

competitividade de uma destinação. Para alcançar seu objetivo desenvolveram uma 

pesquisa exploratória de longa duração para descobrir quais os indicadores mais 

importantes para se avaliar o potencial competitivo de uma destinação.  Concluíram 

que novos empreendimentos, especialmente os pequenos negócios contribuíam 

para a competitividade da destinação em algumas situações, dentre as quais: 

competição, cooperação, especialização, inovação, facilitação (em função da 

diversidade de serviços oferecidos), investimentos, crescimento, distribuição de 

resultados e eqüidade, aceitação de riscos, produtividade, preenchimento de 

espaços diversificação de produtos, sazonalidade e desequilíbrio. 

Neste ponto, a competitividade, que já havia deixado de ser simplesmente analisada 

somente ao nível empresarial, ou limitada aos aspectos internos e externos, 

passando a ser estudada no âmbito de nações como um todo, leva ao surgimento 
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do conceito de competitividade sistêmica, na qual a articulação e o diálogo entre os 

níveis macro (ambiente macroeconômico), meta (condições conjunturais), meso 

(políticas e infra-estrutura regionais) e micro (ambiente interno e externo da 

empresa), possuem papel fundamental na definição da competitividade, conforme as 

pesquisas desenvolvidas Esser et al. (1996) e Altenburg (1998). 

Evoluindo em suas pesquisas, Crouch e Ritchie (1999), partem para a elaboração de 

um novo modelo conceitual para estudar a competitividade e apresentam o chamado 

“Modelo de Calgary”, uma vez que o grupo de consultores técnicos fazia parte do 

Programa Executivo de Gestão da Destinação na Universidade de Calgary no 

Canadá. O modelo criado é uma evolução do estudo anterior e mostra um conjunto 

de atributos que atuando de forma integrada contribui para a geração de 

competitividade em uma determinada localidade turística. Os autores associam a 

competitividade à melhoria na qualidade de vida da população envolvida, pois 

segundo seus estudos, só é possível obter uma vantagem competitiva sustentável à 

partir de um feixe único de recursos, mas destacam que a estratégia a ser 

desenvolvida tem que contemplar uma elevação na condição social da comunidade, 

isso porém não é explicitado em seu modelo. Ritchie e Crouch (2003) lançam um 

livro no qual apresentam uma versão atualizada do modelo conceitual de 1999, 

porém ainda não tornam explícito o fato de que a competitividade não é um fim em 

si, mas sim um meio para alcançar um objetivo superior. 

A partir do início da década de 2000, outro grupo de pesquisadores começa a se 

destacar no cenário de estudos sobre a competitividade das destinações, Dwyer, 

Forsyth e Rao (2002) desenvolvem uma pesquisa sobre a competitividade de preços 

em uma destinação turística e afirmam que ser competitivo em preço é um fator 

determinante para que os turistas escolham determinada localidade. Os autores 

investigaram o impacto da variação da taxa de câmbio na elevação da inflação 

doméstica, em vários países da Ásia, Europa, América do Norte e Região do 

Pacífico. Eles concluem que, ao ser usado com cautela, o Índice de Competitividade 

em Preços pode ser útil na formulação de políticas públicas de incentivo ao 

desenvolvimento da atividade turística. 

Dwyer e Kim (2003) têm o mesmo ponto de vista que Crouch e Ritchie (1999) e 

buscam entender como se processa a competitividade dentro da destinação turística 
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por meio da construção de modelos de análise da competitividade envolvendo 

indicadores quantitativos (preço das acomodações, taxa de câmbio, preço das 

passagens aéreas, preço dos pacotes de viagem, renda per capta, taxa de 

crescimento econômico, entre outros) e qualitativos (nível de segurança do visitante 

na destinação, reconhecimento da importância da sustentabilidade no 

desenvolvimento do turismo, nível de cooperação entre as empresas dentro da 

destinação, amistosidade dos residentes para com os turistas, entre outros). Eles 

passam a deixar explícito em seu modelo que a competitividade não é um objetivo 

final, mas sim intermediário, que deve conduzir a comunidade local a uma melhoria 

em suas condições de vida, trazendo prosperidade socioeconômica. 

Dando seqüência a seus estudos, Kim e Dwyer (2003), analisam o tema sob o viés 

do fluxo turístico bilateral entre a Austrália e a Coréia, Nesta pesquisa, feita com 162 

(cento e sessenta e duas) pessoas na Coréia e 132 (cento e trinta e duas) pessoas 

na Austrália, os autores baseados no modelo criado anteriormente afirmam na 

conclusão que o modelo é útil para a avaliação do fluxo entre dois países quaisquer, 

mas mostram que ainda há uma série de questões a serem pesquisadas. Os autores 

introduzem um novo constructo que também é de difícil conceituação e sofre com a 

falta de consenso entre os membros da academia que é o conceito de qualidade de 

vida. 

Em 2009, Blanke, Chiesa e Herrera (2009) apresentam a terceira versão do estudo 

elaborado pelo WTTC (World Travel & Tourism Council) com o objetivo de se criar 

um índice genérico de competitividade em âmbito mundial, que passou a ser 

chamado de Índice de Competitividade do Turismo (ICT). Este novo método consiste 

na medição com base em 14 (quatorze) pilares: 1 – políticas e regulamentações; 2 – 

sustentabilidade ambiental; 3 – proteção e segurança; 4 – higiene e saúde; 5 – 

priorização do setor turístico; 6 – infra-estrutura de transporte aéreo; 7 – infra-

estrutura de transporte terrestre; 8 – infra-estrutura de turismo; 9 – infra-estrutura de 

telecomunicações; 10 – competitividade em preço da indústria do turismo; 11 – 

recursos humanos; 12 – afinidade com o turismo; 13 – recursos naturais; e 14 – 

recursos culturais. 

Esse modelo possibilitou a criação de um ranking mundial de países, permitindo que 

sejam feitas comparações com o intuito de avaliar pontos fortes e pontos fracos de 
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uma determinada destinação turística em relação à outra com características 

similares e que poderia, em tese, alcançar o mesmo grau de desenvolvimento. 

Contudo, Crouch (2007) fazia uma série de críticas ao primeiro modelo apresentado 

em 2005, apontando como principais deficiências as seguintes: a) falta da base 

científica para a construção do índice; b) impossibilidade de comparação da 

competitividade nacional do turismo; c) implicações sobre as estratégias de 

marketing dirigido; d) número muito reduzido de variáveis analisadas; e) pesos 

atribuídos às variáveis; f) pesquisa feita somente com executivos de empresas; g) 

confiabilidade e adequação da pesquisa realizada; e h) comparabilidade da escala 

de 7 (sete) pontos adotada. Essas críticas continuam valendo para a versão atual do 

índice. 

Esta evolução desperta interesse cada vez maior sobre o assunto e leva ao 

surgimento de vários grupos de pesquisa, visando entender novos aspectos de 

como a competitividade ocorre em termos de destinações turísticas. O que pode ser 

comprovado por intermédio dos diversos estudos desenvolvidos por pesquisadores 

como: Crouch e Ritchie (1995, 1999), Heath (2002), Dwyer e Kim (2003), Ritchie e 

Crouch (2003); Enright e Newton (2005), Paskaleva-Shapira (2007), Mazanec, 

Wöber e Zins (2007) e Blanke, Chiesa e Herrera (2009). 

Um desses estudos, elaborado por Mazanec, Wöber e Zins (2007) busca a 

existência efetiva de uma relação de causa e efeito integrando a competitividade e o 

desempenho superior alcançado por determinada destinação turística. Os autores 

propuseram a formulação de uma equação estrutural, criada a partir do Índice de 

Competitividade do Turismo (ICT), com o objetivo de explicar como as variáveis 

latentes (abertura, herança e cultura, infra-estrutura, facilidades de comunicação, 

competitividade social, competitividade em preços, preservação ambiental e 

Educação) geram a competitividade e esta, por sua vez, é refletida no desempenho 

dos indicadores: participação real no mercado, participação balanceada no mercado 

e taxa de crescimento do mercado. 

Em âmbito nacional Barbosa (2008) desenvolveu um estudo envolvendo o Ministério 

do Turismo, o SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e a FGV 

(Fundação Getúlio Vargas). Nesse estudo foram selecionados 65 (sessenta e cinco) 

destinos turísticos, que foram apontados durante o Salão do Turismo de 2006 como 
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sendo os destinos indutores do desenvolvimento turístico regional. Para a 

elaboração deste estudo adotou-se uma sistemática de avaliação dos destinos que 

ao final produzia um índice de competitividade do destino que se baseava em cinco 

macrodimensões (1-Infra-Estrutura; 2-Turismo; 3-Políticas Públicas; 4-Economia; e 

5-Sustentabilidade) e procurava oferecer aos gestores um diagnóstico que 

permitisse entender quais as potencialidades a serem exploradas em cada destino e 

também quais as deficiências a serem sanadas visando a melhoria da 

competitividade em cada um deles. 

Conforme pode ser observado pela revisão feita até este ponto, é possível perceber 

que em todos esses estudos, sejam eles internacionais ou nacionais, uma questão 

de suma importância foi negligenciada, que é o fato de que a competitividade de 

uma destinação turística trazer impactos significativos para a vida dos residentes, 

conforme afirma Leiper (1990) ao descrever o sistema turístico. Tais impactos 

podem ter influência na qualidade de vida dos moradores de um determinado 

destino. O tema qualidade de vida é pesquisado há várias décadas, sendo que 

Maslow (1987) foi um dos precursores sobre a pesquisa da satisfação das 

necessidades humanas, chegando a classificá-las de forma hierárquica em seu 

trabalho conhecido como a “Hierarquia das Necessidades Humanas de Maslow“ e 

apesar de não tratar especificamente de qualidade de vida, sua pesquisa ajuda a 

entender o que pode ser feito para aumentar a satisfação dos indivíduos. 

Na década de 1980, autores como Roback (1982), Sirgy (1986), Myers (1987), 

Blomquist, Berger e Hoehn (1988) e Zinam (1989) ampliaram os estudos sobre a 

qualidade de vida enfocando diversos aspectos diferentes. Roback (1982) buscou 

associar a qualidade de vida às variações de salário e renda em determinadas 

regiões dos Estados Unidos, percebendo que além de afetar o preço dos imóveis 

existentes nestas cidades, afetava também o valor pago aos empregados e também 

facilitava o preenchimento de vagas de emprego, pois quanto melhor a qualidade de 

vida oferecida, menores as exigências dos empregados. 

Avançando na discussão sobre o tema e aproveitando as ideias do trabalho de 

Maslow (1987), Sirgy (1986) desenvolveu um estudo baseado no princípio de que a 

medida que as pessoas vão satisfazendo suas necessidades de forma hierárquica, 

sua qualidade de vida vai progredindo de maneira proporcional. Esta constatação 



25 

levou o autor a perceber que cada nível hierárquico demanda uma estrutura 

específica de instituições, uma vez que estas devem ser capazes de atender as 

necessidades das pessoas em diferentes categorias de produtos e serviços, em 

conformidade com a escala estabelecida, variando desde as necessidades 

fisiológicas (água, comida, ar, abrigo) até as necessidades de auto-atualização que 

são as de mais alto nível. Porém, pode-se perceber que a satisfação dessas 

necessidades ocorre de forma individualizada, tal como trabalhado por Maslow 

(1987), o que dificulta a percepção global da qualidade de vida em uma comunidade. 

No afã de encontrar uma forma de contornar esta dificuldade, pesquisadores como 

Myers (1987) e Blomquist, Berger e Hoehn (1988) desenvolveram estudos que 

envolviam a mensuração da qualidade de vida das comunidades. O primeiro 

destacou a importância de se considerar tanto fatores objetivos, quanto subjetivos 

na hora de quantificar a satisfação dos habitantes. Já o segundo buscou elaborar um 

ranking de cidades americanas, no sentido de apontar quais seriam as que 

apresentam melhor qualidade de vida e desta forma tornam-se mais atrativas para 

novos investimentos, uma vez que facilitam a localização de mão-de-obra. 

Para fechar a década, Zinam (1989) elaborou um trabalho que associava a 

qualidade de vida dos indivíduos à sua qualidade enquanto pessoa, e afirmando que 

a satisfação das necessidades pode seguir o caminho da coerção ou o caminho do 

livre arbítrio. O autor segue, da mesma forma que Sirgy (1986) os mesmos princípios 

propostos por Maslow (1987). 

As décadas seguintes, anos 1990 e o início do século XXI, são marcados por uma 

grande quantidade de artigos, como os de Rogerson (1999), Love e Crompton 

(1999), Santos e Martins (2002), Lee e Sirgy (2004), Shapiro (2006), Biagi, Lambiri e 

Royuela (2006), Royuela, Lambiri e Biagi (2006), Costanza et al. (2006) Andreck, 

Valentine, Vogt e Knopf (2007), Costanza et al. (2008), Blake et al. (2008), Pukeliené 

e Starkauskiené (2009), Belbute et al. (2009), Benckendorff et al. (2009), Moscardo 

(2009), Sirgy (2010) e Cecil et al. (2010), que visam aprofundar cada vez mais os 

conhecimentos em torno da análise da qualidade de vida de uma determinada 

comunidade. 

As abordagens foram as mais diversas, tratando desde aspectos envolvendo a 

competição entre cidades pautada pela utilização de melhores indicadores de 
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qualidade de vida (ROGERSON, 1999), passando pela mensuração da qualidade de 

vida como forma de entender quais as reais necessidades da população visando 

fornecer, aos gestores públicos, ferramentas que servissem para definição de 

investimentos em infra-estrutura (SANTOS e MARTINS, 2002), seguindo com a 

análise da associação da qualidade de vida ao marketing (LEE e SIRGY, 2004) e 

chegando até os dias atuais, onde já foi estudada a qualidade de vida dos viajantes, 

que foi mensurada por intermédio da verificação quanto à satisfação de um extenso 

conjunto de objetivos traçados pelos turistas no momento em que decidem 

empreender uma viagem de lazer (SIRGY, 2010). 

Com base na discussão feita até o momento, pode-se afirmar que apesar de alguns 

dos estudos até aqui apresentados terem feito menção a uma ligação entre os dois 

constructos (competitividade e qualidade de vida), nenhum deles buscou verificar se 

eles possuem um ponto específico de convergência que possibilite o 

desenvolvimento de ações conjuntas visando a ampliação de seu desempenho. Este 

gap teórico é o ponto de partida que originou o problema de pesquisa que será 

discutido em maiores detalhes na sequência do presente estudo. 

1.2 Problema de Pesquisa 

Em função dos diversos estudos desenvolvidos até o momento sobre a 

competitividade das destinações turísticas e sobre a qualidade de vida não 

averiguarem a convergência entre estes dois constructos, apresenta-se a seguinte 

questão de pesquisa: Há uma correspondência entre a competitividade de uma 
destinação turística e a qualidade de vida dos residentes nos municípios 
Catarinenses cuja base econômica está ligada ao turismo?  

Buscando responder a essa indagação foi elaborada uma pesquisa, à partir de um 

modelo que associe de maneira explícita os dois constructos (competitividade e 

qualidade de vida) de forma a permitir que se identifique a existência de uma 

correspondência entre a competitividade do destino turístico e a melhoria das 

condições de vida de sua população avaliada com base na hierarquia das 

necessidades humanas de Maslow (1987) (a partir da atualização feita por Chapman 

(2007)), conforme já fora realizado nos trabalhos de Sirgy (1986) e Zinam (1989). 
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A pesquisa foi aplicada no Estado de Santa Catarina, tendo por foco os municípios 

de: Balneário Camboriú, Bombinhas e Garopaba, que segundo informações obtidas 

junto a Santur (2008), têm como elemento mais significativo de seu PIB (Produto 

Interno Bruto) o setor de serviços (cujo valor adicionado representa mais da metade 

do valor total) e, dentro deste, os valores relativos à receita estimada do turismo 

correspondem ao principal componente do valor adicionado por este segmento, 

representando mais de 50% do valor deste setor. 

 
1.3 Objetivo Geral 

Analisar a correspondência entre a competitividade de uma destinação turística e a 

qualidade de vida de seus residentes. 

 
1.4 Objetivos Específicos 

• Analisar a percepção dos gestores ligados ao setor quanto à competitividade 

de uma destinação turística; 

• Identificar a correspondência entre a percepção dos gestores sobre a 

competitividade de um destino turístico e o seu desempenho competitivo;  

• Analisar a percepção dos residentes quanto à qualidade de vida de uma 

destinação turística; 

• Identificar a correspondência entre a percepção dos residentes quanto à 

qualidade de vida e o desempenho dos indicadores utilizados para mensurar 

esse constructo em uma destinação turística; 

• Verificar a correspondência entre os indicadores percebidos, por gestores e 

pelos residentes, e aqueles referentes ao desempenho competitivo e aos 

indicadores de qualidade de vida objetivos verificados em uma destinação 

turística. 

 
1.5 Justificativas 

O Ministério do Turismo lançou o Plano Nacional de Turismo 2007-2010 

(EMBRATUR, 2007) com o intuito de fornecer aos atores envolvidos no setor 

turístico nacional as bases necessárias para o fortalecimento e estruturação das 
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ações no setor, uma vez que o mesmo tem se destacado nos últimos anos como um 

dos mais importantes, em termos socioeconômicos. O que se deve em grande parte 

ao fato de que o turismo é uma atividade multifacetada, a qual envolve 

empreendimentos em diversas áreas da economia sendo desta forma um fator 

potencializador da geração de trabalho e renda.  

O Governo Federal tem a expectativa de que o modelo de desenvolvimento proposto 

venha a contribuir para a redução das desigualdades sociais, por meio de ações 

integradas nas áreas econômica, social, política e ambiental. Isto ocorre porque 

estas ações podem trazer benefícios para a comunidade como um todo e não 

apenas maior lucratividade para as empresas (EMBRATUR, 2007).  

Com o intuito de reforçar os argumentos que levaram o autor da presente pesquisa a 

optar por este tema, foram utilizados os objetivos gerais apontados pelo Plano 

Nacional de Turismo, que envolvem (EMBRATUR, 2007): 

• o desenvolvimento do produto turístico brasileiro baseado na qualidade e 

agregando todos os fatores inerentes às diferenças regionais, naturais e 

culturais; 

• a promoção do turismo como ferramenta de inclusão social, em função da 

conseqüente ampliação das condições de trabalho e renda e ainda pela 

inserção da classe trabalho no mercado turístico nacional; 

• o estímulo à competitividade do produto turístico nacional, tanto no mercado 

interno quanto no mercado externo, visando aumentar a entrada de divisas no 

País. 

À partir dos objetivos acima é possível observar que um estudo sobre a 

competitividade dos municípios catarinenses, Estado que é considerado em âmbito 

nacional como um dos responsáveis pelo incremento do desenvolvimento turístico 

regional, segundo estudos do WTTC (2009) e de Barbosa(2009),  e sua relação com 

a melhoria da qualidade de vida de sua população, está diretamente inter-

relacionado aos mesmos, pois permite verificar se os pressupostos teóricos levam 

na prática aos resultados desejados. 
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Em termos acadêmicos, Dwyer e Kim (2003) destacam, em seus estudos sobre 

determinantes e indicadores da competitividade de uma destinação turística, que a 

competitividade em si, é um objetivo intermediário, uma vez que um objetivo 

primordial é a melhoria da qualidade de vida da população imediatamente envolvida. 

O que reforça o argumento do presente estudo quanto à necessidade de existência 

de uma correspondência entre estes dois fatores. 

Outro aspecto, que justifica a elaboração deste trabalho, é destacado por 

pesquisadores como Enright e Newton (2005) e diz respeito a falta de estudos que 

proporcionem aos gestores ferramentas que permitam a criação de estratégias de 

desenvolvimento baseadas em indicadores mensuráveis que facilitem a tomada de 

decisões estratégicas e satisfaçam tanto aos pesquisadores quanto aos profissionais 

ligados à área. Esta pesquisa vai ao encontro desta necessidade, pois parte de um 

estudo multicaso, junto aos gestores públicos (diretamente ligados ao setor de 

turismo) e privados (ligados aos empreendimentos da área de hospedagem e 

gastronomia) dos municípios pesquisados, o que pode ampliar o interesse sobre o 

assunto e auxiliar na difusão dos conhecimentos obtidos. 

De maneira semelhante e mais uma vez corroborando a pertinência da presente 

pesquisa, Paskaleva-Shapira (2007) afirma, em seu estudo sobre os novos 

paradigmas na gestão do turismo das cidades, que a expansão urbana tem 

transformado as cidades em centros estratégicos de crescimento econômico, 

inovação e criatividade, sendo isso essencial para sua sustentabilidade ao longo 

deste século.  

Desta forma a autora aponta para os estudos conceituais e gerenciais sobre 

políticas e estratégias que estendam as contribuições do turismo na construção de 

cidades sustentáveis e que possibilitem a formatação de destinações turísticas 

atrativas e competitivas. 

Em sua análise de 26 (vinte e seis) anos de pesquisa sobre a estrutura e evolução 

do campo de gestão estratégica, Furrer, Thomas e Goussevskaia (2007) concluem 

que uma importante questão de pesquisa em gestão estratégica está ligada ao 

alinhamento entre as estratégias corporativas e competitivas e sua implicação no 

desempenho da organização e sua postura competitiva, o que pode ser aplicado no 

contexto do desenvolvimento do turismo como fora abordado até agora. Os autores 
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apontam ainda, como tendência, uma ampliação no número de publicações sobre 

capacidades, alianças, competição, competitividade e inovação nos próximos anos.  

Em termos econômicos este estudo se justifica com base num aspecto destacado 

pelo estudo de Mazaro e Varzin (2008) no qual afirmam, a partir das previsões da 

Organização Mundial de Turismo (OMT), que o ritmo de crescimento das atividades 

turísticas, que foi muito rápido nas últimas décadas, se manterá acelerado. O que 

fará com que o turismo se transforme na atividade comercial mais importante do 

planeta, superando a indústria automobilística e a indústria petrolífera que são 

atualmente as mais importantes em termos de valores transacionados. Este 

argumento mostra, mais uma vez, a relevância e a adequação do tema de estudo. 

Tsai, Song e Wong (2009) concluíram em seu estudo sobre as Pesquisas de 

Competitividade em Hotéis e Turismo que há, por parte dos gestores desse 

segmento da indústria turística, falta de entendimento quanto às questões relativas a 

como a competitividade pode ser planejada, implementada e integrada aos 

processos já existentes, de forma a possibilitar o seu aumento e também a sua 

conseqüente influência nas questões sociais interligadas, novamente mostrando que 

o presente trabalho é pertinente e oportuno. 

Outro argumento que sustenta a realização desta pesquisa é o fato de que o turismo 

é uma atividade que pode ser desenvolvida de maneira sustentável (sem agredir o 

meio-ambiente), uma vez que grande parte das destinações turísticas tem em seus 

atrativos naturais, o item de maior apelo comercial e de maior influência na sua 

escolha como opção de viagem. E um segundo aspecto é sua provável ligação com 

a melhoria da qualidade de vida da população, pois cria a possibilidade de novas 

fontes geradoras de emprego e renda, como destacado por Dwyer e Kim (2003), que 

permitem o desenvolvimento econômico sustentável, fato este que carece de 

maiores comprovações científicas. 

Miller, Henthorne e George (2008) concluíram em sua pesquisa que a aplicação dos 

conceitos de vantagem competitiva estratégica, orientados por princípios da visão 

baseada em recursos (VBR), pode fazer com que as organizações e por 

conseqüência os destinos turísticos alcancem melhores resultados, o que fortalece a 

importância desta pesquisa no sentido de oferecer um instrumento efetivo de 
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comparação que proporcione aos gestores a possibilidade de tomada de decisões 

estratégicas sujeitas a uma quantidade menor de riscos. 

 
1.6 Contribuições, relevância e ineditismo 

O presente estudo tem busca, por meio dos objetivos traçados, contribuir para o 

entendimento da correspondência entre dois fenômenos complexos e que sofrem 

com a falta de consenso em sua análise por parte do meio acadêmico. O autor tem a 

expectativa que ao final desta pesquisa possam ser percebidas as seguintes 

contribuições: 

• Aprofundamento das discussões sobre os constructos principais: 

competitividade das destinações turísticas e qualidade de vida; 

• Exploração da correspondência entre os dois constructos, de forma a permitir 

o desenvolvimento de ações integradas entre a iniciativa pública e privada, de 

forma a otimizar a utilização de recursos; 

• Redução do gap teórico existente, conforme fora destacado por Brida et al. 

(2008), que limitava-se a verificação dos impactos do turismo no crescimento 

econômico do destino, sem se preocupar com outros aspectos de cunho 

social a serem discutidos. 

Em termos de relevância pode-se considerar o estudo relevante em razão dos 

seguintes fatores: 

• O turismo, segundo Blanke e Chiesa (2009), apresenta-se como uma das 

atividades com potencial para geração de emprego e renda para o século que 

recém inicia e carece de estudos que apontem as contribuições para a 

melhoria da qualidade de vida; 

• A competitividade é um tema popular nas pesquisas acadêmicas em âmbito 

mundial conforme apresentado pelo estudo de Mihalic (2007), bem como a 

qualidade de vida, de acordo com Neal, Uysal e Sirgy (2007), porém sem 

nunca ter sido verificada se há algum tipo de correspondência entre os dois 

constructos como proposto no presente trabalho; 

• Um melhor entendimento dos fatores que contribuem para a competitividade 

das destinações turísticas tem o potencial de trazer grande ajuda para o 
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desenvolvimento do turismo de forma geral, conforme aponta o estudo de 

Crouch (2010). 

Quanto ao ineditismo do estudo, cabe aqui ressaltar que após extensa pesquisa 

realizada nas bases de dados disponíveis observou-se que não há nenhum estudo 

semelhante, havendo somente estudos separados com relação aos dois construtos, 

ou seja há um grande números de pesquisas só sobre competitividade e outro 

grande número só sobre qualidade de vida, porém não foram encontrados estudos 

que viessem a verificar a correspondência entre ambos. 

 
 
1.7 Estrutura do Trabalho 

Este estudo encontra-se dividido em 5 (cinco) partes, a primeira parte compreende: 

a introdução, que faz uma síntese das pesquisas realizadas ao longo do último 

século sobre o assunto até a presente data, buscando resgatar o estado-da-arte; o 

problema de pesquisa, o tema da pesquisa, o objetivo geral e os objetivos 

específicos que irão nortear a pesquisa, as justificativas acadêmicas, econômicas e 

sociais que sustentam a elaboração do trabalho. Nesta parte constam também as 

contribuições do trabalho, a análise de sua relevância e enfoca o seu ineditismo e 

finaliza com a discussão sobre as limitações as quais está submetido o presente 

estudo. 

A segunda parte aborda a teoria existente por trás de cada um dos conceitos 

pesquisados, iniciando com um breve histórico sobre as origens e a evolução do 

turismo e seus principais conceitos. Em seguida apresenta-se a competitividade, 

seus principais conceitos e sua aplicabilidade, entrando na seqüência com a 

discussão sobre os modelos de análise de competitividade, apresentando o 

“Diamante” de Porter (1989a), a “Competitividade Sistêmica” de Esser et al. (1996), 

o Modelo de Heath (2002), o “Modelo de Calgary” de Ritchie e Crouch (2003), o 

Modelo de Dwyer e Kim (2003), o “Monitor de Competitividade” de Gooroochurn e 

Sugiyarto (2004) e o “Modelo do WTTC” de Blanke, Chiesa e Herrera (2009). Após a 

revisão sobre os modelos de análise de competitividade faz-se uma análise 

comparativa dos mesmos, com o intuito de que viabilize a escolha dos indicadores a 

serem utilizados na pesquisa sobre a competitividade nos destinos escolhidos.  
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Ainda na segunda parte é feita uma revisão sobre o segundo constructo em análise 

que é a qualidade de vida, buscando mostrar a evolução dos estudos que enfocam o 

tema e também mostrar quais são as maneiras científicas de se verificar o nível de 

qualidade de vida existente em determinada destinação turística, de forma a obter os 

indicadores necessários para a estruturação das verificações empíricas propostas. 

Na terceira parte apresentam-se os procedimentos metodológicos utilizados para o 

desenvolvimento deste trabalho, mostrando qual o tipo de pesquisa escolhido, qual é 

o design utilizado para a construção do presente estudo e como foi elaborado o 

instrumento de pesquisa. A definição das fontes de dados é mostrada, permitindo 

verificar quais serão as bases primárias e secundárias que permitiram ao 

pesquisador o desenvolvimento dos pressupostos básicos do trabalho. Nesta parte 

são apresentados os critérios utilizados para a escolha dos municípios, descrevendo 

como foi definido o universo de pesquisa. Nesta parte do estudo são discutidas as 

ferramentas estatísticas que se apresentaram como as mais adequadas para análise 

dos dados, bem como quais foram as formas escolhidas para a apresentação dos 

resultados obtidos no trabalho de campo. 

A quarta parte envolve a análise dos dados que se inicia com a discussão da 

definição dos padrões utilizados para efetuar a comparação do desempenho 

individual de cada um dos municípios pesquisados e o desempenho médio geral do 

Estado. Na seqüência são apresentados e discutidos os resultados de cada um dos 

destinos, mostrando inicialmente a percepção dos gestores públicos e privados 

quanto ao desempenho competitivo e analisando alguns indicadores destacados por 

eles como sendo relevantes e cujo desempenho fora considerado como muito forte 

ou muito fraco. Numa segunda etapa foram comparados os dados relativos ao 

desempenho competitivo do destino em relação ao padrão observado no Estado.  

Na continuação do desenvolvimento da quarta parte foi verificada a percepção dos 

residentes quanto à qualidade de vida em cada destino e foram analisados os 

indicadores que na opinião dos entrevistados mereceriam receber maior atenção por 

parte do poder público local. Em seguida foi mensurado o desempenho em termos 

de qualidade de vida do município em análise e comparado ao desempenho médio 

do Estado, com o intuito de definir o seu posicionamento conforme metodologia 

proposta por Mazaro e Varzin (2008). 
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De posse das informações referentes ao desempenho competitivo de cada destino e 

de seu nível de qualidade de vida foi realizada uma análise quanto a 

correspondência entre os resultados obtidos. Encerrou-se esta parte com uma 

análise sintética de todos os municípios, fazendo uma conexão mais explícita entre o 

referencial teórico e os dados coletados. 

No encerramento do presente estudo, a quinta parte trouxe as conclusões e 

considerações finais a respeito dos resultados obtidos por meio da pesquisa. Foram 

apresentadas ainda as contribuições teóricas e práticas que podem ser obtidas por 

intermédio da leitura desta obra e finalizou-se a mesma com um conjunto de 

sugestões para o desenvolvimento de futuros estudos com ampliem cada vez mais 

as fronteiras do conhecimento quanto aos dois constructos aqui trabalhados. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Turismo – História e Evolução 

2.1.1 Do turismo moderno ao turismo contemporâneo 

O turismo da forma como é conhecido hoje é um fenômeno recente, que data de 

meados do século XX. Contudo, pode-se dizer que este processo teve suas origens 

junto com o desejo e a necessidade humana de se deslocarem de um ponto a outro 

do planeta, seja para conhecerem novas localidades, seja para desfrutarem de 

momentos de lazer e descontração em locais diferentes aos quais estava habituado 

a conviver no dia-a-dia.  

No século XIII, o movimento conhecido como “as cruzadas”, serviu para intensificar o 

comércio, fazendo com que no ano de 1282, surgisse o primeiro “grêmio de donos 

de pousadas”, na cidade de Florença, na Itália, com o intuito de transformar o ato de 

hospedar, que até então era gratuito e normalmente um favor feito aos peregrinos 

em uma atividade comercial e que pudesse servir como fonte de renda para as 

populações locais.   

A “grand tour” como ficou conhecida a viagem de estudos realizada pelos jovens da 

nobreza e da classe média da Inglaterra, é citada tanto por McIntosh et al. (1999), 

quanto por Acerenza (2002) como sendo um grande marco na evolução da história 

das viagens. Para os autores esse evento concentrou-se no período compreendido 

entre o final do século XVI, até meados do século XVIII e possibilitou o registro por 

meio de relatos pormenorizados das viagens, que se elaborassem mapas contendo 

as principais rotas entre as cidades a serem visitadas, os atrativos a serem 

observados em cada cidade, além de descrever de forma bem detalhada, as 

principais acomodações existentes em cada local e também os melhores lugares 

para se obter alimentação. Os benefícios obtidos com essas viagens foram muito 

questionados, uma vez que ao invés de estudos, muitos se dedicavam somente aos 

prazeres disponíveis ao longo do caminho. 

O final do século XVIII e o início do século XIX marcam o início de uma nova era de 

evolução nas viagens e no turismo, pois coincide com o período da revolução 

industrial, que introduziu novos meios de transporte, como as locomotivas e os 
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barcos movidos à vapor que possibilitavam o transporte de um número cada vez 

maior de passageiros a distâncias também maiores com maior velocidade e conforto 

do que nas etapas anteriores da evolução do turismo. Acerenza (2002) chama a 

atenção para o grande crescimento populacional dos balneários, que foi muito maior 

que o das cidades, em função do volume de passageiros que eram transportados 

em viagens de férias para estas localidades, o que aponta para a associação entre o 

turismo e o desenvolvimento econômico das localidades nas quais ocorrem essas 

atividades. 

A melhoria dos sistemas de comunicação, a ampliação e qualificação dos sistemas 

de transportes e o surgimento de hospedarias e métodos de acomodação mais 

profissionais, foram os fatores que segundo McIntosh et al. (1999) e Acerenza 

(2002) criaram as condições propícias para o desenvolvimento da atividade turística 

na forma como a conhecemos nos dias atuais. Esta nova forma de turismo mostrava 

sua capacidade de contribuir de maneira significativa para o crescimento econômico 

das comunidades receptoras, garantindo-lhes emprego e renda, permitindo que todo 

um conjunto de atividades auxiliares fosse implementado e passasse a funcionar de 

maneira integrada (agências de viagem, hotéis, bares e restaurantes), dando origem 

à chamada indústria do turismo. 

O ano de 1841 é apontado por Acerenza (2002) como um marco histórico para o 

estudo do turismo, pois foi neste ano que Thomas Cook, na Inglaterra e Henry Wells, 

nos Estados Unidos começaram suas atividades ligadas ao setor de viagens 

turísticas e são até considerados os primeiros agentes de viagens que passaram a 

viver exclusivamente e em tempo integral desse tipo de serviço. São atribuídas a 

Cook um grande número de invenções que são usadas até os dias atuais pelos 

agentes de viagem em todo o mundo, como: o guia de viagens, o voucher (cupom 

de reserva de hotel) e o traveler´s check (cheque de viagem) entre outros. 

O início do século XX foi marcado pelo incremento das vendas de automóveis e pela 

construção e implementação de cidades com finalidades eminentemente turísticas, 

tanto na Europa, como na América do Sul, como foram os casos de Mardel Plata (na 

Argentina), Viña del Mar (no Chile) e Piriápolis (no Uruguai), permitiram uma nova 

ampliação da exploração do turismo, mostrando ser esta uma atividade de grande 
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potencial e cujo desenvolvimento atraía cada vez mais a atenção de grandes 

investidores, conforme mostram os estudos de Acerenza (2002). 

No período compreendido entre o final da primeira e a segunda grande guerra 

mundial, houve uma intensificação das atividades turísticas à qual não havia 

precedentes na história. Fazendo com que países como: Áustria, Inglaterra, Itália, 

Suíca e Canadá passassem a contar com uma renda significativa em sua economia 

devido ao número expressivo de turistas que acorriam a estes países e traziam 

consigo divisas que segundo Acerenza (2002) contribuíam em grande parte para o 

superávit na balança comercial dos mesmos. Neste período o autor destaca, 

também, o surgimento da aviação civil, que passa a ser mais um fator que 

impulsiona o desenvolvimento do turismo, uma vez que permite a implementação de 

viagens intercontinentais de forma rápida, segura e com relativo conforto. 

Após a segunda grande guerra mundial a aviação comercial se consolida como o 

principal meio de transporte para maiores distâncias, o que impulsionou de maneira 

significativa o turismo. Acerenza (2002) destaca que “a paz, a prosperidade, o tempo 

livre e o desenvolvimento tecnológico” permitiram que o turismo se convertesse num 

dos fenômenos sociais mais representativos das últimas décadas, fazendo com que 

o valor econômico obtido pelas atividades ligadas ao turismo alcançasse 5,5% do 

total das exportações mundiais no final da década de 1970. 

Os benefícios econômicos trazidos pelo desenvolvimento de atividades turísticas às 

comunidades receptoras fizeram com que se iniciasse (considerando como ponto de 

partida o ano de 1970) uma nova etapa na evolução do turismo. Uma vez que em 

função dele, um grande número de países passou a fomentá-lo, por intermédio da 

criação de centros turísticos planejados, para os quais conseguiam obter apoio de 

organismos internacionais ligados ao desenvolvimento, o que conforme Acerenza 

(2002) levou a despertar o interesse da iniciativa privada que passou a investir mais 

na geração de empreendimentos voltados a esse fim. 

Nas duas últimas décadas do século XX o turismo se consolida, em âmbito mundial, 

como uma das principais atividades econômicas. E as perspectivas para o início do 

próximo século são de que sua expansão continue, conforme aponta Acerenza 

(2002) em seu livro. Já Blanke e Chiesa (2009) destacam que o setor de Viagens e 

Turismo, apesar das constantes ameaças que vem enfrentando desde os ataques 
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terroristas de onze de setembro de 2001, é uma das atividades econômicas que 

possui um grande potencial para alavancar o crescimento e o desenvolvimento 

internacional, pois pode, principalmente nos países em desenvolvimento, contribuir 

por meio da ampliação dos níveis de emprego e de renda, além de auxiliar no 

equilíbrio da balança de pagamentos. 

 
2.1.2 O Turismo no Brasil 

O Brasil desde o seu descobrimento, pelos portugueses, em 1500 até a 

comemoração de seu centenário de independência em 1922, não considerou o 

turismo de maneira mais organizada, conforme mostra Acerenza (2002) em sua 

pesquisa. O autor afirma que somente por ocasião desta comemoração é que 

surgem as primeiras iniciativas de grande porte em termos de hotelaria no país, e 

que no ano subseqüente foi criada a Sociedade Brasileira de Turismo que anos mais 

tarde passou a denominar-se Touring Club do Brasil, nome mantido até os dias 

atuais. 

Ainda na década de 1920, se inicia a exploração do turismo de águas termais no 

Estado de São Paulo e ocorre o aumento das atividades ligadas ao turismo no 

Estado do Rio Grande do Sul, que fazia fronteira com o Uruguai e que tinha, em 

Punta del Este, um promissor centro de desenvolvimento que estava 

experimentando seu primeiro grande momento de expansão, segundo relatos de 

Acerenza (2002). Paixão (2005) afirma em seu estudo sobre o período áureo do 

Turismo Nacional (que ele situa entre 1930 e 1945), que o Brasil desta época viveu 

uma expansão muito grande na área do turismo, pois com o advento dos hotéis 

cassino em várias cidades do país, a elite nacional tinha diversas opções de 

entretenimento e lazer que faziam crescer economicamente o país e garantia 

oportunidades de emprego e renda para grande parte da recém industrializada 

nação brasileira. 

O Brasil no período estudado por Paixão (2005) sofria forte influência dos hábitos de 

vida e da cultura norte americana e os cassinos eram a expressão maior desse 

estilo de vida, onde o glamour e as festas constantes faziam parte do cotidiano de 

uma crescente classe média que desejava diversão e sofisticação. O autor coloca 

que a mulher tinha um papel muito mais submisso neste modelo de sociedade e não 
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possuía opções de trabalho nas grandes indústrias que estavam surgindo e cabia-

lhe como principal tarefa a manutenção das coisas do lar. 

O jogo e os cassinos se espalharam por todo o país, dando um impulso importante 

para o desenvolvimento das atividades turísticas que auxiliadas pela ampliação dos 

meios de comunicação, por intermédio do rádio principalmente e pelo aumento da 

frota de veículos existentes no país, que segundo Paixão (2005), possuía em 1939 

mais de 110.000 (cento e dez mil) automóveis, aproximadamente 6.000 (seis mil) 

ônibus e pouco mais de 63.000 (sessenta e três mil) caminhões, que contribuíam 

para a consolidação do meio de transporte rodoviário como o mais utilizado até os 

dias de hoje. Os cassinos de maior projeção foram os do Rio de Janeiro, 

principalmente o Cassino da Urca, famoso por atrair grandes artistas internacionais 

e que em pouco tempo monopolizou o movimento da vida noturna na cidade. Além 

dos empreendimentos cariocas havia outros nas estâncias hidrominerais de Minas 

Gerais e de São Paulo que atraíam pessoas interessadas em jogos e nos benefícios 

à saúde proporcionados pelas águas termais. 

Como um dos últimos atos de seu primeiro período de governo, em 1945, o 

presidente Getúlio Vargas, promulgou o Decreto-Lei nº 8.621, que criou o Senac 

(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). Para Paixão (2005), essa instituição 

foi criada com o objetivo de capacitar profissionais de várias áreas, dentre as quais 

se encontravam o turismo e a hotelaria que estavam em franca expansão no país e 

careciam de mão-de-obra mais qualificada e preparada para a demanda de turistas 

internacionais que começavam a freqüentar os hotéis cassino e as estâncias 

hidrominerais brasileiras.  

Com o final da primeira era Vargas veio também o final da belle epóque do turismo 

no Brasil, pois segundo Paixão (2005), uma das primeiras medidas, do novo 

presidente eleito Eurico Gaspar Dutra, foi à promulgação do Decreto-Lei nº 9.215 de 

trinta de abril de 1946, que proibia a realização de jogos de azar em todo o território 

nacional, fazendo com que todos os cassinos fossem fechados. Esta medida causou 

grande mal-estar para o governo, uma vez que trouxe desemprego para os 

trabalhadores que estavam envolvidos nestas atividades e grandes prejuízos para 

os investidores que haviam colocado grandes somas de recursos na construção de 

grandes empreendimentos voltados para a exploração deste tipo de turismo. O 
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passo à frente em prol do desenvolvimento dado por Getúlio no final de seu mandato 

com a criação do Senac, converteu-se em dois passos para trás com o fechamento 

dos cassinos por seu sucessor em 1946. 

Apesar do impacto negativo sofrido com o fechamento dos cassinos o turismo 

nacional continuou a se desenvolver, porém de maneira mais emissiva do que 

receptiva, o que trouxe conseqüências para a balança de pagamentos do turismo 

nacional, conforme destaca Carvalho (2005). O autor aponta que no ano de 1948 

(mil novecentos e quarenta e oito) o Brasil possuía 65 (sessenta e cinco) empresas 

aéreas que operavam em todo o território. Este fato ocorria muito em função da 

grande extensão territorial do país e da pequena malha viária então existente, que 

em 1950 era composta por apenas 370.000 (trezentos e setenta mil) quilômetros de 

estradas o que era insuficiente para ligar todas as principais cidades. 

Carvalho (2005) afirma que o auge da expansão do transporte aéreo nacional foi em 

1958 quando havia 333 (trezentas e trinta e três) localidades atendidas pelo serviço, 

e que desta época até os dias atuais observou-se um recrudescimento da oferta 

deste tipo de transporte, chegando em 1975 a apenas 88 (oitenta e oito) localidades 

cobertas pela frota de aeronaves comerciais nacionais. 

Para o governo, até a década de 1970, o turismo não era uma atividade que 

merecesse maior atenção por parte dos planejadores públicos e nem carecia de 

informes estatísticos oficiais, haja vista os números auferidos por este tipo de 

atividade não serem representativos dentro do total das contas nacionais conforme 

destaca Carvalho (2005). Somente em 1971 a Empresa Brasileira de Turismo – 

EMBRATUR (atual Instituto Brasileiro de Turismo), que fora fundada em 1966, 

promulga o primeiro Anuário Estatístico, que não trouxe notícias muito auspiciosas 

quanto ao desenvolvimento do turismo nacional, pois trazia uma série histórica, que 

mostrava que somente no ano de 1963 houvera um déficit na balança de 

pagamentos do turismo (quantidade maior de gastos de turistas brasileiros no 

exterior, do que de turistas estrangeiros no Brasil) da ordem de 15 (quinze) milhões 

de dólares. 

Essa realidade só mudou em meados da década de 1980 quando o país passou a 

acumular sucessivos superávits. Contudo, Carvalho (2005) afirma que o verdadeiro 

reconhecimento à necessidade de planejamento sério do turismo nacional só veio 
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em 1993, com a criação do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, que possuía 

uma Secretaria Nacional de Turismo e Serviços órgão encarregado de planejar as 

ações do setor. Em 1997, foi extinta a Secretaria e por meio da reforma ministerial 

de 1999, foi criado o Ministério do Esporte e Turismo, no qual está vinculada a 

EMBRATUR e que possui a responsabilidade pelas definições sobre o futuro do 

turismo no país. 

O primeiro documento oficial a definir regras e ações voltadas ao desenvolvimento 

do turismo de forma organizada no Brasil foi publicado no final de 1995, por meio 

das “Diretrizes para uma Política Nacional de Turismo 1996-1999”, conforme aponta 

o trabalho de Carvalho (2005). Esse conjunto de ações representava o anseio dos 

militantes do turismo que viam neste documento a confirmação por parte do governo 

de que havia uma agenda político-administrativa que incluía o setor do turismo de 

forma concreta como um dos elementos importantes para o desenvolvimento 

nacional. 

No ano de 2003, é criado o Ministério do Turismo, que veio a atender uma antiga 

reivindicação das empresas do setor, pois passaria a servir como um órgão oficial 

responsável pela definição de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do 

setor além de servir como um elo de integração entre os demais Ministérios e os 

órgãos locais responsáveis pela organização do turismo como as Secretarias 

Estaduais de Turismo e as Secretarias Municipais de Turismo, possibilitando maior 

diálogo e melhor utilização dos recursos públicos (EMBRATUR, 2003). Neste 

mesmo ano é lançado o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento para o período 

2003-2007, cujos principais objetivos eram: desenvolver o turismo brasileiro com 

qualidade e respeitando as diversidades regionais; dar estímulo e facilitar o acesso 

aos produtos turísticos tanto nacionais quanto internacionais; qualificar os produtos 

turísticos; diversificar os produtos oferecidos; propiciar a estrutura adequada aos 

destinos turísticos; qualificar e profissionalizar a mão-de-obra, além de aumentar sua 

oferta; tornar mais competitivos os destinos turísticos brasileiros no mercado 

internacional; incentivar a ampliação do consumo turístico no mercado interno; 

aumentar os gastos médios por dia do turista e seu período de permanência em 

território nacional (EMBRATUR, 2003).  
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A gestão descentralizada do turismo, proposta pelo Plano Nacional de Turismo 

2003-2007, trouxe significativa melhora para o setor, que tem acompanhado nos 

últimos anos um crescimento importante dos investimentos tanto internos quanto 

externos no turismo, segundo o EMBRATUR (2007). O turismo doméstico aparece 

como sendo o segmento de maior destaque no País, uma vez que no período 

compreendido entre 2001 e 2005, houve um crescimento de 26,5% nas viagens 

domésticas realizadas em todo o território nacional (EMBRATUR, 2007). 

O único sinal destoante no período foi à crise da VARIG (Viação Aérea Rio 

Grandense) em 2006, que trouxe uma redução na oferta de assentos em vôos 

domésticos e internacionais, que teve inicialmente forte impacto negativo no 

desempenho do setor, mas que foi prontamente absorvido pelas empresas 

remanescentes que ampliaram sua oferta e acabaram suprindo as vagas que 

haviam sido perdidas (EMBRATUR, 2007).  

No ano de 2007, é lançado o Plano Nacional de Turismo 2007-2010, que dava 

seqüência a seu antecessor, com o intuito de consolidar os avanços até aqui obtidos 

e intensificar as formas de diálogo e articulação entre o setor público e o privado. O 

objetivo primordial era o de solidificar a integração dos setores e garantir que fossem 

maximizados os benefícios dos investimentos públicos feitos em infra-estrutura e na 

Gestão Descentralizada do Turismo (EMBRATUR, 2007). 

O Plano Nacional de Turismo 2007-2010 (EMBRATUR, 2007) tem como objetivos: o 

desenvolvimento com qualidade dos produtos turísticos nacionais, respeitando as 

diversidades culturais e naturais de cada região; utilizar o turismo como meio de 

inclusão social, valendo-se da geração de emprego e renda e também da 

viabilização do acesso ao turismo a todos os residentes no país; aumentar a 

capacidade competitiva dos produtos turísticos nacionais, tanto no mercado interno, 

quanto no mercado externo; manter e fortalecer os mecanismos de Gestão 

Descentralizada do Turismo; manter e aprimorar a estruturação dos destinos 

turísticos, garantindo a qualidade dos serviços prestados; criar as condições 

adequadas ao investimento e à ampliação da iniciativa privada; melhorar a 

acessibilidade aos destinos turísticos, tanto para os turistas comuns, quanto para os 

portadores de necessidades especiais; qualificar e profissionalizar a mão-de-obra 

que está ligada à cadeia produtiva do turismo; diversificar e ampliar a oferta de 
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produtos turísticos, no mercado nacional e internacional, visando ampliar a 

permanência dos turistas e elevar o volume de dispêndios por dia; criar um sistema 

de informações turísticas que possibilite a gestão estratégica do turismo; viabilizar a 

implementação de estratégias integradas de transporte que facilitem tanto a 

locomoção interna, quanto de estrangeiros para o país. 

Dentro deste contexto nacional, Santa Catarina surge como o Estado, com grande 

potencial para a exploração do turismo, pois além das centenas de praias 

disponíveis à visitação dos turistas, possui também atrativos em termos de turismo 

de aventura, turismo rural, turismo de negócios, turismo de eventos, turismo de 

saúde (águas termais), turismo religioso entre outros (WTTC, 2009). Na seqüência 

será apresentado como foi a história e a evolução do turismo em Santa Catarina, 

analisando desde as origens até os dias atuais. 

 
2.1.3 O Turismo em Santa Catarina 

A história do turismo em Santa Catarina, segundo a Santur (2010a), é muito recente, 

remetendo-se efetivamente à década de 1960, quando da abertura pelo governo de 

estado das estradas que ligavam a Capital do Estado (Florianópolis) às praias do 

norte da Ilha de Santa Catarina.  

Por volta da década de 1960, observa-se que o estado de Santa Catarina está muito 

atrasado em termos de desenvolvimento e se inicia um processo de expansão que 

teve grande influência, tanto econômica quanto cultural, pois foi nesta época que se 

implantou a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e que foram criadas 

muitas das fundações educacionais que hoje fazem parte do Sistema ACAFE 

(Associação Catarinense das Fundações Educacionais) fundado em 1974, que 

passa a levar o ensino superior a diversas regiões do estado, cobrindo de norte a 

sul, de leste a oeste, oferecendo opções de formação superior a populações que 

não têm como se deslocar até a capital para conseguir sua graduação (SANTUR 

2010a). 

Nesta mesma época o governo do Estado inicia as obras da SC-401, rodovia 

estadual que liga a cidade de Florianópolis às praias do norte da ilha, criando um 

incentivo efetivo ao desenvolvimento do turismo, uma vez que até então estas praias 

eram de difícil acesso e praticamente inexploradas. Já em 1988, é inaugurada a 
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duplicação da rodovia federal BR-101, que liga a cidade de Curitiba no Paraná até a 

cidade de Florianópolis em Santa Catarina, o que dá grande impulso ao 

desenvolvimento de atividades ligadas ao setor turístico regional e transforma o 

norte do Estado naquilo que muitos chamam de a “Flórida Brasileira”, em função do 

crescente número de empreendimentos turísticos que se instalaram na região 

(SANTUR, 2010a). 

Em 1977 é criada a SANTUR (Santa Catarina Turismo S/A), empresa de economia 

mista que ficaria encarregada pelo fomento e a divulgação das políticas estaduais de 

turismo, uma vez que se encontra ligada à Secretaria de Estado do Turismo, Cultura 

e Esporte (SANTUR, 2010b). As décadas seguintes são marcadas pela expansão 

crescente das atividades ligadas ao desenvolvimento do turismo, com a criação das 

Festas de Outubro no norte do Estado, envolvendo as cidades de Blumenau, 

Joinville, Jaraguá do Sul e Brusque, a consolidação de Florianópolis como um dos 

destinos mais procurados da América do Sul, principalmente pelos países vizinhos 

que compõem o Mercosul (tratado que cria uma área de livre comércio entre Brasil, 

Uruguai, Paraguai e Argentina), e a duplicação do trecho sul da BR-101 que irá fazer 

com que todo o estado fique com melhor acessibilidade e crie as condições 

necessárias para que o Sul também participe dessa expansão turística. Contudo, 

para que isso seja possível, faz-se necessário que haja uma organização integrada 

de atividades envolvendo a iniciativa privada, os governos federal e estadual, a fim 

de que os recursos sejam bem aproveitados e gerem os resultados desejados, desta 

forma a seguir serão discutidas as formas de organização do turismo, em âmbito 

mundial, nacional e estadual. 

 
2.2 Turismo - Organização 

2.2.1 A Organização do Turismo no Mundo 

O turismo em âmbito mundial é uma atividade que tem significativos impactos tanto 

econômicos, quanto tecnológicos, socioculturais e ambientais, conforme é 

destacado pelo trabalho de Edgell e Smith (1994) e, portanto, deve ter em seu 

escopo e definição de políticas o envolvimento de uma ampla gama de setores que 

atuam de forma integrada, a fim de que se desenvolvam ações que venham a 

contribuir para o desenvolvimento de todos os públicos envolvidos. 
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A UNWTO (World Tourism Organization) é um órgão das Nações Unidas 

encarregado de fomentar o diálogo e a integração entre os diversos setores 

encarregados das tarefas ligadas à atividade turística ao redor do planeta. Seu 

objetivo é atuar como um fórum de discussão permanente com relação a definição 

de políticas e transferência de tecnologia e práticas voltadas a melhoria das relações 

entre as diversas nações que desenvolvem atividades ligadas à prática do turismo. A 

entidade mantém sua sede em Madri, Espanha e conta atualmente com mais de 160 

países filiados e mais de 390 instituições privadas filiadas ao redor do mundo, 

incluindo universidades e centros de pesquisa que contribuem com seus estudos 

para ajudar a compreender as complexas relações que envolvem o setor turístico 

(UNWTO, 2010). 

Sua fundação ocorreu em 1946, durante o primeiro congresso internacional de 

corporações de turismo, realizado em Londres, que tirou como uma de suas 

resoluções a extinção da IUOTPO – International Union of Official Tourist 

Propaganda Organizations, que havia sido estabelecida em 1934 e era até então o 

órgão responsável pelo desenvolvimento do turismo.  

Porém, somente em 1947 é realizada a primeira assembléia constitutiva oficial do 

novo órgão que surgia com o nome de IUOTO – International Union of Official 

Organizations, constituindo uma sede temporária em Londres (onde ficaria até 1951, 

mudando-se para a Suíca). (UNWTO, 2010) 

Em 27 de setembro de 1970, uma assembléia geral realizada na Cidade do México, 

ficou decidiu que a instituição passaria a se chamar WTO – World Tourism 

Organization. Em 1975, a sede seria transferida para Madri atendendo a um convite 

do governo Espanhol e em 1976, foi assinado o acordo que tornaria a entidade uma 

agência executiva do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, fazendo 

com que desde então e até os dias atuais sua forma de atuação e seus objetivos 

estivessem sempre focados na resolução dos principais entraves que dificultavam o 

estabelecimento de iniciativas na área do turismo (UNWTO, 2010). 

O período entre 1980 e 2009, é marcado por uma série de conferências mundiais 

para se debater sobre o turismo e também sobre assuntos de interesse mundial 

como a sustentabilidade ambiental, a exploração do trabalho infantil, a segurança e 

proteção em âmbito mundial, entre outros assuntos. Várias iniciativas surgiram à 
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partir desses encontros podendo-se citar como exemplos: a Declaração sobre o 

Turismo Mundial, de 1980, assinada nas Filipinas; a Cobrança de Direitos do 

Turismo e o Código do Turista, de 1985, promulgados na reunião de Sófia 

(Bulgária); a definição dos dados estatísticos necessários ao desenvolvimento das 

ações ligadas ao turismo feita em Ottawa (Canadá), a adoção pela assembléia geral 

realizada em Buenos Aires (Argentina), da “Recomendação de Medidas para a 

Segurança no Turismo” e a “Criação de Oportunidades de Turismo para Pessoas 

com Necessidades Especiais nos anos 90, em 1991; a criação da “Agenda 21” na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

realizada no Rio de Janeiro (Brasil), em 1992; a adoção do “Padrão Internacional de 

Classificação das Atividades do Turismo” (SICTA em inglês), em Bali (Indonésia), no 

ano de 1993; a criação da Fundação THEMIS em Andorra, encarregada de 

promover a educação para o turismo com qualidade e eficiência, em 1998; a 

reuniões de Nice(França) que aprovou os padrões para a formulação da Conta 

Satélite do Turismo, no ano de 1999;  a reunião de Joanesburgo (África do Sul), que 

lançou o programa “Turismo Sustentável – Eliminando a Pobreza”, no ano de 2002; 

a campanha “Proteja a Criança da Exploração no Turismo”, no ano de 2008; e em 

2009, a reunião conjunta com o WTTC (World Travel & Tourism Council) que 

reforçou o compromisso da indústria do turismo com as questões climáticas, 

realizada em Copenhagen (Dinamarca) (UNWTO, 2009). 

Ao analisar sua estrutura, pode-se perceber que a Assembléia Geral é o órgão 

máximo da instituição e se reúne bienalmente para debater os tópicos importantes a 

respeito do turismo em âmbito mundial e tomar suas decisões. Atuando 

regionalmente existem seis comissões regionais (África, Américas, Leste da Ásia e 

Pacífico, Europa, Oriente Médio e Sul da Ásia) que tem por objetivo tratar os 

assuntos de maneira local, mas mantendo a coerência com todo o contexto global 

que envolve as relações entre as nações que atuam na área. Para coordenar as 

atividades executivas da entidade existe o Conselho Executivo, que se reúne duas 

vezes ao ano para deliberar questões pertinentes ao funcionamento da organização 

de maneira geral. Para um estudo mais aprofundado das principais questões 

problemáticas existem os Comitês Especializados (Comitê de Programas, Comitê de 

Orçamento e Finanças, Comitê de Estatísticas sobre a Conta Satélite do Turismo, 

Comitê sobre Mercado e Competitividade, Comitê de Desenvolvimento Sustentável, 
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Comitê sobre Ética, Comitê para a Redução da Pobreza e o Comitê de Revisão das 

Aplicações dos Membros Filiados). E para implementar as ações em prol do turismo 

e dar suporte aos membros filiados existe a Secretaria Geral, que adota como 

línguas oficiais o Árabe, o Inglês, o Francês, o Russo e o Espanhol. (UNWTO, 2010)  

A outra instituição em âmbito mundial voltada à discussão de assuntos ligados ao 

desenvolvimento das atividades turísticas é o WTTC (World Travel & Tourism 

Council), que é uma entidade privada fundada em 1990, por James Robinson III, na 

época o executivo encarregado de comandar a American Express, empresa de 

cartões de crédito de âmbito mundial e com forte envolvimento com a exploração do 

turismo. No início, havia 32 (trinta e dois) membros, que em sua primeira reunião 

oficial definiram os objetivos da entidade: promover a conscientização sobre a 

contribuição econômica do turismo para a economia em geral; expandir os mercados 

em total harmonia com o meio ambiente; e reduzir as barreiras ao crescimento 

(WTTC, 2010). 

Nestes 20 (vinte) anos de existência, o WTTC tem desenvolvido ações que 

possibilitam aos gestores de empresas ligadas à indústria do turismo, tomar 

decisões melhor embasadas em números efetivos do desempenho das empresas do 

trade e das economias de cada um dos países envolvidos, uma vez que iniciativas 

como a criação da “Conta Satélite do Turismo” (que foi adotada pela WTO em 1999), 

elaborada em parceria com o Instituto de Previsões Econométricas da Universidade 

de Wharton, em 1993, e “Agenda 21 para o Turismo”, definem parâmetros concretos 

de análise que podem direcionar os esforços para o desenvolvimento contínuo e 

sustentável de todos os envolvidos no setor (WTTC, 2010). 

Atualmente o WTTC tem buscado estar mais próximo de seus afiliados, realizando 

reuniões anuais itinerantes, sendo que a do ano de 2009 foi realizada na cidade de 

Florianópolis, em Santa Catarina (Brasil) e contou com a presença de filiados de 

todo o mundo. As pesquisas sobre a Conta Satélite do Turismo abrangem dados de 

181 (cento e oitenta e um) países e outros estudos mais profundos sobre os 

impactos econômicos do turismo têm sido feitos para países específicos com o 

intuito de fortalecer a imagem do turismo perante os governos locais, para que estes 

possam priorizar o desenvolvimento de suas destinações turísticas de forma a 
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proporcionar um crescimento baseado na responsabilidade social e na preservação 

do meio-ambiente (WTTC, 2010). 

Em termos de estrutura administrativa possui um presidente, o presidente do comitê 

executivo e seu vice, os membros do comitê executivo e os demais membros globais 

que estão encarregados de participar das discussões e contribuir com idéias e 

sugestões que possam consolidar as metas traçadas para a entidade e que hoje 

podem ser resumidas em: conscientizar os governos locais de que o Turismo é uma 

das primeiras prioridades; equilibrar os negócios ligados ao turismo com as pessoas, 

a cultura e o meio-ambiente; compartilhar a busca pelo crescimento sustentável e 

pela prosperidade (WTTC, 2010). 

As definições de políticas e metas de desenvolvimento em âmbito mundial servem 

como parâmetros que devem ser adaptados à realidade Nacional e para que essas 

ações sejam transformadas em políticas e diretrizes para as empresas locais, faz-se 

necessário a existência de uma estrutura de gerenciamento local, encarregada de 

analisar e diagnosticar a situação atual do país e por meio de discussões conjuntas 

entre a iniciativa pública e a privada definir qual a melhor forma de desenvolvimento 

das atividades turísticas para o Brasil, desta forma o estudo irá apresentar como 

está organizado o turismo dentro do País. 

 
2.2.2 A Organização do Turismo no Brasil 

Em âmbito nacional a estrutura responsável pela gestão das políticas públicas e 

definição dos planos e metas a serem adotados como base para o desenvolvimento 

do setor pela iniciativa privada é o Ministério do Turismo, cujo organograma é 

mostrado pela figura 1. Esse Ministério foi criado em 2003, visando atender uma 

antiga reivindicação do setor que não percebia por parte do governo, o empenho 

necessário em fortalecer as atividades turísticas. O governo elegeu o turismo como 

uma das 10 (dez) prioridades de sua gestão e está tentando por intermédio da 

estrutura implementada realizar a instalação de um modelo diferente de gestão 

pública, que seja descentralizada e participativa, buscando a geração de emprego e 

renda, redução das desigualdades sociais em âmbito regional e nacional e a 

inclusão de diversas pessoas que atuam dentro do trade turístico (EMBRATUR, 

2007). 
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Figura 1 - Organograma do Ministério do Turismo brasileiro 
Fonte: EMBRATUR (2010a). 
 
O papel do Ministério do Turismo é o de articular as ações entre os demais 

Ministérios, os governos estaduais e municipais, o poder legislativo, as comissões 

permanentes de assuntos ligados ao turismo, tanto na Câmara, quanto no Senado, 

as entidades privadas, a sociedade em geral e todos os que de uma forma ou de 

outra contribuem para o desenvolvimento da atividade turística com o intuito de 

alcançar melhores resultados, evitar o desperdício de dinheiro público e a 
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sobreposição de programas e ações tanto públicas quanto privadas (EMBRATUR, 

2007). 

Para desempenhar suas funções o Ministério do Turismo é composto por dois 

órgãos de assessoria direta ao Ministro, por um Conselho Nacional (órgão 

colegiado, cuja função e composição serão tratadas posteriormente), uma Secretaria 

Nacional de Políticas de Turismo (órgão encarregado pela formulação, elaboração, 

avaliação e monitoramento da Política Nacional de Turismo, bem como articular as 

relações necessárias para a execução das ações definidas por esta política), uma 

Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo (órgão ao qual 

compete o incentivo às iniciativas tanto públicas, quanto privadas de qualificação 

dos serviços de turismo, da melhoria contínua de seus produtos e da articulação 

destes com os Projetos de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), e um 

instituto, o Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), que é uma autarquia cuja 

responsabilidade é a de promover, divulgar e apoiar o comércio dos produtos, 

serviços e destinos turísticos nacionais em âmbito mundial (EMBRATUR, 2007). 

Para finalizar a estrutura do Ministério do Turismo, faz-se necessária a análise do 

Conselho Nacional de Turismo, que é um órgão colegiado, ao qual compete à 

função de assessorar o Ministro, em termos de definição e implementação da 

Política Nacional de Turismo, e de todos os seus desdobramentos, sendo 

constituído por pessoas representativas tanto do governo quanto de diversos 

segmentos do setor turístico. Para dar suporte aos membros do Conselho, o mesmo 

encontra-se respaldado por 10 (dez) Câmaras Temáticas, que são responsáveis por 

subsidiar com informações e proposições as reuniões plenas. Essas câmaras são: 

1) Câmara Temática de Legislação; 2) Câmara Temática de Regionalização; 3) 

Câmara Temática de Qualificação Profissional; 4) Câmara Temática de 

Financiamento e Investimento; 5) Câmara Temática de Segmentação; 6) Câmara 

Temática de Infra-Estrutura; 7) Câmara Temática Promoção e Apoio à 

Comercialização; 8) Câmara Temática de Qualificação da Superestrutura; 9) Câmara 

Temática Turismo Sustentável e Infância; e 10) Câmara Temática de Tecnologia da 

Informação (EMBRATUR, 2007).  

Para dar suporte e vazão às políticas de turismo definidas em âmbito Nacional, 

compete a cada um dos Estados a criação de uma estrutura própria que venha a 
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trabalhar de forma articulada às instâncias federativas e a iniciativa privada para que 

se alcancem os resultados almejados, desta forma na seqüência do estudo serão 

analisadas as estruturas administrativas do Estado de Santa Catarina responsáveis 

pelo desenvolvimento do turismo. 

 
2.2.3 A Organização do Turismo em Santa Catarina 

Em âmbito estadual a estrutura responsável pela gestão das políticas de 

desenvolvimento do setor turístico está a cargo da Secretaria de Estado de Cultura, 

Esporte e Turismo – SOL (figura 2), que é um órgão do executivo cuja missão é: 

“Promover o desenvolvimento e a integração das atividades turísticas, culturais e 

esportivas, visando à melhoria da qualidade de vida da população catarinense” 

(SOL, 2010). 

Dentre os desafios a serem enfrentados por esta secretaria encontram-se os 

seguintes: o desenvolvimento do turismo, da cultura e do esporte de modo a manter 

os princípios legais, o equilíbrio e s sustentabilidade; a geração de fontes 

alternativas de emprego e renda; a ampliação e intensificação de atividades  ligadas 

ao turismo, ao esporte e a cultura, durante todo o ano; a integração da Secretaria de 

Cultura, Esporte e Turismo com as Secretarias de Desenvolvimento Regional, por 

intermédio de programas, ações e alocações de recursos de forma descentralizada 

e que venha ao encontro do modelo de gestão adotado pelo Governo do Estado 

(SOL, 2010).  

Para conseguir suplantar os desafios impostos, a SOL tem entre suas competências, 

responsabilidades específicas para com a área de turismo, dentre as quais se 

destacam: o planejamento, a formulação e normatização das políticas de turismo, de 

forma a integrá-las às de cultura, às de esporte e às de lazer; o apoio ao 

desenvolvimento da infra-estrutura de turismo, de forma a ampliá-la e diversificá-la; o 

apoio e o incentivo aos eventos turísticos; o estabelecimento de parcerias com os 

órgãos públicos federais e municipais, e também com empresas da iniciativa 

privada, visando a ampliação do trade turístico;  a elaboração de estudos e de 

análises sobre as áreas de turismo, com o intuito de fornecer subsídios a um 

planejamento mais eficaz; o planejamento e a coordenação de iniciativas 

direcionadas à obtenção de recursos que permitam que sejam financiados projetos 
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de ampliação da oferta de produtos turísticos; a elaboração de programas, projetos e 

ações de inclusão de portadores de necessidades especiais, dentro da área de 

turismo (SOL, 2010). 

 
Figura 2 - Organograma da Secretaria Estadual de Turismo, Cultura e Esporte 
Fonte: SOL (2010a). 

Além das responsabilidades já destacadas, merecem referência também as 

seguintes: o planejamento e a promoção dos produtos turísticos catarinenses dentro 
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e fora do País; o inventariamento e a definição hierárquica dos espaços turísticos; a 

defesa do patrimônio artístico, histórico e cultural; a definição de normas e critérios 

que norteiem os estudos e as pesquisas sobre a demanda turística; a gestão do 

Programa de Desenvolvimento do Turismo no Sul do Brasil - PRODETUR SUL/SC; a 

gestão do Sistema Estadual de Incentivo ao Turismo; o estímulo à criação e à 

implantação de ações voltadas à regionalização e a segmentação do turismo; a 

adequação das diretrizes em âmbito Estadual à Política Nacional de 

Desenvolvimento do Turismo; a orientação e o apoio às Secretarias de Estado de 

Desenvolvimento Regional – SDR, quanto à execução e implantação dos programas 

e ações ligadas à área do turismo (SOL, 2010). 

A SOL tem como um de seus órgãos de apoio a SANTUR – Santa Catarina Turismo 

S/A, que é uma empresa de economia mista, que foi constituída em 1977, com o 

objetivo de auxiliar no fomento e na divulgação das políticas estaduais de turismo e 

cuja missão é: “Promover e fomentar as indústrias do lazer e do entretenimento com 

qualidade, visando o desenvolvimento sócio econômico gerado pelo turismo” 

(SANTUR, 2010b). 

Toda essa estrutura é encarregada da gestão das atividades turísticas ao redor do 

mundo, porém para que isso seja possível se faz necessário que sejam definidos 

alguns parâmetros e conceitos que permitam a todos os órgãos a comunicação e a 

padronização de termos de forma a garantir um desenvolvimento efetivo, 

permanente e consistente das atividades turísticas em qualquer de seus âmbitos de 

atuação. Desta forma na seqüência serão tratados estes conceitos e definições a 

respeito do turismo. 

 
2.3 Turismo – Conceito e Definições 

O turismo por ser uma área de estudo recente, tendo suas primeiras investigações 

científicas feitas no início do século XX, ainda encontra certo grau de dificuldade e 

também um pouco de falta de consenso quanto ao uso de termos e definições 

conceituais que atendam aos interesses dos diversos grupos envolvidos na 

exploração das atividades ligadas ao turismo. Portanto faz-se relevante para este 

estudo que sejam discutidos os conceitos básicos de turismo que serão adotados ao 
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longo da pesquisa e que permitirão uma delimitação mais clara e precisa do objeto a 

ser estudado. 

 
2.3.1 Conceitos de Turismo 

O conceito de turismo vem sofrendo um processo constante de evolução (CUNHA, 

2001; OMT, 2001), sendo que os primeiros estudos publicados remetem-se à 

década de 1920, publicados por Glucksmann, Schwinck e também por Bormann, 

entre outros estudiosos da Escola de Berlim. A primeira definição mais complexa e 

acadêmica foi apresentada em 1942, pelos professores Walter Hunziker e Kurt 

Krapf, e preceituava o seguinte: “O turismo é o conjunto de relações e fenômenos 

originados pelo deslocamento e permanência de pessoas fora do seu local habitual 

de residência, desde que tais deslocamentos e permanências não sejam utilizados 

para o exercício de uma atividade lucrativa principal” (CUNHA, 2001). 

Esta era uma definição que não contemplava todos os aspectos inerentes à 

atividade turística, uma vez que carece de um conjunto de explicações a cerca dos 

termos utilizados em sua construção, como é o caso da palavra “fenômenos”, que 

traz em seu bojo a seguinte dúvida: “Que fenômenos são estes?”. Desta forma, em 

1981, Burkart e Medik definem o turismo como: “Os deslocamentos curtos e 

temporais das pessoas para destinos fora do lugar de residência e de trabalho e as 

atividades empreendidas durante a estada nesses destinos” (OMT, 2001). 

Neste caso a definição apesar de mais elaborada ainda não atendia plenamente às 

necessidades impostas pela amplitude inerente ao conceito de turismo, uma vez que 

utilizou termos indefinidos como “deslocamentos curtos” e “temporais”, que não 

podiam ser entendidos por todos da mesma maneira, pois dependiam muito de 

juízos de valor. Por isso em 1982, Mathieson e Wall, publicaram seu conceito que 

expressava o seguinte: “Turismo é o movimento provisório das pessoas, por 

períodos inferiores a um ano, para destinos fora do lugar de residência e de 

trabalho, as atividades empreendidas durante a estada e as facilidades são criadas 

para satisfazer as necessidades dos turistas” (OMT, 2001). 

A definição citada ainda apresenta algumas deficiências, segundo Cunha (2001), 

pois não exclui de maneira expressa a questão ligada à remuneração ou não da 

viagem realizada, não faz menção às atividades desenvolvidas durante o 
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deslocamento até o destino e nem trata as facilidades que não são criadas, mas que 

se encontram à disposição do turista no destino visitado. Desta forma, para fins de 

conceituação, será adotada a definição feita em 1994 para a OMT (Organização 

Mundial de Turismo), que afirma: “O turismo compreende as atividades que 
realizam as pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao 
seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com 
finalidade de lazer, negócios ou outras” (grifo nosso) (OMT, 2001). 

Apesar de não contemplar todos os aspectos inerentes às atividades turísticas, pois 

segundo Cunha (2001), não aborda o lado da oferta e sim o lado da demanda, mas 

serve para determinar a ocorrência de três características que estão presentes no 

turismo: 1) as atividades desenvolvidas pelos visitantes são divergentes daquelas 

inerentes a sua rotina diária e às suas atividades laborais; 2) as atividades estão 

ligadas à realização de uma viagem, o que envolve sempre um meio qualquer de 

transporte para efetuar o deslocamento até o destino; e 3) é no destino que se 

encontram as facilidades oferecidas ao turista e que atendem às suas necessidades. 

Esta situação nos remete aos objetivos deste trabalho que é o de verificar a relação 

e a melhoria da qualidade de vida dos residentes, ou seja, complementar o que a 

definição da OMT relegou ao segundo plano que é o lado da contribuição dos 

turistas para a melhoria da qualidade de vida dos moradores do destino. 

Uma vez definido o conceito de turismo, vários outros podem ser inferidos a partir 

dele e que vem complementar o conjunto de unidades básicas do turismo, conforme 

abordado por Cunha (2001) e que envolvem: 1) o viajante – indivíduo que se 

desloca entre países (viajante internacional) ou entre destinos dentro do País no 

qual mantém sua residência habitual (viajante doméstico); 2) o visitante – indivíduo 

que se desloca para qualquer local fora de seu ambiente habitual, por um período 

menor que 12 (doze) meses consecutivos, e o motivo dessa viagem não está 

associado ao exercício de uma atividade remunerada; 3) o turista – qualquer 

visitante que venha a permanecer, ao menos uma noite no local visitado (qualquer 

que seja o tipo de alojamento, inclusive os não pagos); 4) o excursionista – qualquer 

visitante que não venha a permanecer, pelo menos uma noite no local visitado; 5) o 

ambiente habitual – ambiente com o qual o indivíduo interage habitualmente em 

função de seus deslocamentos à trabalho, ou a estudos, ou ainda locais visitados 
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com freqüência contínua, diária, semanal, quinzenal, mensal; e 6) a residência 

habitual – local no qual o indivíduo mantém sua residência principal. 

Todos esses elementos se integram no chamado “Sistema Turístico”, que é 

composto de várias outras organizações e instituições que criam a atmosfera 

propícia para a realização de uma experiência turística, conforme será analisado no 

próximo tópico desse estudo. 

 

2.3.2 Sistema Turístico 

 Um sistema turístico é composto por um complexo conjunto de inter-relações entre 

diferentes instituições e organizações que atuam de maneira integrada de forma a 

oferecer aos turistas uma experiência única em sua estada em determinado destino, 

sendo considerados como turistas, somente aqueles que permanecem pelo menos 

uma noite no destino. 

 
Figura 3 - Sistema turístico básico 
Fonte: Leiper (1990, p.371) 

O modelo de Leiper (1990) – figura 3 – mostra que o sistema básico de turismo 

possui, conforme afirma Cunha (2001), três elementos básicos que dão sustentação 

o todo o desenvolvimento da atividade turística, sendo eles: 1) os turistas – são os 

indivíduos que operam o sistema, uma vez que sem eles o sistema passa a não 

fazer sentido, já que trata-se de uma experiência vivida por cada um em sua viagem 

e que pode deixar marcas que serão lembradas pelo resto de suas vidas como 
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momentos de muita satisfação (que funcionarão como motivo de divulgação do 

destino visitado) ou de grande insatisfação (que servirão como motivos para que se 

faça um marketing negativo, desencorajando outras pessoas a freqüentarem aquele 

destino); 2) os elementos geográficos – neste modelo podem ser verificados três 

elementos geográficos distintos: a) a região geradora de visitantes (sendo o local de 

origem dos visitantes, normalmente sua residência habitual, e onde o mesmo obtém 

as informações necessárias a respeito do destino e ainda faz a compra das 

passagens e na maioria das vezes a reserva do hotel no qual irá se hospedar); b) a 

região de destinação de turistas (é a razão de ser do turismo, pois é aqui que se 

desenvolvem todas as estratégias de planejamento e gerenciamento da oferta de 

atrações turísticas que atuarão como fonte inspiradora para que outras pessoas 

venham até um determinado destino – para Leiper (1990) “na destinação é onde 
ocorrem as conseqüências mais visíveis e drásticas do sistema”); e c) a região 

de rotas de trânsito (aqui são consideradas não somente as vias de acesso ao 

destino, mas também todos os destinos intermediários entre o ponto de partida e o 

destino final, que podem vir a fazer parte da experiência vivida por um indivíduo em 

sua viagem turística, nestes pontos os viajantes podem experimentar sensações que 

não estavam previstas no roteiro inicial, mas que contribuem para o evento como um 

todo); e 3) a indústria turística – que é formada pelo conjunto de todas as empresas, 

organizações e instituições, públicas e privadas envolvidas na oferta de um produto 

turístico, tais empresas encontram-se distribuídas em todas as três dimensões 

geográficas citadas anteriormente, sendo que normalmente, os agentes de viagens 

encontram-se na região geradora de viajantes, as empresas de transporte se 

encarregam de levar os viajantes a seus destinos e no destino se encontram uma 

ampla gama de empresas prestadoras de serviço, que vão desde as responsáveis 

pelas acomodações, as incumbidas do preparo de refeições, as de aluguel de 

automóveis, etc. 

Para a OMT (2001), o sistema turístico pode ser descrito por meio de quatro 

elementos básicos: a demanda, a oferta, o espaço geográfico e os operadores de 

mercado. A demanda é formada pelo interesse inerente a viajantes, visitantes e 

turistas em efetuar um deslocamento de seu local de origem para o de destino, sob 

os mais diversos motivos, com a finalidade de satisfazer uma necessidade 

específica, seja ela de lazer, de negócios, de entretenimento, de diversão, de 
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aventura, de tratamento de saúde, de estudos entre outras, podendo a viagem estar 

ligada a um destino dentro do próprio país (viagens domésticas), ou a um destino 

num país estrangeiro (viagens internacionais). A oferta turística é formada por todo o 

conjunto de atividades oferecidas aos atores do turismo, com o fim de satisfazer 

suas necessidades e de maneira a permitir que sua estada no destino transcorra de 

maneira a deixá-lo propenso a retornar mais vezes para repetir as experiências 

vividas naquele período no qual transcorreu sua permanência no destino. Entre os 

serviços oferecidos destacam-se: os meios de hospedagem, as agências de locação 

de automóveis, as empresas de transporte (aéreo, ferroviário, rodoviário e marítimo), 

as empresas ligadas à gastronomia, as empresas que vendem produtos artesanais e 

culturais, entre outras.  

O espaço geográfico é o local onde ocorre a experiência turística. É ali que se 

instalam as empresas que irão oferecer os produtos turísticos, com o intuito de 

proporcionar momentos únicos aos viajantes, visitantes e turistas, momentos os 

quais serão recordados por muitos anos. O espaço geográfico compõe o chamado 

destino turístico, que é o local onde se concentra toda a oferta de produtos e 

serviços turísticos e ao qual ocorrem os turistas com o intuito de aproveitar das 

facilidades oferecidas pelas empresas ali instaladas, podendo ser constituído por um 

país, uma determinada região ou até mesmo uma cidade, na qual se encontram 

características específicas que justificam o deslocamento desde o local de origem. 

Por último destacam-se as operadoras de turismo, que são os intermediários entre a 

demanda e a oferta turística, pois atuam de forma a colocar em contato as duas 

partes, fazendo com que os serviços oferecidos pelas empresas de um determinado 

destino turístico sejam conhecidos e passem a ser desejados por parte dos 

consumidores em seus locais de residência habitual, despertando nestes a vontade 

de se envolver numa experiência associada a uma viagem de turismo (OMT, 2001). 

Uma vez conhecidos os elementos que compõem o sistema turístico, tem-se o ponto 

de partida necessário para poder melhor estruturar a sua destinação turística, 

definindo que tipo de necessidades deverão ser atendidas e conseqüentemente as 

empresas, órgãos e instituições que deverão ser implementadas com o objetivo de 

suprir aos interesses apontados pela demanda, para investigar mais profundamente 

como isso ocorre, o próximo tópico discorrerá sobre o que é considerado como uma 

destinação turística. 
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2.3.3 Destinação Turística 

Para a OMT (2001), uma destinação turística é um local geográfico, em direção ao 

qual deve dirigir-se a demanda, para desfrutar de sua viagem. O caminho percorrido 

entre a origem e o destino já fazem parte da experiência turística, e o lugar para 

onde se encaminha o turista pode ser considerado um núcleo turístico (no caso de 

um parque temático), uma zona turística (como a Serra Catarinense), um município 

turístico (como Balneário Camboriú) ou uma região (como a Grande Florianópolis), 

sendo todos eles considerados como destinos turísticos, ou seja, o local que serve 

como objetivo da viagem. 

Pode-se dizer que um destino turístico é um amálgama de produtos turísticos, 

conforme afirma Buhalis (2000), que proporciona aos turistas uma experiência 

integrada. A percepção do que vem a ser uma destinação é cada vez mais uma 

questão subjetiva, pois depende de cada consumidor e de seu respectivo roteiro de 

viagens, haja vista que Londres poderá ser considerada como uma destinação 

turística para um viajante de negócios Alemão, enquanto a Europa será o destino 

turístico de um viajante Japonês em férias, que comprou um pacote de viagens de 

duas semanas e que engloba a visita a seis diferentes países.  

Com freqüência as destinações são delimitadas por barreiras políticas e geográficas 

criadas de maneira artificial, que não levam em consideração os desejos e 

necessidades dos consumidores e nem as funções que afetam a indústria do 

turismo. A maioria das destinações são compostas por um conjunto principal de 

componentes que formam os chamados “6 (seis) As” – quadro 1. Desta forma uma 

destinação pode ser considerada como uma combinação de todos os produtos 

oferecidos sob uma denominação qualquer em um determinado local específico e 

que serão consumidos localmente, não podendo ser armazenados e nem 

transportados para outro local (BUHALIS, 2000).   

Esta situação aponta na direção de uma das grandes dificuldades encontradas na 

divulgação de um destino turístico, conforme aponta Crouch (2007) em seu estudo, 

que reside no fato de que por tratar-se de uma experiência a ser vivida pelo turista 

em um determinado local, não possui as mesmas características de um produto 

turístico convencional, pois não depende apenas da indústria que o produz, mas sim 
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do resultado da ação integrada de todas as empresas envolvidas na exploração da 

atividade turística naquela localidade (tais como: hotéis, restaurantes, empresas de 

transporte, operadoras de turismo, etc), além de empresas de suporte e outras 

instituições de apoio (como: grupos artísticos, equipes de entretenimento, grupos 

esportivos, elementos recreativos, etc), órgãos de gestão da destinação (tanto 

privados como públicos), o setor público (em todos os níveis: Federal, Estadual e 

Municipal), os residentes locais e todos os demais públicos envolvidos. 

Atrações – naturais, criadas, artificiais, construídas com um propósito específico, 
culturais e eventos especiais. 
Acessibilidade – sistema completo de transportes, incluindo rodovias, portos, 
terminais de trem, aeroportos. 
Amenidades – facilidades de acomodações e alimentação, aluguel de veículos, 
comércio e outros serviços ao turista. 
Agentes – pacotes turísticos pré-estabelecidos por operadores de turismo e outros 
agentes. 
Atividades – todas as atividades disponíveis na destinação e que poderão ser 
aproveitadas pelos turistas durante sua estada. 
Auxiliares – serviços complementares utilizados pelos turistas, como bancos, 
telecomunicações, hospitais, bancas de jornal, livrarias.  
Quadro 1 - Os seis "As" para a análise de uma destinação turística 
Fonte: Buhalis (2000). 
 
A complexidade de gestão, destacada por Crouch (2007), é muito maior do que a de 

uma simples firma individual, pois devido a variedade de empresas e de interesses 

envolvidos, faz-se necessário um amplo conhecimento do setor e uma integração de 

ações que permita que sejam evitados desperdícios em função da duplicidade de 

estruturas de controle e supervisão da implementação de políticas, diretrizes e 

estratégias de desenvolvimento do destino como um todo. 

Neste estudo será considerada como destinação turística, da mesma forma como foi 

feito no estudo de Buhalis (2000), uma região definida geograficamente como sendo 

uma unidade autônoma, que possui uma gestão centralizada, no caso específico 

deste trabalho correspondente a um município, o que permitirá que seja avaliada a 

Gestão Organizacional da Destinação, ou DMO (Destination Management 

Organisations), e que sejam discutidos seu planejamento e definição de políticas, 

diretrizes e estratégias, de forma a compreender e acompanhar a evolução da 

exploração da atividade turística naquela destinação. 
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A composição de um destino turístico (que é formado por várias empresas 

encarregadas de desenvolver atividades ligadas ao turismo) nos remete a uma 

situação inerente a qualquer tipo de empreendimento que possui diversas empresas 

que buscam um espaço para oferecerem seus produtos e serviços que é a 

concorrência, que não será objeto de estudo no presente trabalho. Apesar disso, 

não há como se ignorar o fato de que quanto maior o número de empresas 

envolvidas, maior a necessidade de que estas sejam competitivas para que possam 

permanecer ativas no mercado. A competitividade e principalmente a 

competitividade entre as destinações será o assunto do próximo tópico deste estudo. 

 
2.4 A Competitividade  

A competitividade entre indústrias e entre empresas tem sido um dos temas de 

pesquisa que tem chamado bastante a atenção de pesquisadores no mundo todo 

nos últimos anos, como afirmam Tsai, Song e Wong (2009), mas que no Brasil, 

como comprovam os estudos de Bertero, Caldas e Wood Jr. (2005) foi abordado em 

apenas 12 (doze) dos 303 (trezentos e três) artigos pesquisados, representando 

somente 5,9% do total. Artigos estes publicados nos periódicos de maior prestígio no 

País (RAE - Revista de Administração de Empresas, RAUSP – Revista de 

Administração da Universidade de São Paulo, RAC – Revista de Administração 

Contemporânea, O&S – Organização e Sociedade, e os Anais do ENANPAD – 

Encontro Nacional dos Cursos de Pós-Graduação em Administração) no período 

compreendido entre 1991 e 2002. 

Desta forma entende-se que seja importante realizar uma análise conceitual sobre o 

assunto antes de se avançar na discussão sobre a competitividade nas destinações 

turísticas e até mesmo aprofundar-se na discussão sobre os modelos de análise de 

competitividade existentes.  

A competitividade inicialmente foi analisada somente no âmbito empresarial, uma 

vez que por meio dos estudos de Porter (1986), no qual apresentava “as cinco 

forças competitivas” ou “o modelo das cinco forças”, era possível observar que a 

lucratividade de uma determinada indústria era moldada a partir das relações de 

poder exercidas por intermédio de cinco grupos diferentes (compradores, 

fornecedores, concorrentes, produtos e ou serviços substitutos e novos entrantes). 
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Onde a medida que um determinado grupo detinha maior ou menor poder sobre os 

demais, este influenciava diretamente o montante de lucros a ser alcançado por 

determinada indústria. Michael Porter era formado em economia e possuía forte 

influência do paradigma da Organização Industrial. 

Ao aprofundar-se em seus estudos, Porter (1989a) passa a analisar a 

competitividade no âmbito das nações, onde a mesma passa a uma nova esfera, 

deixando de acontecer no terreno meramente empresarial ou de uma indústria como 

no “modelo das cinco forças”, para acontecer dentro de uma nação como um todo, 

envolvendo toda a complexidade de atores e entidades que são inerentes ao 

contexto de um determinado Estado. Surge daí um novo modelo, conhecido como o 

“diamante de Porter” que será motivo de análise no item que irá tratar os modelos de 

análise de competitividade que será visto mais adiante neste estudo. 

Evoluindo nos estudos sobre competitividade, porém seguindo uma linha diferente 

daquela trilhada por Porter (1986, 1989a), Barney (1991) apresenta um trabalho no 

qual apresenta uma teoria, apoiada nos estudos de Wernerfelt (1984), que passou a 

ser chamada de RBV (Resource Based View) ou VBR (Visão Baseada em 

Recursos), na qual afirma que a lucratividade superior de uma determinada empresa 

ou indústria ocorre em função do valor que pode ser atribuído a determinado produto 

ou serviço, sua raridade e a dificuldade em imitá-lo, fazendo desta forma que os 

mais valiosos, raros e de difícil imitação obtenham os maiores retornos frente aos 

investimentos feitos. 

Teece, Pisano e Shuen (1997) introduzem o conceito de capacidades dinâmicas, no 

qual observa-se que a mera presença ou existência de recursos, tal como 

preconizada pela RBV não é suficiente para que se obtenha um desempenho 

superior, mas sim devem ser desenvolvidas capacidades internas dentro das 

empresas que se apropriem dos recursos mais adequados no intuito de obter o 

melhor desempenho possível e desta forma destacar-se frente aos demais players 

de determinado segmento de mercado. 

O conceito de capacidades dinâmicas leva de volta a discussão da competitividade 

para o âmbito da organização e restringe novamente sua análise, ao invés de 

ampliá-la como já havia feito Porter (1989a) ao levá-la para o âmbito das nações. 

Ghemawat (2000) busca em seu trabalho ampliar a discussão da competitividade 
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elevando sua discussão para as unidades de negócio, que ultrapassavam as 

fronteiras de uma corporação e até mesmo as de uma nação, podendo englobar 

múltiplas estruturas em diferentes países, mas ainda calcado nos conceitos de 

capacidades dinâmicas. 

DIMENSÕES ORGANIZAÇÃO 
INDUSTRIAL 

RECURSOS PROCESSOS DE 
MERCADO 

CAPACIDADES 
DINÂMICAS 

Unidade de 
Análise 

Indústria. Estoques de 
recursos e 
competências 
específicas. 

Dinâmica do 
mercado, ciclos de 
criação e 
destruição, 
inovação, imitação 
e seleção. 

Processos e 
rotinas 
organizacionais; 
fluxos de recursos 
e competências 
específicas. 

Concepção da 
Firma 

Função técnica de 
produção. 
Conjunto de 
atividades 
complementares. 

Conjunto estável 
de recursos, 
competências e 
capacidades. 

Empreendedora: 
produção de 
inovações, criação 
de conhecimento. 

Conjunto evolutivo 
de recursos, 
competências e 
capacidades. 

Natureza da 
Vantagem 
Competitiva 

Sustentável, 
fundada no 
exercício de 
situações de 
quase-monopólio. 

Sustentável, 
fundada sobre 
recursos estáveis. 
Rendas 
ricardianas. 

Transitória e 
cíclica, fundada 
em rendas de 
empreendedor. 

Sustentável, 
fundada sobre 
recursos em 
evolução. Rendas 
ricardianas e de 
empreendedor. 

Fonte de 
Vantagem 
Competitiva 

Atratividade e 
posicionamento da 
firma na indústria. 

Acesso 
privilegiado a 
recursos únicos e 
de difícil imitação. 

Inovação e 
“destruição 
criadora”. 

Rotinas e 
processos 
organizacionais 
capazes de 
regenerar a base 
de recursos da 
firma. 

Estratégia Orientada para o 
conteúdo. 
Abordagem 
racional “de fora 
para dentro” 
(outside-in). 
Procura de 
indústrias 
atrativas, busca do 
posicionamento 
ideal na indústria e 
defesa dessa 
posição pela 
construção de 
barreiras à 
concorrência. 

Orientada para o 
conteúdo. 
Abordagem 
racional “de dentro 
para fora” (inside-
out). 
Desenvolvimento e 
exploração de 
competências 
existentes. 

Orientada para o 
processo. Procura 
contínua de 
oportunidades de 
inovação. Esforços 
de imitação das 
inovações bem 
sucedidas. 

Orientado para o 
processo e o 
conteúdo.  
Interação entre 
competências e 
oportunidades do 
mercado. 
Reconfiguração de 
competências e 
know-how. 
Racionalidade 
limitada, incerteza, 
complexidade e 
conflito. 

Fundadores E. Mason 
J. S. Bain 

P. Selsnick 
E. Penrose 
K. Andrews 

L. Mises 
F. Hayek 
J. Schumpeter 

D. Teece 
R. Nelson 
S. Winter 

Quadro 2 - Comparação das teorias sobre vantagem competitiva 
Fonte: Adaptado pelo autor de Vasconcelos e Cyrino (2000, p.35) 
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Para Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) deve-se deixar de lado as várias 

correntes teóricas existentes, as quais eles tratam por escolas em seu estudo, para 

poder enxergar o contexto geral que envolve a competitividade e que não se 

restringe ao ambiente de uma empresa, uma corporação ou mesmo uma unidade de 

negócios, para envolver uma complexa gama de entidades e atores que envolvem 

tanto a iniciativa privada, quanto o setor público em um emaranhado de relações que 

irão definir se a competitividade levará a obtenção de desempenho superior ou não. 

O quadro 2, desenvolvido por Vasconcelos e Cyrino (2000), mostra um resumo 

sobre os modelos teóricos sobre a obtenção de vantagens competitivas, mostrando 

as diferentes unidades de análise, as respectivas concepções quanto à constituição 

das firmas, as naturezas das vantagens competitivas, suas fontes, quais as 

estratégias mais adotadas e quem são os fundadores de cada uma das correntes 

teóricas apresentadas. Pode-se perceber tanto a teoria de recursos, quanto a de 

capacidades dinâmicas apresentam-se como as mais próximas da realidade do 

setor turístico e, portanto, podem ser apontadas como as mais ajustadas aos 

modelos (ontológico e epistemológico) sobre os quais será elaborado o presente 

estudo. 

Apesar dos diferentes enfoques e teorias que lidam com a questão da 

competitividade, parece não haver muita discordância quanto ao seu conceito, 

porém, como destacam Crouch e Ritchie (1999), isso é apenas aparente, uma vez 

que, na tentativa de se medir a competitividade é que surgem as dificuldades e 

divergências em relação ao entendimento do que ela representa, até mesmo por sua 

natureza que é relativa (desempenho superior em relação a quê ou a quem?) e 

multidimensional (superioridade em quais aspectos do negócio?). 

Pode-se perceber que a competitividade é um conceito bastante complexo e que 

segundo Newall (1992), não deve ser considerado como um mero conceito 

econômico, uma vez que está associada à produção de bens e serviços de melhor 

qualidade e que são vendidos com sucesso aos consumidores tanto no mercado 

interno, quanto no mercado externo, proporcionando empregos bem remunerados e 

a geração de recursos que torna possível a estruturação de serviços públicos que 

venham a atender os menos favorecidos. Esta é uma definição muito avançada para 

a época, pois, como será mostrado a seguir, outros autores (FERRAZ, KUPFER, 
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HAGUENAUER, 1997; KUNST, 2009) parecem ter regredido em suas análises, 

deixando de lado o aspecto social, incorporado com muita propriedade pelo autor 

citado. 

Numa outra perspectiva, a competitividade para Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1997, 

p.21) pode ser definida como sendo: “a capacidade da empresa formular e 

implementar estratégias concorrenciais, que lhe permitam ampliar ou conservar, de 

forma duradoura, uma posição sustentável no mercado”. Nesta definição verifica-se 

a preocupação com as estratégias a serem adotadas pela organização, bem como 

com sua sustentabilidade e perenidade no mercado, sem entrar em maiores 

detalhes de como ou de que maneira isso pode ser feito, e não se percebe nenhuma 

preocupação com a sociedade em geral, a competitividade é o objetivo principal. 

Ao estudar a competitividade da Eslovênia como uma destinação turística, Omerzel 

(2008, p.168) faz uma definição da mesma que vale a pena ser destacada como 

interessante, pois afirma o seguinte: “...para ser competitiva, qualquer organização 

deve prover produtos e serviços, que satisfaçam os desejos ilimitados dos 

consumidores modernos. Por tais produtos e serviços, os consumidores ou clientes, 

estarão dispostos a pagar um preço justo”. Nesta definição percebe-se a intenção da 

pesquisadora com as necessidades dos clientes ou consumidores e com o quanto 

eles estariam dispostos a pagar para ter acesso a tais bens e serviços. Contudo, não 

faz nenhuma menção ao caráter social associado à competitividade. 

Já Kunst (2009, p.132) define competitividade como: “a capacidade das empresas 

de produzir produtos/serviços de qualidade superior, a um custo menor do que os 

produtos/serviços semelhantes produzidos pela concorrência, enquanto oferece aos 

investidores uma rentabilidade superior àquela obtida pelos concorrentes”. Pode-se 

perceber o caráter eminentemente econômico da definição, que em momento 

nenhum faz referência a algo além de obter maiores ganhos para aqueles que são 

os proprietários do capital, e muito menos qualquer tipo de preocupação com a 

forma pela qual se pretende chegar aos resultados desejados. 

Neste estudo, buscando integrar as diversas visões sobre o tema, será considerada 

como definição de competitividade a seguinte: a capacidade das empresas em 
prover bens e serviços que satisfaçam as necessidades dos consumidores, 
por um preço justo e que permitam à empresa sua manutenção no mercado, 
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obtendo retornos financeiros compatíveis com os interesses dos acionistas e 
investidores, além de contribuir para a preservação ambiental e para a 
melhoria da qualidade de vida da população. 

Esta definição está perfeitamente adequada ao microambiente, que é onde ocorre a 

competição entre empresas e organizações, porém como já foi visto anteriormente a 

competitividade de que este estudo trata é no âmbito de uma destinação turística, e 

desta forma o próximo tópico tratará de transportar a análise conceitual para este 

novo nível. 

 
2.4.1 Competitividade das Destinações Turísticas 

Como já fora discutido no item 2.3.3, ao falar sobre destinações turísticas, pode-se 

observar que elas são compostas por um amálgama de instituições, constituído por 

organizações e entidades tanto da iniciativa privada, quanto do setor público. 

Partindo deste princípio, Porter (1989a) destaca que para uma determinada 

destinação poder ser considerada competitiva, faz-se necessário que sejam 

apresentadas vantagens competitivas em mais de um dos determinantes, por ele 

destacados em seu modelo, chamado “Diamante de Porter” e que será analisado em 

detalhes mais adiante ainda neste capítulo. Pois, somente quando há um equilíbrio 

na geração das vantagens competitivas é que se pode alcançar uma vantagem que 

venha a tornar todo o destino turístico competitivo. 

Para facilitar o entendimento de como se obter vantagem competitiva em um destino 

turístico específico, Crouch e Ritchie (1999) apontam para a necessidade de se 

discutir tanto os aspectos inerentes às vantagens comparativas, quanto àqueles 

vinculados às vantagens competitivas. Como vantagens comparativas os autores 

destacam que podem ser de dois tipos distintos: as vantagens herdadas 

(constituídas por recursos humanos, recursos físicos, recursos culturais, 

conhecimentos e recursos financeiros) e as vantagens criadas (formadas pelo 

conjunto formado pela infra-estrutura e superestrutura do turismo). Já as vantagens 

competitivas são àquelas desenvolvidas no destino no que tange à adequada gestão 

dos recursos descritos nas vantagens comparativas, fazendo com que estes possam 

ser transformados em fatores de sucesso e diferenciais para aquele destino. 
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Cooper et al. (2001) destacam que a vantagem competitiva das destinações 

turísticas não terá como foco exclusivo suas atrações intrínsecas, nem seu conjunto 

de recursos, tal como preconiza a RBV, mas sim de um conjunto de decisões em 

âmbito gerencial como possa garantir que esses recursos sejam aproveitados da 

melhor maneira e de forma a permitir que um determinado destino venha a obter 

melhores resultados frente aos seus concorrentes diretos. Destacam também que 

conforme os preceitos teóricos apresentados pela Teoria das Capacidades 

Dinâmicas, tais capacidades poderão ser desenvolvidas ao longo do tempo por meio 

da experiência adquirida por parte dos gestores envolvidos. 

Para que se determinar a competitividade de um destino, Heat (2002) afirma que 

são necessários estudos que englobem tanto os seus aspectos mensuráveis (como 

número de visitantes, participação no mercado, gastos dos turistas, número de 

empregos gerados e o valor agregado pela indústria do turismo), quanto seus 

aspectos subjetivos (como qualidade da experiência turística e a riqueza do 

patrimônio e da cultura) de forma a poder compreender quais são efetivamente os 

fatores que contribuem para a geração de vantagens competitivas que possibilitem 

àquela localidade um desempenho superior ao de seus competidores. 

A partir do acima exposto, pode-se perceber que a obtenção de vantagens 

competitivas está associada a diferentes grupos de fatores, contudo, Kim e Dwyer 

(2003) destacam que a mera obtenção de uma determinada vantagem é uma 

questão ilusória, uma vez que se a mesma não for sustentável, trará somente um 

benefício temporário e de curto prazo, fazendo com que toda a destinação venha a 

sofrer grande impacto ao ter sua vantagem imitada ou substituída por outra 

oferecida por seu competidor direto. E esta sustentabilidade, segundo os autores 

não deve ser apenas em termos econômicos, mas além disso em termos de 

sustentabilidade ecológica, social, cultural e política, de forma a garantir uma 

sustentação inconteste da vantagem obtida. 

Mais recentemente, Tsai, Song e Wong (2009) afirmam em seu estudo que uma 

destinação pode ser considerada competitiva se possui a capacidade de atrair e 

satisfazer os potenciais turistas, fazendo com que se obtenham resultados diretos e 

indiretos deste fato, uma vez que todos os envolvidos poderão ser atingidos pelos 

benefícios resultantes de uma posição competitiva mais favorável. Os autores 
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chamam a atenção para o fato de que a competitividade, segundo Dwyer e Kim 

(2003), não pode ser considerada um fim em si mesma, devendo conduzir a um 

objetivo superior, que é a melhoria da qualidade de vida dos residentes. 

Ao analisar o conceito de competitividade de destinações turísticas, pode-se 

perceber que a mesma dificuldade encontrada para se definir competitividade 

persiste, uma vez que não há um consenso entre os autores sobre este assunto. 

Heath (2002, p.335) define como “...a habilidade de uma destinação disponibilizar 

produtos e serviços de maneira melhor que outras destinações nos aspectos da 

experiência turística que são considerados importantes pelos turistas”. Observa-se 

que este conceito não exprime toda a complexidade inerente ao tema e nem 

contempla todos os aspectos envolvidos na exploração da atividade turística, o que 

dificulta seu entendimento e também a definição de políticas e metas que possam 

contribuir para sua manutenção ou até mesmo incentivar o seu desenvolvimento. 

Aprofundando-se um pouco mais no estudo, percebe-se que a competitividade da 

destinação difere daquela enfrentada por uma empresa individualmente, pois a 

competição entre as organizações ocorre no ambiente micro, enquanto a 

concorrência entre destinos se dá no macro-ambiente, conforme estudos de Dwyer e 

Kim (2003). Eles utilizam em sua pesquisa a mesma definição feita por Heath 

(2002), mas acrescentam à mesma um enfoque turístico (p.374):  

competitividade turística é um conceito geral que abrange: 

diferenciais de preço, casados com os movimentos da taxa de 

câmbio, níveis de produtividade dos vários componentes da indústria 

do turismo e fatores qualitativos que afetam a atratividade de uma 

destinação.  

Além dos aspectos econômicos, Dwyer e Kim (2003) percebem que há outros 

fatores a serem considerados e fazem uma significativa colaboração ao afirmarem 

(p.376): “Deste modo a destinação mais competitiva é aquela que consegue mais 

efetivamente criar bem-estar sustentável para os seus residentes”. Esta definição já 

permite que se vislumbre o quanto a competitividade é importante para a melhoria 

da qualidade de vida de uma sociedade, porém aqui ainda está limitada a criação de 

bem-estar sustentável, o que não necessariamente implica em uma qualidade de 

vida superior.  
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Gomezelj e Mihalic (2008, p.295) apresentam uma definição elaborada a partir dos 

estudos de Ricthie e Crouch (2003) que engloba os vários aspectos inerentes à 

complexidade da atividade turística:  

[...] a competitividade de uma destinação é a habilidade do país de 

criar valor adicionado e desta forma incrementar a saúde nacional 

pela gestão de ativos e processos, atratividade, agressividade e 

proximidade; e assim integrar esses relacionamentos com um modelo 

econômico e social que leve em conta o capital natural da destinação 

e sua preservação para as futuras gerações. (Tradução livre do autor) 

A definição apresentada engloba tanto os aspectos econômicos como sociais e de 

preservação ambiental, porém, não associa tudo isso a qualidade de vida dos 

residentes e nem abrange o atendimento das necessidades dos visitantes, que é 

algo que pode dificultar a sustentabilidade do destino se não receber por parte dos 

gestores a devida atenção. 

Autor Definição 

Crouch e Ricthie (1999, p.137) ...habilidade de uma destinação de prover um alto padrão de 
vida para os residentes da destinação. 

Hassan (2000, p.239) 

...a habilidade da destinação em criar e integrar produtos com 
valor agregado que sustentem seus recursos enquanto 
mentem uma posição de mercado em relação a seus 
competidores. 

d´Hauteserre (2000, p.23) ...a habilidade de uma destinação em manter sua fatia de 
mercado e ou aumentá-la ao longo do tempo.  

Heath (2003, p.129) 

...engloba variáveis objetivamente mensuráveis como número 
de visitantes, fatia de mercado, gastos dos turistas, valor 
agregado pela indústria do turismo, bem como variáveis 
subjetivamente mensuráveis como “riqueza da cultura e 
patrimônio”, “qualidade da experiência turística”, etc. 

Dwyer e Kim (2003, p.374) 

...é um conceito geral que abrange: diferenciais de preço, 
casados com os movimentos da taxa de câmbio, níveis de 
produtividade dos vários componentes da indústria do turismo 
e fatores qualitativos que afetam a atratividade de uma 
destinação. 

Bahar e Kozak (2007, p.62) ...a destinação mais competitiva em longo prazo é aquela que 
cria bem-estar para seus residentes. 

Gomezelj e Mihalic (2008, p.295) 

...é a habilidade do país de criar valor adicionado e desta 
forma incrementar a saúde nacional pela gestão de ativos e 
processos, atratividade, agressividade e proximidade; e assim 
integrar esses relacionamentos com um modelo econômico e 
social que leve em conta o capital natural da destinação e sua 
preservação para as futuras gerações. 

Quadro 3 - Definições de competitividade na destinação turística 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tsai, Song e Wong (2009, p.525). 
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O quadro 3 mostra um resumo das principais contribuições em termos de definições 

sobre competitividade das destinações turísticas feitas neste início de século XXI e 

que configuram o caminho dos estudos realizados sobre este tema até os dias 

atuais. 

Pode-se perceber pelo exposto no quadro acima que há uma ampla gama de 

interesses envolvidos e que cada um dos autores dá um enfoque que privilegia ora 

os aspectos econômicos, ora os aspectos ambientais e ora os aspectos sociais. 

Porém, não foi encontrada nenhuma definição que viesse a contemplar os diferentes 

aspectos envolvidos (econômico, cultural, ambiental e social) em um único conceito, 

que é o trabalho ao qual se propõe o autor do presente estudo. 

Desta forma e com base nas diversas definições apresentadas no presente estudo, 

será adotada como aquela que melhor exprime o que se busca compreender por 

meio da pesquisa ora desenvolvida e que coaduna com os preceitos ontológicos e 

epistemológicos escolhidos, a seguinte: “Competitividade da Destinação é a 
capacidade da mesma em oferecer produtos e serviços turísticos integrados, 
que atendam as necessidades dos turistas, a um preço justo, de forma a 
garantir a perenidade dos empreendimentos, por meio de retornos adequados 
aos investidores, e possibilite a preservação do meio-ambiente e a melhoria da 
qualidade de vida dos residentes”. 

Tendo em mente essa definição deve-se a partir desse ponto encontrar formas que 

possibilitem a verificação do nível de competitividade apresentado por um 

determinado destino turístico e para esse fim foram desenvolvidos vários modelos 

teóricos de análise de competitividade que passarão a ser inicialmente descritos e 

no final serão todos analisados em conjunto com o intuito de se fazer a opção pelo 

mais adequado ao estudo em andamento. 

 
2.5 Os Modelos de Análise de Competitividade  

2.5.1 O Diamante de Porter 

O modelo desenvolvido por Porter (1989a) mostra como acontece a rivalidade e a 

competição entre as Nações, uma vez que elas podem variar em sua natureza e 

suas fontes de vantagens competitivas podem diferir muito de uma indústria para 
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outra (aqui entendida indústria como sendo um segmento de mercado específico, 

como já fora definido pela Organização Industrial-OI), ou mesmo, entre os 

segmentos que compõem uma determinada indústria. Esta situação permite 

constatar que é a partir da “base nacional” que se definem as estratégias globais de 

uma indústria, fazendo com que suas vantagens comparativas em razão do país 

sede sejam complementadas por sua integração com outras nações em âmbito 

mundial. Portanto as vantagens competitivas oferecidas pelas nações são únicas e 

devem ser analisadas conforme as relações estabelecidas na figura 4. 

Este modelo é conhecido como “o diamante” de Porter (1989a) e representa a 

interação entre as quatro forças principais que determinam a competitividade entre 

as nações, que  são:  as  condições  de  fatores,  as  condições  de  demanda,  as 

indústrias correlatas e de apoio e as estratégias, estrutura e rivalidade das 

empresas. O autor mostra que estes são os principais determinantes, mas que são 

influenciados diretamente pelo acaso (acontecimentos imprevistos e inesperados) e 

pelo governo de cada uma das nações. 

Condições de Fatores – este determinante da competitividade entre nações irá 

definir quais dentre as competidoras terão um desempenho superior e conseguirão 

obter vantagem competitiva através do uso adequado de seus “fatores de produção”.  

A teoria econômica define como fatores de produção: terra, capital e trabalho, mas 

Porter (1989a) faz uma abertura mais ampla, visando facilitar a identificação das 

vantagens, dividindo os fatores em categorias de recursos afins: recursos humanos, 

recursos físicos, recursos de conhecimentos, recursos de capital e infra-estrutura.  

Partindo do princípio de que somente por meio da adequada combinação de fatores, 

e de sua utilização de forma eficiente e efetiva, as indústrias de um país poderão 

obter vantagens competitivas que as conduzam a alcançar uma posição de 

destaque perante a concorrência. Isso demonstra que não basta uma determinada 

nação ter à sua disposição um determinado conjunto de fatores, tal como 

preconizado por Barney (1991), pois estes só trarão resultados concretos se forem 

empregados de forma estratégica, de maneira a garantir a geração de vantagens 

competitivas, de maneira similar ao que afirmam os estudos desenvolvidos por 

Wernerfelt (1984). 
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Figura 4 - O sistema completo das determinantes da vantagem Nacional 
Fonte: Porter (1989a, p.88) 
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O que pode ser feito é transformar a abundância de determinados fatores, em fonte 

geradora de soluções para a escassez de outros fatores (considerados básicos) que 

poderiam comprometer o desempenho da indústria, ou torná-la pouco competitiva 

perante o mercado global. Mas sem esquecer que isto possa transformar-se em 

realidade, faz-se necessária a análise dos outros determinantes, que possibilitarão 

essa transformação. 

Condições de Demanda – a demanda interna é um dos determinantes da 

competitividade entre nações, uma vez que é ela quem pressiona a indústria 

nacional pela busca de melhores tecnologias, qualidade mais desenvolvida e 

produtos ou serviços mais adequados às características regionais de cada país. 

Porter (1989a) mostra que existem três características principais da demanda interna 

de um país que podem levá-lo a ser mais competitivo: a estrutura da demanda do 

segmento, os compradores sofisticados e exigentes e as necessidades precursoras 

do comprador. Estas características influenciarão as condições de demanda, de 

modo a criar condições para que uma nação possua um desempenho superior no 

cenário internacional, uma vez que levarão as indústrias daquele país a tornarem-se 

mais competentes e ágeis, podendo desta forma expandir seus domínios para além 

das fronteiras nacionais. 

Além das características citadas acima, deve-se observar também: o tamanho da 

demanda interna que pode levar a economias de escala e aprendizado; o número de 

compradores independentes que impelem a um quadro de constantes inovações; a 

taxa de crescimento da demanda interna que exige um volume maior de 

investimentos para acompanhar esse crescimento; a demanda interna inicial por 

produtos nacionais que evita a entrada de concorrentes internacionais; e a saturação 

precoce que obriga às indústrias estarem sempre inovando e buscando novos 

mercados. Todos estes são fatores que tornam as condições de demanda um dos 

determinantes fundamentais para a análise da competitividade entre as nações, mas 

que não deve ser analisado de maneira isolada ou poderá levar ao encontro de 

resultados que não condizem com a realidade. 

Indústrias Correlatas e de Apoio – a existência de um grupo de indústrias 

correlatas e de apoio que possuam competitividade internacional é um dos 

determinantes que permite a uma nação tornar-se competitiva, uma vez que é 
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através destas indústrias que o país construirá uma base consolidada para 

desenvolver seus produtos e serviços.  

Para Porter (1989a) é o trabalho conjunto entre as indústrias e seus fornecedores 

que leva uma determinada nação a alcançar vantagem competitiva, uma vez que 

são os fornecedores que ajudam as empresas envolvidas a descobrir novos 

métodos e a perceber oportunidades de uso para novas tecnologias. Esse trabalho 

conjunto de pesquisa e desenvolvimento pode render frutos que tragam vantagens 

tanto para as empresas, quanto para seus fornecedores, além de criar um vínculo de 

comprometimento maior, pois ao desenvolverem de forma colaborativa uma 

determinada tecnologia, ambos se vêm obrigados a arcar com os bônus e os ônus 

do processo. 

O desempenho internacional positivo num determinado grupo de indústrias, pode 

levar ao desenvolvimento de outro grupo de indústrias que trabalhem com produtos 

correlatos aos da primeira e facilitar seu sucesso internacional, uma vez que 

poderão ser obtidos ganhos de escala e de aprendizado, além de muitas vezes, 

poderem usar os mesmos canais de distribuição, partilhar o desenvolvimento 

tecnológico e o crescimento da demanda. 

Porém não faz sentido a análise deste determinante de maneira isolada, porque 

para ter sucesso, as indústrias de apoio ou correlatas, necessitam que os outros 

componentes do “diamante” sejam cuidadosamente analisados e que ofereçam as 

bases exigidas pelas indústrias. 

Estratégia, Estrutura e Rivalidade das Empresas – este determinante, o quarto 

dos componentes do “diamante”, está diretamente ligado à forma como estão 

estruturadas as empresas e também à maneira como se desenvolve a rivalidade 

entre elas em uma nação, porque em função do tipo de rivalidade existente todo o 

tecido industrial poderá entrar em um ciclo vicioso que levará a uma situação de 

recessão ou em um ciclo virtuoso, fazendo com que o desenvolvimento social e a 

sustentação das vantagens competitivas sejam alcançados. 

Para que se possa entender de que maneira a estratégia e a estrutura de uma 

indústria influencia a obtenção de vantagens competitivas faz-se necessário a 

análise das metas da empresa e das metas dos indivíduos, porque é por meio delas 
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que são elaboradas as estratégias e é por meio delas que são estruturadas as 

empresas que irão competir em determinado mercado. Essas metas variam 

conforme as taxas de retorno exigidas pelos acionistas, pela quantidade de 

investimentos disponível para as empresas e também pelo interesse por aplicações 

em fundos de ações de uma determinada nação. Além das metas empresariais, 

devemos estar atentos às metas dos indivíduos que devem de forma sinérgica estar 

em consonância com as da empresa, permitindo que sejam alcançadas vantagens 

competitivas. 

Para Porter (1989a) essa rivalidade interna, ao invés de prejudicar o 

desenvolvimento de indústrias competitivas, pode induzir ao surgimento de 

vantagens competitivas em termos de tecnologia e qualidade que seriam dificilmente 

alcançadas em economias onde não houvesse a competição. Pois o ambiente de 

competição acirrada faz com que as empresas estejam sempre buscando novos 

recursos, novos processos e até mesmo novas tecnologias que lhes permitam fazer 

as mesmas coisas, porém de modo mais eficiente e eficaz do que aquele que vinha 

sendo empregado anteriormente. Esse processo de evolução constante pode atrair 

novos competidores que trarão mais recursos e novas tecnologias que exigirão dos 

competidores já instalados uma nova postura e novos investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento. 

A existência de competidores locais faz com que as indústrias estejam sempre 

pesquisando novas formas de desenvolvimento de seus negócios e isto gera uma 

busca constante por inovações e mudanças, o que fortalece todo o grupo contra 

ataques vindos do exterior e ainda cria condições suficientes para que as empresas 

se aventurem na conquista por novos mercados internacionais. 

Estes quatro fatores (condições de fatores; condições de demanda; estratágia, 

estrutura e rivalidade das empresas; e indústrias correlatas e de apoio) formam a 

base do chamado “diamante”, mas não podem ser analisados de maneira dissociada 

de outros dois fatores que influenciam (de maneira indireta) através dos quatro 

principais todo o desempenho de uma nação. Estes dois fatores são: o acaso e o 

governo, que não podem ser avaliados como um fator específico, mas sim por meio 

de sua interferência sobre o resultado dos determinantes básicos. 
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O acaso é o conjunto de “ocorrências fortuitas” que impulsionam o desenvolvimento 

em algumas situações e em outras causam grandes prejuízos e podem 

comprometer as vantagens competitivas alcançadas por algumas nações. Porter 

(1989a) destaca alguns acontecimentos que podem ser associados à obras do 

acaso:  

• Surgimento de Invenções; 

• Mudanças bruscas de tecnologia (por exemplo, biotecnologia, 

microeletrônica); 

• Variações inesperadas e significativas nos custos dos insumos, (aumento do 

valor do barril de petróleo); 

•  Flutuações acentuadas das taxas de câmbio ou dos mercados financeiros 

mundiais; 

• Demanda excessiva em âmbito mundial ou regional; 

• Mudanças na política de governos estrangeiros, tanto internamente quanto 

externamente; 

• Conflitos beligerantes. 

Os acontecimentos atribuídos ao acaso causam uma desestabilização nos 

determinantes do “diamante”, podendo tanto alavancar a posição competitiva de 

uma nação, quanto derrubar as vantagens competitivas por ela alcançadas. 

Já o governo possui papel fundamental para o desempenho positivo de todo o 

conjunto de determinantes da competitividade nacional, pois em função de suas 

políticas e da maneira como desempenha suas atribuições, contribui para o 

desenvolvimento de todos os determinantes, mas também pode em casos negativos 

travar o desenvolvimento da indústria se não controlar adequadamente as variáveis 

macroeconômicas sobre as quais possui relevante influência, tais como as tarifas 

alfandegárias, a inflação, as taxas de câmbio entre outras. 

O governo influenciará cada um dos quatro determinantes da competitividade 

nacional de maneira distinta e poderá em muitos casos, favorecer o desempenho de 

um grupo de indústrias em detrimento de outras, mas a eficiência em sua gestão 

estará diretamente vinculada à capacidade de fazê-lo no momento certo. Além 

disso, o governo é diretamente influenciado pelo desempenho de cada um dos 
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condicionantes do modelo, uma vez que de acordo com seu desempenho exigirá 

uma intervenção maior ou menor por parte da máquina estatal. Contudo, o governo 

não pode assumir para si o papel de principal fomentador da competitividade de uma 

nação, pois suas ações não têm reflexos diretos, devendo sim criar as condições 

necessárias para que as indústrias possam assumir um papel mais amplo, que vá 

além de seus próprios objetivos, contribuindo com a geração de desenvolvimento, 

de maneira a tornar sua nação mais competitiva. 

 
2.5.2 O Modelo de Competitividade Sistêmica 

O modelo de competitividade sistêmica foi desenvolvido por Esser et al. (1996), 

dentro de um grupo de pesquisas patrocinado pelo Instituto Alemão de 

Desenvolvimento (IAD), com o intuito de demonstrar que uma nação para ser 

considerada competitiva, depende de diversos atores e grupos, o que é comum aos 

modelos sistêmicos. Os autores afirmam que a competitividade é fruto de um 

conjunto de ações que não ocorrem de maneira isolada, mas em conjunto outros 

eventos que estão associados a quatro níveis distintos de análise: o nível meta, o 

nível macro, o nível meso e o nível micro. Cada um dos níveis demanda que sejam 

observados detalhes específicos, inerentes àquele nível, a fim de que seja possível 

a obtenção de vantagens competitivas. 

Por meio da figura 5, pode-se observar que a competitividade sistêmica ocorre em 

decorrência do diálogo e da articulação existente entre os grupos de atores 

associados ao ambiente competitivo a ser analisado. Em cada um dos níveis de 

análise existem ações a serem desenvolvidas e sem as quais não será possível 

atingir a competitividade necessária para o desenvolvimento do setor como um todo. 

Para compreender como se processam as relações entre os atores envolvidos em 

um determinado setor do mercado, Altenburg et al. (1998) avaliam de que maneira 

os quatro níveis de análise (meta, macro, meso e micro) se inter-relacionam e de 

que forma o diálogo e a articulação entre as partes leva o país a destacar-se em 

termos de geração de vantagens competitivas. 

Nível Meta – Neste nível inicialmente analisam-se os valores socioculturais 

desenvolvidos na sociedade e se eles estão de acordo com os seguintes princípios: 

reconhecimento social do sucesso econômico; aceitação geral de que o 
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Nível Meta 
• Orientação do Grupo de Atores à Aprendizagem e Eficiência 
• Defesa de Interesses e Auto-organização em Condições Mutáveis 
• Capacidade Social de Organização e Integração 
• Capacidade dos Grupos de Atores em Interação Estratégica 

 

 

Nível Macro 
• Congresso Nacional 
• Governo Federal 
• Instituições Estatais 

Nacionais 
• Banco Central 
• Órgãos Judiciais 

Nível Meso 
Em âmbito central, regional 
e comunitário: 
• Governos 
• Associações Empresariais, 

Sindicatos, Organizações 
de Consumidores, Outras 
Organizações Privadas 
• Instituições de Pesquisa e 

Desenvolvimento Privadas 
e Públicas 

Diálogo e 

Articulação 

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

comportamento predatório põe em risco o desenvolvimento social; estar consciente 

de que a prioridade são os investimentos de longo prazo em educação; e possuir 

uma forte tendência para a poupança. Sem esses valores, o desenvolvimento de 

macro ou meso políticas torna-se um trabalho muito mais árduo e com poucas 

chances de obter os resultados desejados. (ALTENBURG et al., 1998) 
 

Figura 5 - Determinantes da competitividade sistêmica 
Fonte: Esser et al. (1996, p.41) 
 
Num segundo momento Altenburg et al. (1998) destacam que é preciso que seja 

avaliada a existência de consenso quanto à consciência de que o desenvolvimento 
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industrial e a integração competitiva estão ligados ao mercado mundial, ou seja, as 

empresas devem buscar trabalhar dentro de padrões de qualidade e eficiência 

mundiais, uma vez que mesmo dentro de seus próprios mercados competem com 

bens e serviços importados e que elas devem estar aptas a responder rapidamente 

às mudanças das condições impostas pelo mercado. 

Para que seja encerrada a revisão deste nível, faz-se premente verificar a habilidade 

dos atores e grupos de formular visões e estratégias conjuntas, visando alcançar 

padrões internacionais de divisão do trabalho, que indiquem: quais as vantagens 

comparativas a serem desenvolvidas; como os custos e lucros da integração do 

mercado deverão ser distribuídos entre os grupos sociais; entre outros aspectos 

relevantes. Neste ponto as empresas, os trabalhadores e as entidades de classe 

deverão ter ciência que somente por meio de sua participação nas comissões de 

estudos e instituições representativas é que será possível a construção de políticas 

de desenvolvimento conjunto (ALTENBURG et al, 1998). 

Nível Macro – Para compreender melhor como ocorrem as interações neste nível 

Altenburg et al (1998) apontam para a necessidade de que o quadro 

macroeconômico do país em questão esteja devidamente estável possibilitando que 

ele venha a tornar-se competitivo perante as demais nações, evitando que sofra os 

efeitos negativos em seu crescimento econômico e em sua carteira de exportações. 

Os níveis de inflação têm forte influência sobre a produção em qualquer país. Desta 

forma, combatê-la, apresenta-se como uma medida fundamental, pois somente 

através de uma política orçamentária que vise conter o déficit primário e ofereça a 

oportunidade de realizar uma reforma fiscal e orçamentária, é que se apresentarão 

as condições essenciais para construção de vantagens competitivas. Contudo, essa 

política orçamentária deve evitar cortes em gastos com educação e com a infra-

estrutura física do país, uma vez que cortes nesses tipos de investimento poderão 

comprometer o desenvolvimento futuro da nação. O governo pode priorizar seus 

esforços na contenção de gastos com a máquina administrativa, além de viabilizar a 

privatização de empresas estatais deficitárias. (ESSER et al, 1996) 

Uma vez alcançado o controle da inflação, Altenburg et al (1998) sugerem que seja 

adotada uma política monetária adequada, permitindo o fortalecimento das ações do 

Banco Central, com o intuito de reduzir a quantidade de moeda nacional em 
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circulação e a entrada de capital estrangeiro no país. A existência de um setor 

financeiro privado diversificado e eficiente é também fundamental para um controle 

monetário adequado. Complementando os aspectos citados anteriormente é preciso 

que sejam criadas condições competitivas para as bolsas e mercados de capitais, 

além de reduzir a intervenção do Estado sobre a definição das taxas de juros. 

Esser et al (1996) alertam que déficits constantes nos balanços de pagamentos 

mostram a inadequação da política cambial adotada, levando a constatação de que 

ela não está de acordo com os objetivos de desenvolvimento do país, pois revela a 

dificuldade em exportar e também a fragilidade na indústria nacional, demonstrada 

pelo excesso de importações. Este fato acontece freqüentemente em situações nas 

quais se observa uma supervalorização da moeda nacional, o que cria barreiras às 

exportações (tornando-as menos competitivas) e incentiva a importação de produtos 

(em função do câmbio favorável). 

Faz-se importante que haja a definição de uma política comercial que sinalize 

claramente às empresas a necessidade de que estejam preparadas para competir 

num mercado globalizado e, portanto, estejam aptas a oferecer produtos de classe 

mundial. Buscando além do abastecimento do mercado interno, o envio do 

excedente de produção para fora do país, trazendo mais divisas. Em complemento a 

estas ações faz-se importante que seja feita uma reforma na política comercial, 

passando das estratégias de substituição de importações para o conceito de 

integração ativa no mercado mundial. (ALTENBURG et al, 1998) 

Nível Meso – Neste nível de análise, Esser et al (1996) destacam que o crescimento 

dos desafios às empresas ocorre de forma simultânea ao crescimento da demanda 

por estruturas de suporte (entidades que não atuam de maneira direta na produção, 

mas que auxiliam as empresas a fazê-lo). Este fato implica em dizer que a 

competitividade não ocorre apenas entre empresas individuais, mas sim dentro de 

um cluster (aqui considerado como sendo um grupo de empresas organizado em 

forma de redes inter-organizacionais), cujo desenvolvimento dinâmico depende dos 

fatores de localização. 

Meyer-Stamer (2001) define os fatores de localização como aqueles que podem 

trazer vantagens comparativas para as empresas que os possuem, e os divide em 

três grandes grupos: fatores objetivos (posição geográfica em relação aos mercados 
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consumidor e fornecedor; acesso à rede de transportes; existência de mão-de-obra 

qualificada; existência de locais para instalação; fornecimento de água e energia; 

política fiscal local favorável; incentivos públicos); fatores subjetivos (situação 

econômica favorável; boa imagem da região; rede de contatos; existência de 

universidades e centros de pesquisa; vocação de inovar da região; atuação das 

instituições de suporte); e fatores subjetivos pessoais (qualidade das residências e 

seu entorno; qualidade ambiental; qualidade do ensino público; qualidade da infra-

estrutura; existência de opções de lazer adequadas). 

Em decorrência do aumento da pressão por competitividade global, Altenburg et al 

(1998) alertam que a demanda, em termos locais, regionais e nacionais pela criação 

de um ambiente de suporte aos negócios, também aumenta. Neste contexto, 

apresentam-se dois caminhos para se chegar ao nível meso, primeiro as 

mesoinstituições, que oferecem serviços específicos para as empresas, e o segundo 

são as mesopolíticas que criam o ambiente propício para o desenvolvimento das 

instituições do nível meso. 

As mesoinstituições, conforme definem Esser et al (1996) são formadas por 

empresas que oferecem serviços auxiliares e por entidades de classe e sindicatos, e 

têm como objetivo principal facilitar a instalação de novas empresas, possibilitando a 

formação de clusters, que obterão vantagens competitivas por meio de ações 

cooperadas como o intuito de se obter o desenvolvimento mútuo de todas as 

empresas do setor. O desenvolvimento industrial se inicia em determinada região 

em função dos fatores objetivos de localização, porém com o amadurecimento do 

tecido industrial surgem outras necessidades que poderão ser supridas por 

empresas especializadas, por estudos elaborados nas universidades, pelo governo e 

pelas associações comerciais e industriais locais. Os autores ressaltam que neste 

nível verifica-se uma diminuição da participação governamental em relação aos 

níveis meta e macro. 

Para que seja viável a geração de competitividade sistêmica, Altenburg et al (1998) 

alertam para a necessidade de definição das mesopolíticas, que estão divididas em 

três grupos principais: política regulatória (visando proteger alguns setores 

industriais e o meio ambiente), instrumentos financeiros (com o objetivo de criar 

linhas de financiamento para pesquisa e desenvolvimento e voltadas à promoção de 



82 

exportações) e atividades governamentais que fomentem a criação e a ampliação 

das instituições de nível meso (devendo acontecer prioritariamente no início do 

processo de desenvolvimento industrial, quando as empresas ainda não estão 

estruturadas suficientemente e demonstram ineficiência e falta de conhecimento 

prático na maioria das funções de negócio). 

As mesopolíticas têm o compromisso de estarem orientadas para a competitividade, 

para que não sejam confundidas com a política industrial tradicional, pois apesar de 

usar os mecanismos disponíveis (como as restrições às importações, o registro de 

marcas e patentes e os subsídios diretos) para alavancar a competitividade entre as 

empresas, não o faz de forma a caracterizar protecionismo para um setor deficitário 

e despreparado, em detrimento de outros, porque isto somente acarretaria em 

atraso para o desenvolvimento de todas as demais empresas daquele setor. 

(ALTENBURG et al, 1998) 

Nível Micro – Esser et al (1996) afirmam que neste nível de análise pode-se 

perceber que as empresas contemporâneas estão enfrentando desafios cada vez 

maiores oriundos de seis fontes diferentes: a globalização da competição em 

diversos produtos do mercado; o aumento do número de competidores em função  

do sucesso alcançado ao longo processo de industrialização e também por causa 

dos ajustes estruturais realizados, além da produção voltada para a exportação; o 

aumento da exigência dos consumidores em termos de padrões de demanda; o 

encurtamento do ciclo de vida dos produtos; a existência de grandes saltos de 

inovação tecnológica e organizacional; e por fim, a revolução na área de tecnologia 

dos sistemas que permitiu a derrubada de fronteiras que limitavam determinados 

setores. 

As empresas buscarão formas de otimização para quatro fatores fundamentais 

voltados a garantir que permaneçam competitivas no mercado, conforme destacam 

Altenburg et al (1998): a melhoria na relação entre custo e eficiência, a ampliação 

dos índices de qualidade, o aumento na variedade de produtos oferecidos e a 

agilidade e versatilidade no atendimento às demandas dos clientes. O enfoque na 

melhoria desses quatro fatores gerará as condições necessárias para que a 

empresa alcance vantagens competitivas que lhe abrirão novos horizontes para seu 
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desenvolvimento e tornarão viável a conquista de posições de destaque no 

mercado. 

Para obter a otimização necessária nos fatores mencionados anteriormente, Esser 

et al (1996) mostram que as empresas promoverão mudanças focadas em três 

áreas de atuação: começando pela organização da produção (que passaria a adotar 

modernas técnicas de gestão da produção, que seriam embasadas pelas best 

practices adotadas pelas empresas de sucesso, com o objetivo de redução de 

custos e aumento da eficiência durante o processo produtivo), passando pela 

organização do desenvolvimento do produto (por meio da mudança na estrutura 

tradicional, a qual era constituída de setores estanques e cuja atuação se 

desenvolvia de forma seqüencial, para outro modelo diferente baseado no 

desenvolvimento paralelo de cada uma das etapas do projeto, o que traria redução 

de custos e permitira a agilização do desenvolvimento de novos produtos) e por fim 

a reorganização da cadeia de valores (uma vez que em função da redução do nível 

de integração vertical as empresas possam direcionar seu foco principal para o 

desenvolvimento de suas competências essenciais - core competences). 

Toda essa reestruturação das áreas produtivas somente seria possível se houvesse 

a efetiva interação entre as inovações organizacionais, sociais e técnicas, criando as 

condições necessárias para a adequação das empresas à nova realidade do 

mercado. Para Altenburg et al (1998) somente por meio do diálogo e da articulação, 

entre os atores deste nível com os demais níveis, é que serão construídas as 

condições fundamentais para se alcançar de forma conjunta o desenvolvimento 

desejado e garantir de maneira substancial que as ameaças do ambiente externo 

não tragam maiores prejuízos para todos os envolvidos. 

 
2.5.3 O Modelo de Heath 

O modelo de Heath (2002) – figura 6 - foi desenvolvido pelo professor Ernie Heath, 

Gestor do Departamento de Turismo, da Universidade de Pretória, na África do Sul e 

visava proporcionar uma alternativa aos modelos até então existentes, que de 

acordo com seu ponto de vista não eram inteiramente relevantes, pois não 

apresentavam uma integração entre os vários assuntos associados ao conceito de 

competitividade. 
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Figura 6 - Modelo para o incremento da competitividade sustentável da África 
Fonte: Heath (2002, p.339). 

Em seu modelo, Heath (2002), utilizou a metáfora da casa, onde as fundações 

representam as bases essenciais sobre as quais será desenvolvida a 

competitividade da destinação, o cimento que dá liga e fornece as conexões 

necessárias entre as várias facetas da competitividade, os blocos de construção 
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que são necessários para estruturar o turismo dentro da destinação, fazendo com 

que o mesmo aconteça e o telhado (condutores chave de sucesso) que envolve o 

papel das pessoas na operação de uma destinação competitiva. 

Ao abordar as fundações, que são as bases sobre as quais será construída a 

competitividade da destinação, Heath (2002) separa seis fatores principais a serem 

trabalhados nesta etapa do processo: abastecer e gerenciar os atrativos chave (por 

meio da otimização das vantagens comparativas e competitivas do destino, uma vez 

que estes são os fatores primários que levam um  turista  qualquer  a  escolher  uma 

determinada destinação em detrimento de outra); tratar  do essencial não-negociável 

(esta etapa associa-se a questões inerentes à segurança e à saúde, uma vez que a 

existência de situações – como atentados terroristas ou catástrofes naturais - que 

venham a ameaçar a integridade física dos visitantes, farão com que eles escolham 

outro destino); abastecer os possibilitadores (manter adequada infra-estrutura de 

abastecimento de água, energia elétrica, combustível, gás, acesso rodoviário, 

acesso ferroviário, sinalização, etc, pois sem eles o turista não terá como desfrutar 

de sua estada); capitalizar nos agregadores de valor (localização próxima dos 

mercados emissores, preços competitivos, fazer parte de roteiros turísticos, etc, são 

fatores que podem aumentar a capacidade competitiva da destinação); garantir os 

facilitadores apropriados (proporcionar a existência de locadoras de automóveis, 

acomodações para hospedagem, alimentação, transporte, agências de viagem, 

convention & visitors bureaus, etc, que aumentarão a satisfação do turista durante 

sua visita); e focar na experiência dos criadores (que nada mais é do que o trabalho 

em questões como hospitalidade e qualidade no serviço prestado e a garantia de 

que o visitante irá vivenciar experiências autênticas). 

Definidas as condições basilares para a competitividade da destinação, o autor 

passa a trabalhar os condutores chave de sucesso, que estão no topo do modelo, 

pois são esses os principais fatores a serem considerados na hora de se escolher os 

“blocos de construção” mais adequados e também qual a composição do “cimento” 

que dará melhor liga a toda obra. Como condutores chave de sucesso o autor coloca 

três fatores: a visão compartilhada e a liderança inspiradora (é necessário que se 

defina uma visão voltada a condução de todos os esforços em prol de um futuro 

desejado que seja comum a todos os envolvidos e também deve haver uma 

liderança inspiradora que verifique a correção do caminho até que se consiga 
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alcançar a visão almejada); valores e princípios norteadores (trabalhar os valores e 

princípios da comunidade de forma a que estes venham a contribuir para 

concretização da visão traçada para a destinação); colocar a “prioridade estratégica” 

no fator “pessoas” (incentivar o empreendedorismo, manter o foco no 

desenvolvimento da comunidade, fomentar o desenvolvimento dos recursos 

humanos adequados e garantir a vontade política necessária para que se tornem 

viáveis os investimentos públicos imprescindíveis para a concretização da visão 

traçada). 

Para que seja possível a execução das ações exigidas para a concretização da 

visão definida, faz-se necessário segundo Heath (2002) que se crie um “roteiro” 

apropriado que mostre a cada um dos atores envolvidos no processo de gestão da 

destinação, qual o seu devido “papel” nesta empreitada. Deve ficar claro a todos e a 

cada um especificamente qual a importância de desempenhar bem suas atividades 

de forma a garantir que o desempenho global seja satisfatório e possa tornar a 

destinação mais competitiva. 

Tendo as bases preparadas, o rumo traçado, e o “roteiro” definido, falta agora 

levantar as paredes para sustentar o telhado, neste ponto o autor discorre sobre os 

“blocos da construção”, que na sua visão são divididos em dois grandes quadros 

principais (quadro de políticas de desenvolvimento sustentável e estrutura; e quadro 

holístico e estratégico de marketing da destinação e estratégias) que deverão ser 

trabalhados de maneira a garantir que haja sinergia, equilíbrio no desenvolvimento e 

que sejam realizadas as ações de marketing mais adequadas à eficiente e eficaz 

divulgação, promoção e comercialização da destinação de forma a torná-la mais 

apta a enfrentar os desafios impostos pela competitividade e pela sustentabilidade. 

Na definição dos instrumentos que compõem cada um dos quadros, deverá ser 

priorizado o foco na implementação, de forma a garantir que todas as políticas sejam 

exeqüíveis e possíveis de serem transformadas em ações concretas. 

Para finalizar, Heath (2002) alerta para o fato de que não adiantam boas fundações, 

um “telhado” bem planejado e “blocos de construção” bem estruturados se não 

houver um “cimento” que una as partes e faça com que a construção se torne sólida 

e estável. Ele define quatro fatores como sendo essenciais para que se garanta a 

firmeza de toda a estrutura: 1-A existência de canais de comunicação contínuos e 
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transparentes entre todos os envolvidos, de forma a permitir que haja confiança e 

cooperação entre as partes; 2-O equilíbrio no envolvimento e nos benefícios 

oferecidos aos stakeholders diretos e indiretos para que todos se mantenham 

motivados, unidos e coesos rumo ao alcance da visão traçada de forma 

compartilhada; 3-A gestão da informação, pesquisas e previsões, que venham a 

permitir a avaliação periódica da correção na execução das ações sem o perigo de 

se desviar do rumo e também de forma a facilitar o processo de replanejamento em 

caso de necessidade de ajustes, além de garantir a equidade de tratamento a todos 

os atores envolvidos; e 4-A gestão competitiva de indicadores e índices, de maneira 

a estar sempre atento às mudanças dos ambientes de mercado e competitivo. O 

autor conclui seu estudo alegando que o milênio que se inicia será marcado 

fortemente pela formalização de alianças entre as diversas empresas que atuam na 

área do turismo de forma a garantir maior competitividade e sustentabilidade aos 

empreendimentos.  

 
2.5.4 O Modelo de Calgary 

O modelo que será discutido neste estudo é o de Ritchie e Crouch (2003). Esse 

modelo é uma evolução do modelo de Crouch e Ritchie (1999) desenvolvido em 

conjunto por pesquisadores das universidades de Calgary, no Canadá, e La Trobe, 

na Austrália, com o intuito de obter uma melhor compreensão de como acontecia a 

competitividade dentro de uma determinada destinação turística. Os autores 

descrevem todo o processo que culminou na versão final do modelo que ora passa a 

ser analisado em seu livro publicado em 2003, no qual mostram que o mesmo é 

fruto de estudos iniciados separadamente por cada um dos autores em suas 

universidades, desde 1992. Ao longo do período, entre 1992 e 2003, foram 

realizadas inúmeras conferências e palestras ao redor do mundo que possibilitaram 

a depuração e adequação das idéias iniciais, resultando num modelo muito mais 

abrangente do que aquele publicado pelos mesmos autores no ano de 1999. 

Ritchie e Crouch (2003) apresentam um modelo de análise da competitividade de 

uma destinação (figura 7) que parte do princípio que o sistema turístico é um 

sistema aberto e como tal está sujeito a uma série de influências tanto do ambiente 

global (Macro - composto de todas as variáveis econômicas, sociais, ambientais e 

políticas que podem auxiliar ou atrapalhar o desenvolvimento da competitividade de 
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uma destinação), quanto do ambiente competitivo (Micro – composto por variáveis 

que afetam diretamente o desenvolvimento das empresas ligadas ao setor turístico).  

Para os autores os fatores macroambientais, normalmente, encontram-se divididos 

em seis grandes categorias: economia, tecnologia, ecologia, desenvolvimento 

político e legal, assuntos socioculturais e as mudanças no ambiente demográfico. 

Eles afirmam que os fatores econômicos possibilitaram a muitas pessoas antes 

relegadas à condição de meros expectadores, a mudança de papel, tornando-as 

consumidoras de produtos turísticos e criando as condições necessárias para que 

muitos países desenvolvessem sua infra-estrutura de forma a suprir as demandas 

feitas pelos novos grupos de turistas.  

A influência dos fatores tecnológicos pode ser sentida melhor quando se avalia a 

evolução no setor de aviação comercial, uma vez que a cada ano que passa, 

surgem novas aeronaves, sempre mais econômicas em termos de consumo de 

combustível e com maior capacidade de carga o que permite deslocar um maior 

volume de pessoas em menor tempo e com menor custo por passageiro.  

Os fatores ecológicos são tratados pelos autores como sendo um item limitador da 

exploração da atividade turística, uma vez que a degradação de muitos locais 

turísticos causada pela poluição do ar ou pela depredação dos recursos naturais, por 

meio da emissão de esgotos não tratados ou ainda pela criação de lixões próximos à 

patrimônios da humanidade, estão na mira de grupos preocupados com a 

preservação ambiental e criando dificuldades para a ampliação da exploração da 

atividade turística. 

Dentre os aspectos políticos e legais, Ritchie e Crouch (2003) destacam que a paz 

mundial existente nos dias atuais gerou um forte movimento de desarmamento e 

queda de barreiras internacionais, o que possibilitou um aumento no fluxo de 

pessoas ao redor do mundo, levando a uma nova regulamentação alfandegária e 

aeroportuária que permitisse a acomodação desse aumento de demanda. Além 

disso, eles citam a criação da OMC (Organização Mundial do Turismo) como um 

fator positivo nas relações políticas entre as nações, uma vez que esse órgão torna 

viável a elaboração de agendas conjuntas e discussões em âmbito mundial, algo até 

então impensável.  
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Figura 7 - Modelo conceitual de competitividade e sustentabilidade da destinação 
Fonte: Ritchie e Crouch (2003, p.63) 
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Com relação aos fatores ligados aos assuntos socioculturais pode-se perceber que 

os autores apontam seis principais aspectos trazidos pela pós-modernidade e que 

atuam como elementos alavancadores das atividades turísticas: 1) o movimento de 

volta à natureza; 2) o retrocesso do imperialismo cultural; 3) a valorização e o 

aumento do orgulho das nações aborígenes com relação à sua cultura e costumes; 

4) a valorização dada a contribuição oferecida por outras culturas para o 

desenvolvimento da sociedade; 5) o contato de países do terceiro mundo com 

culturas mais avançadas, que desperta, nesses povos, novos anseios e desejos; e 

6) o potencial oferecido pelo turismo para o deslocamento social. 

O último dos fatores do macroambiente (ou ambiente global) destacado pelos 

autores refere-se ao aspecto demográfico. Para eles este é um dos aspectos mais 

importantes a ser analisado pelos gestores do turismo, pois pode apontar para uma 

série de situações que servem tanto, como oportunidades se forem bem 

aproveitadas, quanto, como ameaças se não receberem a devida atenção. Citam 

como exemplo o aumento do turismo doméstico, que fez com que houvesse uma 

elevação na quantidade de períodos de férias, mas com a conseqüente redução do 

período em que uma mesma família permanece no local das férias. 

No ambiente competitivo (micro) são consideradas as relações entre as empresas 

que compõem o trade turístico, sejam elas cooperativas, competitivas ou 

complementares. Ritchie e Crouch (2003) destacam seis fatores a serem 

considerados na análise deste ambiente: fornecedores, intermediários ou 

facilitadores, consumidores, competidores, ambiente interno e o público em geral. 

Para os autores os fornecedores são responsáveis pelo suprimento dos itens 

necessários para que os visitantes tenham uma experiência satisfatória em suas 

atividades turísticas. Dentre esses itens eles destacam: a indústria alimentícia e de 

bebidas, as companhias de combustíveis e gás, o artesanato, os fabricantes de 

equipamentos para acampamento e outras atividades de lazer, etc. 

Com relação aos intermediários ou facilitadores, Ritchie e Crouch (2003) afirmam 

que é por meio deles que os itens oferecidos pelos fornecedores chegam às mãos 

dos turistas, seja por meio das agências de viagens (que colocam à disposição, do 

viajante, informações sobre os melhores roteiros, fazem reservas em hotéis, 

restaurantes e passeios), empresas promotoras de eventos (que planejam, 
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organizam e executam eventos de estudos e de negócios) e agentes financeiros, 

embaixadas e consulados (que auxiliam no câmbio de moedas estrangeiras, 

fornecem informações sobre os tratados internacionais e atendem o viajante fora de 

seu país de origem). 

Os viajantes ou turistas (consumidores) são vistos pelos autores como o foco das 

atenções deste ambiente, ou pelo menos deveriam ser, segundo eles. Com seus 

desejos cada vez mais heterogêneos exigem sempre mais e não se satisfazem com 

os mesmos produtos e serviços oferecidos há 10 (dez) anos atrás. Nos dias atuais 

muitos não aceitam mais a condição de meros expectadores e desejam ser 

protagonistas, participando de atividades ligadas à esportes radicais, caminhadas e 

outras atividades que além da contemplação exijam sua participação efetiva na 

experiência. 

Ao tratarem os competidores, os autores destacam que a análise neste nível não 

envolve apenas empresas, mas sim toda uma destinação que possa encontrar oferta 

de atrativos similares em outra localidade e que venha a reduzir o fluxo de turistas 

para aquele destino. Eles afirmam que tradicionalmente os competidores são 

considerados como adversários, no entanto, está sendo gradativamente introduzido 

no vocabulário dos estrategistas um novo termo: “coopetição”. Que viria a ser um 

misto entre cooperação e competição, onde uma determinada destinação irá 

destacar suas principais qualidades sem, contudo, desmerecer seus concorrentes, 

fazendo certo tipo de divulgação que por sua vez será retribuída pelo seu 

coopetidor, fazendo com que ambas se beneficiem da situação. 

Ritchie e Crouch (2003) ao analisarem o ambiente interno de uma destinação 

consideraram-no como sendo uma parte do microambiente competitivo, uma vez 

que deve existir um senso comum que conduza a uma visão compartilhada por 

todos os responsáveis pela gestão da destinação sejam eles públicos ou privados. 

Para os autores há a necessidade de objetivos conjuntos que conduzam à 

formulação de estratégias integradas que permitam a execução de tarefas de forma 

simultânea e que atenda a diferentes tipos de empresas e organizações. 

Por fim os autores enfocam o público em geral como sendo o último dos fatores do 

micrombiente competitivo a ser considerado, não que ele seja menos importante que 

os outros, muito pelo contrário, pois é para o público que deverão ser remetidos os 
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principais benefícios advindos da competitividade da destinação. Isso ocorre porque 

para Ritchie e Crouch (2003) a competitividade é apenas um meio para alcançar o 

objetivo maior que é a melhoria das condições socioeconômicas dos residentes em 

determinada destinação turística. O público em geral terá influência no 

desenvolvimento das estratégias pensadas para aquele destino, pois a 

hospitalidade, a receptividade e a cooperação dos residentes, será fundamental para 

que se alcance o sucesso desejado. 

Dentro desse contexto formado pelos ambientes global (macro) e competitivo 

(micro), Ritchie e Crouch (2003) definem a competitividade e sustentabilidade de 

uma destinação turística como sendo formada por várias camadas de componentes 

interligados, partindo desde a base formada por fatores de suporte e recursos, 

que sustentam os recursos principais e atrações, que são gerenciados pela 

gestão da destinação, que define as políticas, planejamento e desenvolvimento 
da destinação, que levam aos determinantes, amplificadores e qualificadores da 

competitividade da destinação. 

A camada considerada pelos autores como a base do modelo é a dos recursos 

principais e atrações, devido a estarem nesta camada os fatores chave para a 

atratividade da destinação. Eles colocam nesta camada a geografia física e o clima 

da região, a cultura e história da população residente, o conjunto de atividades 

oferecidas aos visitantes, os eventos especiais (jogos olímpicos, copa do mundo, 

etc) que coincidem ou que servem de motivação para a visita do turista, as opções 

de entretenimento (shows, casas de espetáculos, teatros, shoppings, etc) 

oferecidas, a superestrutura de turismo (opções gastronômicas, de hospedagem, 

transporte, etc) que envolve o trade turístico, e as relações de marketing (que 

auxiliam na comunicação entre os residentes e os futuros visitantes, além das 

relações com outras destinações que podem formar laços de cooperação na 

divulgação de um determinado destino). 

A camada dos recursos principais e atrações é a responsável pela motivação da 

vinda do turista a um determinado destino, mas como afirmam os autores, para que 

esta destinação tenha sucesso na exploração da atividade turística, é necessário 

que haja um conjunto de fundações que eles chamam de fatores de suporte e 

recursos, que envolve os seguintes itens: infraestrutura (viária, de transportes, de 
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comunicação, de sinalização, de abastecimento de água e energia elétrica, etc), 

acessibilidade (existência de rotas que conduzam ao destino com facilidade e 

eficiência, companhias de transporte em quantidade e capacidade suficientes para 

atender à demanda), recursos (educacionais, humanos e técnicos em quantidade e 

qualidade suficientes para dar conta de uma clientela cada vez mais exigente), 

hospitalidade (receptividade aos turistas, por parte dos residentes de forma a tornar 

mais agradável a estadia naquele destino), iniciativa (desenvolvimento de novos 

empreendimentos e novos tipos de negócio que venham a complementar e a tornar 

mais inesquecível a experiência vivida pelos turistas) e a vontade pública (ter entre 

as prioridades de desenvolvimento da gestão pública o turismo como uma 

ferramenta propulsora do crescimento). 

A partir deste conjunto formado pelos recursos principais e atrações e pelos fatores 

de suporte e recursos, Ricthie e Crouch (2003) apontam para a necessidade da 

existência de um quadro de políticas, planejamento e desenvolvimento da 

destinação que será composto por: definições do sistema (que delimitarão qual o 

enfoque a ser dado pelo governo para o turismo), filosofia e valores (definição de 

como e de que maneira deve ser desenvolvida a atividade turística na destinação), 

visão (que é um caminho a ser seguido por todos dentro da destinação, apontando 

onde se quer chegar com a exploração do turismo, sempre em conformidade com a 

filosofia e valores destacados anteriormente), auditoria (inventário dos principais 

atributos da destinação, suas forças e fraquezas, problemas e desafios quanto ao 

seu desenvolvimento futuro), análise competitiva/colaborativa (estudo relacionando a 

destinação e seus principais concorrentes, visando adotar as best practices 

aplicadas por seus oponentes), posicionamento da marca (verificação de como o 

mercado percebe a destinação em estudo em relação a seus concorrentes), 

desenvolvimento (conjunto de políticas integradas que façam convergir os esforços 

tanto da iniciativa privada quanto do setor público) e o monitoramento e avaliação 

(que é a mensuração a ser realizada quanto a eficácia do planejamento realizado, 

com o intuito de corrigir eventuais falhas e garantir que os objetivos traçados sejam 

alcançados). 

Para que seja possível implementar e executar as políticas, planejamento e 

desenvolvimento definidos pelo quadro de referência descrito acima, Ritchie e 

Crouch (2003) definiram que deve haver uma camada de atividades voltadas à 
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gestão da destinação, onde serão destacadas as características marcantes dos 

recursos principais e dos atrativos, fortalecidas as qualidades dos fatores de suporte 

e ajustadas as condições para o melhor aproveitamento dos determinantes 

qualificadores e amplificadores da destinação. Dentre as atividades a serem 

executadas pela gestão da destinação os autores destacam: o marketing 

(encarregado de divulgar, promover e comercializar as potencialidades e atrativos da 

destinação, de acordo com a filosofia e valores estabelecidos), a experiência do 

serviço (que garantirá ao turista vivenciar momentos únicos durante sua estada no 

destino, fazendo com que ele saia satisfeito e com desejo de retornar outras vezes), 

a informação e pesquisa (o uso de sistemas de computação para dar suporte ao 

atendimento, reserva e venda de produtos, além de abastecer os gestores com 

dados estatísticos que auxiliem na tomada de decisão), a organização (responsável 

por todos os aspectos associados à correta execução do planejamento elaborado e 

também pelo desenvolvimento da destinação de forma integrada), a gestão de 

finanças e capital de risco (que garantirá fontes de financiamento, públicas e 

privadas para criação de novos empreendimentos privados que venham a contribuir 

para o desenvolvimento da destinação). 

Além das atividades já citadas os autores evidenciam também: o desenvolvimento 

de recursos humanos (que é a qualificação e capacitação do capital humano para as 

atividades relativas à exploração do turismo, fazendo com que haja uma 

profissionalização nas questões inerentes ao relacionamento com os visitantes), a 

gestão dos visitantes (criação de um conjunto específico de políticas e estruturas 

para minimizar os impactos causados pelos visitantes na destinação, visando 

garantir as características locais e a manutenção da cultura e do patrimônio local), a 

gestão de crises (definição de ações e estratégias para enfrentar situações 

inesperadas que venham a afetar os turistas e até mesmo os residentes, como por 

exemplo, os atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, ou a 

Tsunami de 2004 na Ásia) e por último, mas não menos importante a administração 

dos recursos (que visa garantir a preservação dos atrativos naturais ou culturais, 

fazendo com que haja um programa permanente de conservação e restauração no 

caso de patrimônios culturais e de preservação das belezas naturais). 

A última camada de fatores apresentados por Ritchie e Crouch (2003) em seu 

modelo é a de determinantes qualificadores e amplificadores, que poderiam também 



95 

ter sido chamados de condições situacionais (tal como fora chamado por Porter 

[1989]), pois tais condições e fatores têm o poder de definir ou limitar o grau de 

competitividade de uma destinação. Os autores afirmam que esses fatores não têm 

atuação direta na competitividade, tendo, porém, influência por meio dos fatores 

oriundos das camadas inferiores do modelo até aqui discutido.  

Os fatores apontados como significativos pelos autores são: a localização (que 

definirá quão atrativo pode ser um destino, devido à facilidade ou à dificuldade de 

acesso ao mesmo em função de sua localização), a interdependência (as relações 

de cooperação e competição entre destinos similares ou até mesmo entre destinos 

complementares que venham a alavancar o desenvolvimento em ambas as partes), 

a proteção e a segurança (uma vez que o número de turistas que desejam enfrentar 

situações de perigo é muito menor do que aquele que deseja desfrutar de sua 

viagem sem maiores transtornos), a consciência e imagem da destinação (fatores 

que impactam na decisão do visitante em se deslocar de seu local de origem até 

determinado ponto turístico, quanto maior for à consciência da população local e 

melhor imagem tiver o destino maior a probabilidade de ser escolhida pelos 

visitantes), o valor/custo (que pode ser avaliado sobre três aspectos: 1-o custo do 

transporte para e dentro do destino; 2-a taxa de câmbio; 3-o custo dos bens e 

serviços oferecidos no destino) e por último a capacidade de carga (que pode limitar 

a freqüência de turistas e definir o volume máximo de visitantes, sob pena de 

inviabilizar a exploração do negócio). 

 
2.5.5 O Modelo de Dwyer & Kim 

O modelo de Dwyer e Kim (2003) foi desenvolvido pelo professor Larry Dwyer, da 

Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, em parceria com o professor 

Chulwon Kim, da Universidade de KyungHee, na Coréia. Eles afirmam que optaram 

por elaborar um novo modelo para análise da competitividade de uma destinação 

em razão de que os modelos até então desenvolvidos não eram inteiramente 

satisfatórios para alcançar seus objetivos. Os autores partem então para a 

construção de um protótipo que possibilite a determinação de um conjunto de 

indicadores que viabilize a avaliação, de maneira objetiva e subjetiva, do nível de 

competitividade de uma determinada destinação, o que segundo eles viria a 

preencher um gap existente na literatura sobre o assunto. 
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Esse modelo – figura 8 - é o primeiro a considerar a competitividade não como um 

fim em si, mas sim como um meio para alcançar um objetivo maior que é a 

prosperidade socioeconômica da comunidade receptora na qual a destinação está 

inserida. Em sua composição os autores dão destaque a quatro estruturas principais 

(recursos, gestão da destinação, condições situacionais e condições de demanda) 

que interagem entre si de forma a conduzir um determinado destino turístico à 

competitividade, sendo este, porém, um objetivo intermediário, que levará a 

concretização de outro maior que é a prosperidade socioeconômica do destino. 

A primeira estrutura tratada pelos autores é composta pelos recursos, que são 

divididos em três grupos principais: recursos herdados que são fontes de vantagens 

comparativas, recursos criados e recursos de suporte que constituem-se em fontes 

de vantagens competitivas. Para os autores, os recursos herdados podem ser 

divididos em dois grupos principais: naturais – que compreendem a flora, a fauna, o 

clima, as belezas naturais e outros ativos fixos; e culturais – que envolvem as 

características específicas de determinada cultura, artesanato, culinária, tradições, 

eventos folclóricos, dança, etc.  

Já os recursos criados, são subdivididos em 5 (cinco) outros subgrupos: 1) infra-

estrutura de turismo – estes recursos abrangem a rede de hospedagem, os serviços 

de transporte, as locadoras de carros, atrações temáticas, a rede gastronômica, 

farmácias, lojas de conveniência, supermercados, livrarias, cabeleireiros, etc; 2) 

eventos especiais – que são eventos associados a um determinado local específico 

(como um casamento real, torneio de tênis ou de golfe, posse de um líder mundial, 

copa do mundo, etc), ou eventos nos quais o turista pode participar de forma 

interativa (carnaval, feira mundial, exposição de automóveis ou de moda, etc); 3) 

gama de atividades disponíveis – são as atividades de lazer oferecidas ao turista 

para que se entretenha em seus momentos de folga (esportes aquáticos, arvorismo, 

raftting, caminhadas orientadas, hidroginástica, etc); 4) entretenimento – oferta de 

shows e espetáculos que venham a proporcionar ao visitante uma experiência única 

e inesquecível, que o faça ficar com vontade de voltar outras vezes e trazer seus 

parentes e amigos; e 5) compras – está associado à existência de lojas de produtos 

voltados aos turistas, que lhes permita levar para seu ponto de origem uma 

recordação da viagem realizada, para seu próprio consumo ou para presentear 

amigos e parentes. 
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Figura 8 - Os principais elementos da competitividade de uma destinação 
Fonte: Dwyer e Kim (2003, p.378) 
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O último conjunto de recursos a ser analisado é o de recursos de suporte. Esses 

recursos, segundo os autores, devem ser organizados de forma a potencializar as 

vantagens comparativas tanto dos recursos herdados, quanto dos recursos criados e 

encontram-se subdivididos em 5 (cinco) subgrupos distintos: 1) infra-estrutura geral 

– que compreende a oferta de serviços de abastecimento de água e de coleta de 

esgotos, de telecomunicações, de atendimento à saúde, de transporte urbano, de 

informática e financeiros que viabilizem o conforto do turista em sua estada no 

destino; 2) qualidade do serviço – este fator está associado  a  profissionalização do 

atendimento ao visitante, de forma a garantir sua máxima satisfação, maximizar seu 

tempo de permanência e também induzir seu retorno futuro, por meio de um 

atendimento cortês e eficiente em qualquer um dos pontos de contato entre os 

residentes e os visitantes; 3) acessibilidade da destinação – aqui são avaliados os 

recursos envolvendo as rodovias e estradas que dão acesso ao destino, bem como 

se o mesmo tem linhas regulares de ônibus, trem, navio ou avião que viabilizem o 

deslocamento dos visitantes de seus pontos de origem até o destino, ou mesmo se a 

quantidade de veículos disponibilizados é suficiente para atender a demanda; 4) 

hospitalidade – este fator está ligado à amabilidade com que o turista é recebido em 

sua visita pelos residentes, o que pode ser verificado por meio do calor oferecido 

ainda pela criação de lixões próximos à patrimônios da humanidade, estão na mira 

de grupos preocupados com a preservação ambiental e criando dificuldades para a 

ampliação da exploração da atividade turística; 5) ligações no mercado – são as 

diversas conexões que podem existir entre destinações diferentes e que venham a 

alavancar as potencialidades de ambas no sentido de aumentar a rede de 

divulgação, facilitar a obtenção de recursos para expansão das atividades e ainda o 

intercâmbio de inovações e mão-de-obra especializada. 

Para gerenciar os recursos citados acima, Dwyer e Kim (2003) afirmam que é 

necessário que haja uma estrutura encarregada pelas ações de gestão da 

destinação, que seja composta tanto por pessoas do setor público (órgãos e 

secretarias de governo) quanto do setor privado (entidades de apoio e suporte, 

órgãos de classe e empresas particulares). Essa estrutura ficará encarregada de 5 

(cinco) tipos distintos de gestão: 1) gestão de marketing – que deverá ficar 

responsável pela divulgação da destinação como um todo, fazendo uma promoção 

que fortaleça a imagem do destino, e venha a alavancar os negócios de todos os 
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envolvidos na exploração da atividade turística; 2) planejamento e desenvolvimento 

da destinação – o planejamento do turismo deve ser feito em cada uma das diversas 

esferas de poder que estão relacionadas à sua gestão (local, regional e nacional), 

além disso deve priorizar ações que promovam a sustentabilidade ambiental o que 

permitirá a continuidade dos negócios e a perenidade das organizações envolvidas, 

por meio da elaboração de uma visão compartilhada e que seja construída com base 

na colaboração e cooperação; 3) gestão da organização – para que a destinação 

seja competitiva a gestão da organização deverá ficar focada na execução de 3 

(três) tipos de atividades distintas: a coordenação (que ficará encarregada de 

coordenar os papéis atribuídos a cada um dos atores envolvidos, bem como da 

eficiência e eficácia das parcerias público-privadas), a provisão de informações 

(responsável pela coleta, armazenamento e divulgação de informações tanto 

internas, quanto externas que auxiliem no processo de planejamento e também no 

monitoramento e avaliação das políticas que estão sendo executadas), e o 

monitoramento e avaliação (acompanhamento sistemático e periódico da execução 

das políticas públicas e do desenvolvimento de novos empreendimentos, visando 

evitar a superpopulação de organizações e excesso de concorrência e também 

buscando a correção de quaisquer falhas percebidas no processo); 4) 

desenvolvimento de recursos humanos – os recursos humanos deverão ser tratados 

como um recurso estratégico e não meramente como uma ação funcional a mais 

dentro da organização, desta forma o conhecimento que é inerente ao corpo de 

funcionários será potencializado em prol do desenvolvimento de toda a destinação; e 

5) gestão ambiental – esse tipo de gestão tem ganhado importância ao longo dos 

anos, uma vez que percebe-se cada vez mais sua influência no desempenho 

competitivo de uma destinação, pois em caso de degradação ambiental todos saem 

prejudicados e a exploração da atividade turística fica seriamente comprometida, 

portanto, é fundamental que sejam elaborados planos de manejo ambiental que 

venham a garantir sua preservação para as gerações futuras. 

Para que a gestão tenha sucesso em seus objetivos, Dwyer e Kim (2003) destacam 

que as condições situacionais têm grande influência e, portanto, devem ser 

consideradas no momento da elaboração de estratégias para que seja possível 

alcançar a competitividade da destinação. Dentre as condições situacionais os 

autores ressaltam a localização da destinação (que pode ser considerada como uma 
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vantagem competitiva quanto mais perto dos destinos emissores estiver, pois 

normalmente os visitantes preferem se deslocar para locais mais próximos do que 

para outros mais distantes se ambos forem similares), o ambiente competitivo 

(micro) e o ambiente global (macro). 

Para os autores o ambiente competitivo (micro), que é o lócus da competição entre 

as diversas empresas que operam dentro da destinação, é separado em 3 (três) 

grandes classificações: 1) as capacidades das firmas e organizações da destinação 

– as competências essenciais das firmas combinadas aos recursos únicos a serem 

explorados dentro da destinação podem criar as condições necessárias à geração 

de vantagens competitivas, caso sejam adotadas estratégias de difícil imitação e que 

não possam ser substituídas por outros produtos, tal como preconizado por Barney 

(1991) em sua teoria sobre a RBV (Resource Based View); 2) as estratégias das 

firmas e organizações da destinação – para que as firmas e organizações de um 

determinado destino venham a obter vantagens competitivas, faz-se necessário que 

suas estratégias estejam baseadas em um conjunto de valores e princípios que, 

segundo os autores, podem ser sintetizados em: especialização, inovação, 

investimentos, aceitar o risco, produtividade, comportamento ético nos negócios e a 

formação de alianças estratégicas; e 3) o ambiente competitivo – este tipo de 

ambiente faz com que as empresas busquem a excelência no desempenho, tal 

como afirma Porter (1986), para isso as empresas procuram criar barreiras de 

entrada que venham a limitar o surgimento de novos competidores que venham a 

entrar com pouco capital e pouco profissionalismo, o que poderia comprometer o 

desempenho da destinação como um todo.  

Já no ambiente global (macro) que é o ambiente no qual a destinação está inserida, 

mas sobre o qual exerce pouco ou nenhum tipo de controle, Dwyer e Kim (2003) 

chamam a atenção para 6 (seis) fatores ambientais que dão forma ao mercado:  

demográficos, econômicos, naturais, tecnológicos, políticos e culturais. Esses 

fatores impactam de maneira significativa a experiência do turista em sua passagem 

por uma determinada destinação. Além desses fatores os autores destacam também 

a proteção e segurança, como sendo um dos aspectos do ambiente global que 

merecem atenção por parte dos gestores da destinação, pois instabilidade política, 

terrorismo, catástrofes naturais e outros eventos que venham a colocar em risco a 

integridade física dos turistas, irão trazer impactos determinantes sobre a 
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competitividade de um destino. O último conjunto de fatores ressaltados pelos 

autores é relativo à competitividade em preço da destinação, pois certamente o 

custo financeiro envolvido em uma experiência turística, em muitos casos, é o fator 

determinante sobre a realização ou não de uma viagem. Desta forma, os autores 

enfatizam que a “percepção de valor” por parte do turista é um dos indicadores 

chave para que se amplie a competitividade. 

Para finalizar, Dwyer e Kim (2003) analisam as condições da demanda como a 

última grande estrutura de fatores que podem trazer impacto sobre o potencial 

competitivo de um destino. Eles apontam para o fato de que a análise da demanda 

deve ser feita de maneira minuciosa, uma vez que fatores que possam ser 

considerados competitivos por um grupo de turistas, poderão não ser para outro 

grupo distinto, dependendo das motivações que originaram o desejo de realizar a 

viagem. É importante que sejam analisados tanto aspectos da demanda interna, que 

normalmente é a responsável por alavancar grande parte dos investimentos no 

turismo, quanto à demanda externa, que exige maiores investimentos em infra-

estrutura como a construção de portos e aeroportos que venham disponibilizar os 

canais de acesso necessários e adequados ao fluxo de turistas.  

O correto relacionamento entre os recursos, a gestão da destinação, as condições 

situacionais e as condições da demanda é que definirão o potencial competitivo de 

um destino turístico, conforme mostram os estudos de Dwyer e Kim (2003), e é a 

partir desse ponto que se poderá alcançar um objetivo maior que é a prosperidade 

socioeconômica dos moradores daquele destino, uma vez que esse deve ser o 

objetivo central da exploração das atividades turísticas em qualquer destinação. 

 
2.5.6. O Monitor de Competitividade do Turismo 

O modelo conhecido como Monitor de Competitividade do Turismo (MCT) foi 

desenvolvido por Gooroochurn e Sugiyarto (2004), por intermédio de um convênio 

de colaboração entre o WTTC (Word Tourism & Travel Council) e a Universidade de 

Nottingham, na Inglaterra e tem por objetivo o monitoramento e a mensuração da 

competitividade de uma destinação turística. Para alcançar seu objetivo elaboraram 

um estudo baseado em oito temas principais ligados à exploração das atividades 

turísticas (preço, abertura, tecnologia, infra-estrutura, turismo humano, 
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desenvolvimento social, meio-ambiente e recursos humanos) abrangendo todos os 

diferentes aspectos envolvidos. 

A análise realizada pelos autores contemplou dados de mais de 200 (duzentos) 

países e os dados utilizados foram publicados e disponibilizados por fontes 

confiáveis como o Banco Mundial, as Nações Unidas entre outros, uma vez que 

permitia a comparação entre  os  diversos  países  de  maneira  a  que  aqueles com 

piores desempenhos pudessem analisar quais suas principais deficiências em 

relação aos outros países que obtiveram melhores resultados na avaliação. 

O Monitor de Competitividade do Turismo (MCT) de Gooroochurn e Sugiyarto 

(2004), mostrado na figura 9, é baseado na construção do Índice de Competitividade 

do Turismo, que é formado pela mensuração de oito grandes grupos temáticos, 

formados pelo conjunto de variáveis que afetam o desenvolvimento das atividades 

turísticas, que são: Indicadores Humanos do Turismo; Indicadores de Preço; 

Indicadores de Infra-Estrutura; Indicadores Ambientais; Indicadores de Tecnologia, 

Indicadores de Recursos Humanos, Indicadores de Abertura e Indicadores Sociais. 

A cada um desses grupos é determinado um peso para os indicadores que o 

compõem, conforme  será discutido adiante, de forma a garantir que a cada um seja 

atribuído o correto grau de importância relativo à sua participação no trade turístico. 

Para Gooroochurn e Sugiyarto (2004) o levantamento de dados primários que irão 

fazer parte dos indicadores para cada um dos oito grupos temáticos se inicia com os 

indicadores de competitividade em preço. Eles definiram que neste grupo deveriam 

ser considerados tanto o preço das commodities consumidas pelos turistas, medido 

por meio da Paridade do Poder de Compra (PPP em inglês – Purchasing Power 

Parity), que foi ajustado por meio de uma taxa de câmbio que equiparasse os 

valores, quanto pelo valor mínimo cobrado pelas diferentes categorias de hotel, 

desta forma garantindo que fosse possível comparar a competitividade em preço de 

cada país pesquisado. Os autores compreendem que o preço é um dos fatores de 

maior influência na hora da definição do destino a ser visitado pelos turistas, pois, é 

baseado neste indicador que o mesmo poderá elaborar antecipadamente uma 

programação que venha a atender suas necessidades de lazer e entretenimento. 
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Figura 9 - Estrutura do Monitor de Competitividade do Turismo (MCT) 
Fonte: Gooroochurn e Sugiyarto (2004, p. 6). 
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O segundo grupo de indicadores é o que apresenta os dados relativos à infra-

estrutura do país, na qual são avaliados o desenvolvimento de rodovias medido (o 

comprimento total de rodovias existentes em um determinado país e uma estimativa 

do que seria ideal em função da densidade populacional, renda per capta, 

urbanização e outras variáveis dummy, conforme definido pelo Banco Mundial) e a 

parcela da população que é abastecida por redes de coleta de esgotos e de 

abastecimento de água potável. 

No terceiro grupo, os autores agregaram os indicadores ambientais, que tem seu 

determinado por meio da análise da densidade da população, a quantidade total de 

emissões de dióxido de carbono (CO2), e a quantidade de tratados ambientais 

ratificados pelo país, o que a princípio demonstraria maior compromisso na 

preservação das condições ambientais. O quarto grupo trabalha os aspectos ligados 

às questões tecnológicas, medindo-se o número de computadores do país que 

possuem acesso (endereço de IP ativo) à Internet, a quantidade média de telefones 

fixos ligados às centrais de telefonia fixa, a quantidade de usuários de aparelhos de 

telefonia móvel e por fim o índice de exportações de itens de alta tecnologia que 

mostra a capacidade do país em se desenvolver tecnologicamente. 

Os indicadores de recursos humanos (que formam o quinto grupo), definidos por 

Gooroochurn e Sugiyarto (2004), têm por finalidade resgatar o nível de qualidade da 

mão-de-obra disponível para o trabalho junto às empresas de turismo, na 

expectativa de que quanto maior for esse índice, melhor a qualidade dos serviços 

oferecidos aos turistas. Para levantar esse indicador os autores recorreram ao índice 

geral da educação divulgado pela UNDP (United Nations Development Programme), 

que é composto pelo percentual de pessoas com mais de 15 (quinze) anos que 

consegue ler, escrever e entender frases simples utilizadas em seu cotidiano, 

combinado com a taxa de matrícula de pessoas no ensino fundamental e 

secundário. Já no sexto grupo de indicadores, os autores buscam analisar aqueles 

ligados à abertura do país para o turismo, sendo medidas a quantidade de 

exigências para se emitir um visto para permitir o acesso ao país, a abertura com 

relação ao turismo (quantificada pela média dos gastos e da receita com o turismo 

no país), a abertura comercial do país (medida por meio da balança comercial) e a 

existência de restrições ou taxações específicas que visem proteger a indústria 

doméstica. 
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No sétimo grupo de indicadores, Gooroochurn e Sugiyarto (2004) destacam aqueles 

ligados às questões sociais, dentre os quais são avaliados o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), divulgado pela UNDP (United Nations 

Development Programme) em combinação com índice de jornais (quantidade de 

pessoas por mil habitantes que tem acesso aos jornais pelo menos quatro vezes por 

semana), o índice de computadores pessoais (quantidade de pessoas por mil 

habitantes que possuem computador de uso pessoal) e o índice de aparelhos de 

televisão (quantidade de pessoas por mil habitantes que possuem aparelho de 

televisão) que buscam dar uma medida do padrão de vida dos residentes naquele 

determinado país. O último grupo de indicadores (oitavo) é formado por informações 

referentes aqueles ligados turismo humano, que são representados pelo Índice de 

Impacto do Turismo - IIT (medido com base na somatória de gastos e receitas 

oriundas de turistas internacionais em relação ao PIB) e pelo Índice de Participação 

do Turismo - IPT (medida por meio da quantidade de chegadas e partidas em 

relação à média de população do país). 

Para que se alcance o índice final, o valor de cada variável primária é normalizado 

de acordo com a seguinte fórmula:  

        Normalização =  Valor Atual   –    Valor Mínimo 
                                    Valor Máximo – Valor Mínimo  

Após a normalização dos valores é feita a média dentro de cada um dos grupos de 

indicadores, obtendo-se um valor correspondente para cada uma das oito 

dimensões temáticas analisadas, procedendo-se por fim a uma média desses sub-

índices, que irão resultar no valor do Índice de Competitividade do Turismo, que 

permitirá a comparação do nível de competitividade entre os países. 

 
2.5.7 O Modelo do WTTC  

O modelo do WTTC (World Travel & Tourism Council) foi elaborado, segundo 

Blanke, Chiesa e Herrera (2009), por intermédio da parceria feita entre a empresa 

responsável pelo design estratégico, a Booz & Company, e várias empresas 

responsáveis pelo fornecimento dos dados, a Deloitte, a IATA (International Air 

Transport Association), a IUCN (International Union for Conservation of Nature), a 

UNWTO (World Tourism Organization) e a WTTC (World Travel & Tourism Council), 
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com o objetivo de criar um índice que tornasse possível a comparação da 

competitividade entre diversos países, de diferentes tamanhos e diferentes 

realidades, de forma a desenvolver um chamado “padrão de competitividade”. Esse 

padrão permitiria que os países com menor desempenho competitivo, segundo o 

índice, pudessem analisar quais suas deficiências e com base na avaliação dos 

pontos positivos de seus concorrentes viesse a melhorar seu próprio desempenho. 

Este modelo é uma evolução do Monitor de Competitividade do Turismo, 

desenvolvido por Gooroochurn e Sugiyarto (2004) e aumenta o número de grupos 

de avaliação, que no modelo inicial era de oito, para quatorze como será discutido a 

seguir. As autoras descrevem que o Índice de Competitividade do Turismo – figura 

10 -, é composto por 3 (três) sub-índices: 1) o sub-índice A, associado ao quadro 

regulatório do turismo; 2) o sub-índice B, relacionado ao ambiente de negócios e 

infra-estrutura do turismo; e 3) o sub-índice C, relativo aos recursos humanos, 

culturais e naturais. Dentro de cada sub-índice existe um conjunto de 14 (quatorze) 

pilares (1-regras políticas e regulação, 2-sustentabilidade ambiental, 3-proteção e 

segurança, 4-higiene e saúde, 5-priorização do turismo, 6-infra-estrutura de 

transporte aéreo, 7-infra-estrutura de transporte rodoviário, 8-infra-estrutura de 

turismo, 9-infra-estrutura de telecomunicações, 10-competitividade em preço da 

indústria do turismo, 11-recursos humanos, 12-afinidade com o turismo, 13-recursos 

naturais, e 14-recursos culturais), que irão definir a competitividade do destino que 

está sendo analisado. Após a formulação dos índices os países são agrupados 

conforme seu grau de desenvolvimento, com o intuito de que as comparações a 

serem realizadas possam ser mais representativas e fornecer maiores subsídios 

para os gestores públicos de cada uma das nações avaliadas. 

O primeiro dos pilares, citados por Blanke, Chiesa e Herrera (2009), é relativo às 

regras políticas e a regulação, pois os governos têm a capacidade de causar grande 

impacto no desenvolvimento deste setor, uma vez que por meio de políticas de 

incentivo podem favorecer a criação de novos empreendimentos e fortalecer os 

empreendimentos já existentes, demonstrando vontade política de que o turismo 

seja uma das atividades prioritárias para a destinação. Parcerias com governos de 

outros destinos também podem contribuir para fortalecimento do setor como um 

todo.
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Figura 10 - Composição do índice de competitividade do turismo do WTTC 
Fonte: Blanke, Chiesa e Herrera (2009, p.6) 



108 

Os fatores a serem considerados na avaliação deste pilar, segundo Blanke, Chiesa e 

Herrera (2009) são: a predominância de capital estrangeiro; os direitos de 

propriedade; impacto nos negócios das regras a respeito de investimentos 

estrangeiros; exigências para emissão de vistos; abertura da regulamentação 

bilateral do serviço aéreo; transparência da formulação de políticas governamentais; 

tempo exigido para se iniciar um negócio; e custo para se iniciar um negócio. O 

segundo pilar aborda as questões relativas à sustentabilidade ambiental, para as 

autoras a criação de leis de proteção ambiental, o controle das espécies em extinção 

e a gestão das emissões de gases causadores do efeito estufa podem contribuir 

para a manutenção e até mesmo a revitalização de áreas de preservação natural 

que se tornam atrativas à visitação de turistas. Essas leis podem ser trabalhadas de 

forma a conscientizar todos os envolvidos no trade turístico, que somente por meio 

de metas concretas e factíveis de interação com o meio ambiente é que se torna 

possível a exploração do potencial turístico de um destino. Para se atribuir um valor 

a este pilar são verificados os seguintes fatores: a severidade da regulação 

ambiental; a aplicação da regulamentação ambiental; a sustentabilidade da indústria 

do turismo; as emissões de dióxido de carbono; a concentração no ar e na água de 

partículas sólidas; as espécies ameaçadas de extinção; e a ratificação de tratados 

ambientais. 

A proteção e segurança são destacadas pelas autoras como o terceiro pilar do 

modelo, uma vez que ambas são críticas para a definição da opção por um destino 

turístico a ser visitado. Países ou destinações nas quais há o comprometimento da 

integridade física dos visitantes tenderão a ser menos atrativos e, portanto, menos 

competitivos que outros onde não haja este tipo de situação. A competência da força 

policial local em evitar roubos e furtos e a segurança da infra-estrutura de estradas e 

rodovias também contribuem para aumentar a competitividade da destinação. Os 

fatores que são considerados para a pontuação neste pilar são: custo do terrorismo 

para os negócios; credibilidade dos serviços policiais; custo da criminalidade e da 

violência para os negócios; e a incidência de acidentes rodoviários. O quarto pilar 

está associado às questões voltadas à higiene e segurança, pois a existência da 

rede de abastecimento de água tratada, e da rede de coleta de esgotos torna mais 

atrativa a permanência em um determinado destino. Além disso, a capacidade de 

atendimento oferecido pelo sistema de saúde pública também pode ser um fator 
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agregador que venha a somar para o aumento da competitividade. Os fatores que 

compõem este pilar são: a quantidade de médicos por 1000 (mil) habitantes; o 

acesso a infra-estrutura sanitária; o acesso a rede de abastecimento de água 

tratada; e o número de leitos de hospital disponíveis.  

A prioridade dada pelo governo ao setor turístico aparece como o quinto pilar 

destacado por Blanke, Chiesa e Herrera (2009), uma vez que essa realidade pode 

ser constatada pela montagem do orçamento da destinação, onde ficará evidente se 

o discurso de priorizar o turismo se traduz em ações práticas, que venham a 

possibilitar mais segurança para a realização de investimentos privados na área, 

bem como ampliar as ações de marketing e divulgação do destino. Para compor o 

valor relativo a este pilar são considerados os seguintes fatores: a prioridade dada 

pelo governo ao setor de turismo; os gastos governamentais com o turismo; a 

efetividade do marketing e o posicionamento da marca na atração de turistas; a 

presença em feiras e outros eventos de divulgação. Estes 5 (cinco) primeiros pilares 

entram na composição do sub-índice A, que é um dos 3 (três) sub-índices que 

integram o índice de competitividade do turismo. 

Os próximos 4 (quatro) pilares tratam, segundo as autoras, das questões relativas à 

infra-estrutura: o sexto, a infra-estrutura de transportes aéreos (quantidade, 

capacidade e qualidade do serviço oferecido); o sétimo, a infra-estrutura de 

transportes terrestres (mix, quantidade, conservação da malha viária e ferroviária e 

qualidade do serviço); o oitavo, a infra-estrutura geral do turismo (a quantidade, 

capacidade e qualidade das acomodações oferecidas, a existência de locadoras de 

automóveis, a facilidade de câmbio, etc); e o nono, a infra-estrutura de 

telecomunicações (medindo a quantidade de serviços de telefonia e de internet 

oferecidos, e ainda a quantidade de negócios feitos via internet pelos visitantes). 

Cada um dos pilares citados é composto por um grupo de fatores que permitirão 

determinar uma pontuação necessária à composição do sub-índice B, conforme 

segue:  

• sexto pilar – a qualidade da infra-estrutura de transporte aéreo; a quantidade 

de assentos por quilômetro nos vôos domésticos; a quantidade de assentos 

por quilômetro nos vôos internacionais; o número de partidas por 1000 (mil) 
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habitantes; a densidade de aeroportos; o número de linhas aéreas operando; 

e a rede de transporte aéreo internacional. 

• sétimo pilar – a qualidade das estradas; a qualidade da estrutura ferroviária; a 

qualidade da estrutura portuária; a qualidade da rede de transporte 

doméstico; e a densidade rodoviária. 

• oitavo pilar – o número de quartos de hotel; a presença das principais 

companhias locadoras de automóveis; e a quantidade de terminais de 

atendimento com cartões de crédito. 

• nono pilar – a extensão do uso de internet; o número de usuários de internet; 

a quantidade de linhas telefônicas; a quantidade de assinantes de internet de 

banda larga; e a quantidade de usuários do serviço de telefonia móvel. 

Para finalizar os pilares relativos à montagem do sub-índice B, Blanke, Chiesa e 

Herrera (2009) enfocam, no décimo pilar, a competitividade em preço da indústria 

turística, pois faz sentido que uma destinação que ofereça os mesmos atrativos 

disponibilizados de maneira similar por outra, porém onde as acomodações custem 

mais barato, os bares e restaurantes possuam preços mais em conta, o valor para 

abastecer seu veículo seja menor que em outro destino, este será privilegiado em 

detrimento de outro onde tudo for mais caro. Na composição deste pilar são 

considerados os seguintes fatores: o valor da passagem aérea e das taxas de 

embarque; a paridade do poder de compra do turista; a extensão e o efeito da 

taxação; o nível de preço dos combustíveis; e o índice de preços dos hotéis. 

O último sub-índice a ser tratado (o sub-índice C) é o que as autoras associam aos 

recursos humanos, culturais e naturais. Com relação aos recursos humanos, o 

décimo primeiro pilar, elas apontam para a importância da qualidade dos mesmos, 

uma vez que depende deles muito da satisfação dos turistas com a experiência 

vivenciada durante a estadia no destino. Portanto faz-se primordial que haja um 

programa de treinamento e qualificação de mão-de-obra, contínuo, que permita que 

as principais funções de contato com os turistas sejam supridas com uma força de 

trabalho qualificada e apta a satisfazer e muitas superar as expectativas dos 

visitantes. Este pilar é composto pelos seguintes fatores: o número de matriculados 

no ensino fundamental; o número de matriculados no ensino médio; a qualidade do 
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sistema de ensino; disponibilidade de serviços especializados de treinamento e 

pesquisa; o tamanho do staff de treinamento; as práticas de contratação e demissão; 

a facilidade de contratação de mão-de-obra estrangeira; a incidência de HIV; o 

impacto do HIV nos negócios; e a expectativa de vida da população. O décimo 

segundo pilar lida com a afinidade para o turismo e aborda questões relativas a 

hospitalidade e receptividade dos residentes para com os turistas e o 

comprometimento da sociedade em fazer do turismo uma alternativa viável de 

desenvolvimento econômico e social. Este pilar é composto pelos fatores: abertura 

para o turismo; atitudes da população frente aos visitantes estrangeiros; extensão 

das viagens de negócios recomendadas. 

Blanke, Chiesa e Herrera (2009) destacam como sendo o décimo terceiro pilar os 

recursos naturais, que estão associados aos atrativos naturais existentes em 

determinada destinação e que podem ser considerados como vantagens 

comparativas da mesma, pois em grande parte dos casos são o principal motivo de 

atratividade para os visitantes. Neste pilar são considerados os seguintes fatores: 

número de belezas naturais consideradas “patrimônios mundiais”; áreas protegidas; 

qualidade do ambiente natural; total de espécies conhecidas. E finalmente o décimo 

quarto pilar que trata dos recursos culturais, que são aqueles envolvidos com a 

tradição, a cultura e o folclore de um povo, que podem ser expressos por meio de 

danças, teatros, representações, eventos e artesanato, que possam significar a 

expressão do conhecimento adquirido ao longo dos anos pela população local. 

Neste pilar são considerados para a composição do sub-índice C, os seguintes 

fatores: número de sítios históricos que possam ser considerados “patrimônios 

mundiais”; quantidade de estádios esportivos; número de feiras e exposições 

internacionais; e exportações de indústrias criativas. 

Uma vez que posse dos escores parciais relativos aos sub-índices A, B e C, Blanke, 

Chiesa e Herrera (2009) afirmam que é feita a média simples entre os três índices 

resultando no índice de competitividade do turismo de uma determinada nação. 

Esse índice será utilizado para que sejam efetuadas comparações entre os diversos 

países e seja estabelecido um ranking que permita aos países menos competitivos 

analisarem suas deficiências de modo a proporcionar os subsídios necessários à 

formulação de um planejamento turístico que vise desenvolver a competitividade, de 

forma sustentável, do destino como um todo. 
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2.5.8 Análise dos Modelos 

Ao analisar de forma comparativa os 7 (sete) modelos de avaliação da 

competitividade descritos nos itens anteriores, pode-se perceber que há uma certa 

evolução, que é inerente ao processo de aprimoramento contínuo de conceitos e de 

teorias, que em certos casos mostram-se adequadas e que em outros não são 

suficientemente desenvolvidas para explicar uma fenômeno tão abrangente e tão 

complexo como é a competitividade de uma destinação turística. 

No quadro 4 foi feita uma síntese das principais características de cada modelo, de 

forma a apresentar eventuais semelhanças existentes entre eles, bem como 

destacar as principais diferenças, pois são elas que justificam a existência de um 

novo modelo que surge (normalmente) com o intuito de melhor representar de 

maneira abstrata como se procedem as inter-relações entre as diversas forças 

envolvidas na definição da  competitividade  de   um  destino  que  explora  as  

atividades  turísticas.   

Essas diferenças são fundamentadas em práticas, visões de mundo e objetivos 

diferentes, o que permite a observação deste fenômeno sobre diferentes prismas de 

forma a perceber todas as nuances envolvidas, com o intuito de apresentar os 

diversos aspectos inerentes a cada um dos modelos de análise de competitividade e 

suas principais características positivas e quais seus pontos negativos que merecem 

ser destacados. 

Foram analisados aspectos relativos ao objetivo principal de cada modelo, suas 

principais estruturas, o papel do poder público e o papel da iniciativa privada, de 

forma a verificar como cada autor tratou essas questões em seus estudos. Com 

relação ao objetivo principal, verificou-se que houve uma evolução em termos do 

que se busca em termos de competitividade, mostrando que para os autores mais 

recentes a competitividade não é um fim em si, ela deve estar ligada a outro objetivo 

maior, como mostra claramente o modelo de Dwyer e Kim (2003), que neste caso é 

a prosperidade sócio-econômica dos residentes na destinação. 
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 Porter (1989a) Esser et al 
(1996) Heath (2002) Ritchie e 

Crouch (2003) 
Dwyer e Kim 

(2003) 
Gooroochurn e 

Sugiyarto 
(2004) 

Blanke, Chiesa 
e Herrera (2009) 

Modelo Diamante de 
Porter 

Competitividade 
Sistêmica 

A Construção da 
Competitividade Modelo de Calgary Competitividade da 

Destinação 
Monitor de 

Competitividade Modelo do WTTC 

Objetivo 
Principal 

Obtenção de 
vantagens 
competitivas em 
âmbito nacional 

Obtenção de 
vantagens 
competitivas em 
âmbito nacional 

Competitividade de 
uma destinação 

Competitividade e 
Sustentabilidade 
da destinação 
turística 

Prosperidade 
sócio-econômica 
dos residentes 

Mensurar a 
Competitividade de 
uma nação e 
formar um ranking 

Mensurar a 
Competitividade de 
uma nação e 
formar um ranking 

Principais 
Estruturas 

1-Estratégia, 
estrutura e 
rivalidade das 
empresas 
2-Condições de 
Fatores 
3-Condições de 
Demanda 
4-Indústrias 
correlatas e de 
apoio 

1-Nível Meta 
(capacidades e 
valores da 
sociedade em 
geral) 
2-Nível Macro 
(Organização 
pública em âmbito 
nacional) 
3-Nível Meso 
(Organizações 
públicas e privadas 
em âmbito regional 
4-Nível Micro 
(Indústria, 
comércio e 
serviços em geral) 

1-As Fundações 
(Bases essenciais 
para  
competitividade) 
2-O Cimento (Liga 
e segura as 
diversas estruturas 
da 
competitividade) 
3-Os Blocos de 
Construção 
(Formatam a 
estrutura 
competitiva) 
4-O Telhado 
(Condutores chave 
de sucesso – 
Pessoas e seus 
valores) 

1-Fatores de 
Suporte e 
Recursos 
2-Recursos 
Principais e 
Atrativos 
3-Gestão da 
Destinação 
4-Políticas, 
Planejamento e 
Desenvolvimento 
da Destinação 
5-Determinantes, 
Amplificadores e 
Qualificadores 

1-Recursos 
2-Gestão da 
Destinação 
3-Condições 
Situacionais 
4-Condições da 
Demanda 
5-Competitividade 
da Destinação 
6-Prosperidade 
Sócio-Econômica 
 

1-Indicadores 
Humanos do 
Turismo 
2-Indicadores de 
Preço 
3-Indicadores de 
Infra-Estrutura 
4-Indicadores 
Ambientais 
5-Indicadores 
Tecnológicos 
6-Indicadores de 
Recursos 
Humanos 
7-Indicadores de 
Abertura 
8-Indicadores 
Sociais 

1-Sub-Índice A: 
Quadro 
Regulatório 
2-Sub-Índice B: 
Ambiente de 
Negócios e Infra-
Estrutura 
3-Sub-Índice C: 
Recursos 
Humanos, 
Culturais e 
Naturais 

 
Continua na próxima página. 
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Continuação da página anterior. 

 Porter (1989a) Esser et al 
(1996) Heath (2002) Ritchie e 

Crouch (2003) 
Dwyer e Kim 

(2003) 
Gooroochurn e 

Sugiyarto 
(2004) 

Blanke, Chiesa 
e Herrera (2009) 

Papel do Poder 
Público 

Atuação indireta, feita 
por intermédio da 
influência exercida 
sobre os quatro 
elementos principais 

Em âmbito nacional, 
manter a estabilidade 
do macro-ambiente e 
em âmbito regional e 
local, definir políticas 
e regras de atuação 
que viabilizem o 
diálogo e a 
articulação entre os 
níveis 

Encarregado de 
promover, 
regulamentar, 
apresentar, planejar, 
monitorar, manter, 
coordenar, 
incrementar, e 
organizar o uso dos 
recursos turísticos 
existentes, bem 
como proporcionar as 
condições de infra-
estrutura necessárias 

Demonstrar vontade 
política de tornar o 
turismo uma 
alternativa viável 
para o 
desenvolvimento da 
destinação, de modo 
a garantir a correta 
gestão do destino e a 
formulação de 
políticas, 
planejamento e 
desenvolvimento que 
estejam de acordo 
com os objetivos da 
iniciativa privada 

Atuar na gestão do 
marketing, no 
planejamento e 
desenvolvimento, na 
organização (por 
meio da 
coordenação, 
provisão de 
informações, 
monitoramento e 
avaliação), no 
desenvolvimento de 
recursos humanos e 
na gestão ambiental 
da destinação 

Proporcionar as 
condições 
necessárias para o 
desenvolvimento dos 
indicadores avaliados 
e definir políticas e 
diretrizes para a 
atuação do trade 
turístico no país com 
base no 
benchmarking com 
nações mais 
desenvolvidas 
(melhor índice) 

Proporcionar as 
condições 
necessárias para o 
desenvolvimento dos 
indicadores avaliados 
e definir políticas e 
diretrizes para a 
atuação do trade 
turístico no país com 
base no 
benchmarking com 
nações mais 
desenvolvidas 
(melhor índice) 

Papel da 
Iniciativa Privada 

É o principal agente 
do modelo, uma vez 
que é por meio da 
inovação e do 
desenvolvimento 
tecnológico que se 
obtém a maioria das 
vantagens 
competitivas e torna 
possível sua 
manutenção 

Otimizar os fatores 
que garantam a 
manutenção de sua 
capacidade 
competitiva: a) 
melhora na relação 
custo x eficiência; b) 
melhora na qualidade 
dos produtos; c) 
maior variedade no 
mix de produtos; e d) 
atendimento ágil e 
versátil das 
demandas dos 
consumidores 

Oferecer produtos e 
serviços de qualidade 
que atendam as 
expectativas dos 
turistas e que 
estejam em 
consonância com as 
políticas e diretrizes 
baseadas em uma 
visão compartilhada 
do futuro da 
destinação 

Oferecer produtos e 
serviços que 
atendam as 
demandas dos 
turistas, dentro dos 
parâmetros 
estipulados pelas 
políticas e diretrizes 
traçadas em conjunto 
com o poder público 
de forma a garantir a 
obtenção de 
vantagens 
competitivas que 
ampliem as 
vantagens 
comparativas 

Dividir as 
responsabilidades de 
gestão da destinação 
com o poder público 
e potencializar as 
capacidades, e 
formular estratégias 
compatíveis com as 
políticas e diretrizes 
traçadas, buscando 
priorizar: a inovação, 
a especialização, o 
investimento, a 
tomada de risco, a 
produtividade o 
comportamento ético 
nos negócios e a 
formação de alianças 
entre as empresas e 
organizações ligadas 
ao turismo 

Oferecer produtos e 
serviços que 
atendam as 
demandas dos 
turistas, de forma a 
garantir a melhoria 
dos indicadores 
avaliados no 
levantamento 

Oferecer produtos e 
serviços que 
atendam as 
demandas dos 
turistas, de forma a 
garantir a melhoria 
dos indicadores 
avaliados no 
levantamento 

Quadro 4 - Comparação entre os modelos de análise de competitividade 
Fonte: Elaborado pelo Autor 



115 

Uma ressalva deve ser feita, tanto com relação ao modelo de Gooroochurn e 

Sugiyarto (2004), quanto ao de Blanke, Chiesa e Herrera (2009), pois ambos têm 

como objetivo principal a formação de um ranking de países que permita a 

comparação entre os diversos aspectos que compõem os indicadores de 

competitividade avaliados em ambos os modelos (mesmo porque o de Blanke, 

Chiesa e Herrera (2009) é derivado do anterior), com o intuito de que seja feito um 

benchmarking entre as nações mais e menos competitivas, de forma a permitir o 

crescimento das menos desenvolvidas, contudo isso não garante que haja uma 

melhoria efetiva da qualidade de vida dos residentes, mas sim apenas uma melhora 

dos indicadores considerados no modelo. 

Já em termos de estruturas principais pode-se verificar que o modelo de Porter 

(1989a) é o que deixa mais a desejar, uma vez que não considera como estruturas 

principais, nem o acaso (situações que imprevistas que podem afetar o desempenho 

competitivo de uma nação) e nem o governo, tratando-as como estruturas 

acessórias e de atuação indireta sobre os elementos principais. O que não ocorre no 

modelo Dwyer e Kim (2003) que coloca o governo e a iniciativa privada como 

elementos chave na gestão da destinação, uma vez que os autores pregam que haja 

um compartilhamento de responsabilidades nesse processo. O mesmo é feito no 

modelo de Calgary, de Ritchie e Crouch (2003), que aloca espaço significativo para 

a participação conjunta de governo e iniciativa privada na definição de políticas e 

diretrizes que levem ao desenvolvimento do turismo. Nos modelos mais recentes 

observa-se que não é dado destaque à participação do governo, que é um dos 

principais responsáveis pelas obras de infra-estrutura e pela definição de políticas, 

metas e diretrizes para o desenvolvimento futuro do setor. 

Com relação ao papel do poder público, houve um processo de incorporação de 

funções que foram relegadas ao segundo plano no modelo de Porter (1989a), mas 

que já a partir do modelo de Esser et al (1996) passou a ser considerado como 

fundamental para que haja melhores condições de que uma destinação seja 

competitiva, pois é por meio do diálogo e da articulação entre as empresas ligadas a 

iniciativa privada e as organizações (em todos os âmbitos) do poder público, que se 

podem definir políticas e diretrizes que venham a colaborar para o desenvolvimento 

sustentável do setor. O poder público não pode ser considerado como um ator 

secundário, pois em grande parte dos casos a preparação de toda a infra-estrutura 
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que irá proporcionar as bases necessárias para a exploração da atividade turística 

está sob sua responsabilidade ou como em alguns exemplos mais recentes aqui no 

Brasil, fica a cargo de uma parceria público-privada (PPP), o que torna mais 

relevante do que nunca o processo articulado e dialogado entre o poder público e a 

iniciativa privada, visando a obtenção de vantagens competitivas conjuntas que 

atendam tanto aos interesses dos investidores do capital, quanto as necessidades 

sociais da população que deve ser a preocupação principal do pode público. 

Para finalizar a análise dos modelos, avaliou-se o papel da iniciativa privada em 

cada um deles e pode-se perceber que em quase todos cabe a ela o papel de criar, 

oferecer, distribuir e vender produtos e serviços que venham a atender as exigências 

dos turistas (nos modelos que estão ligados à competitividade da destinação 

turística – Heath (2002), Ritchie e Crouch (2003), Dwyer e Kim (2003), Gooroochurn 

e Sugiyarto (2004) e Blanke, Chiesa e Herrera (2009)) de forma a garantir a 

competitividade e a sustentabilidade dos destinos turísticos. Contudo, somente o 

modelo de Dwyer e Kim (2003) coloca como desafio, às empresas da iniciativa 

privada, a responsabilidade de além de obter um desempenho, que atenda às 

expectativas dos vários stakeholders diretamente envolvidos na operação da 

atividade turística, garanta a melhoria dos indicadores de prosperidade sócio-

econômica dos residentes. Esse modelo é o único a deixar essa relação explícita. 

Outros modelos como o de Heath (2002), Ricthie e Crouch (2003), Gooroochurn e 

Sugiyarto (2004) e Blanke, Chiesa e Herrera (2009) também o fazem, só que de 

maneira implícita, pois consideram que a melhoria dos indicadores por eles 

avaliados, garantirá como conseqüência a melhoria dos indicadores de qualidade de 

vida da comunidade envolvida na exploração das atividades ligadas ao turismo.  

Neste ponto surge uma importante questão a ser discutida: O que é qualidade de 

vida e como ela pode ser medida? Com o intuito de responder a esta questão iniciar-

se-á a partir do próximo tópico uma discussão a respeito desse assunto, onde se 

buscará apresentar uma definição de qualidade de vida que permita sua efetiva 

mensuração, de maneira a viabilizar a análise de seu estado atual e também a 

existência de uma ligação concreta com os índices de competitividade de uma 

destinação.  
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2.6 Qualidade de Vida 

O tema qualidade de vida pode ser apresentado de diversas formas e sob diversos 

aspectos, uma vez que envolve além de fatores objetivos, a percepção individual de 

cada pessoa sujeita ao convívio em determinado grupo ou uma determinada 

sociedade. Maslow (1987) pode ser considerado um dos primeiros pesquisadores a 

tentar elaborar uma teoria sobre a motivação humana, ao partir de princípios ligados 

à fisiologia e psicologia até chegar a elaboração de uma hierarquia de necessidades 

que passou a ser conhecida como “Hierarquia das Necessidades Humanas de 

Maslow”.  

 
Figura 11 – Hierarquia das necessidades humanas de Maslow 
Fonte: Certo (2003) 

Seu estudo classificava as necessidades humanas em cinco grandes grupos: 1 – 

necessidades fisiológicas (aquelas ligadas à sobrevivência do ser humano, tais 

como acesso a água potável, comida, oxigênio, sexo, sono e abrigo); 2 – 

necessidades de segurança (garantia de proteção, ordem, leis, definição de limites e 

sensação de estabilidade); 3 – necessidades sociais (aquelas que são inerentes à 
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natureza humana, entre as quais se enquadram a necessidade de amizade, 

pertencimento e afiliação); 4 – necessidades de estima (que estão associadas à 

realizações, sucesso e reconhecimento); e por último 5 – necessidades de 

realização pessoal (que envolvem a necessidade de desenvolver sua criatividade, 

auto-expressão, integridade e auto-conhecimento). O estudo original, desenvolvido 

em 1954, serviu como base para o desenvolvimento da teoria de recursos humanos 

dentro do contexto da área de administração de empresas, servindo como 

contraponto à teoria clássica de administração desenvolvida por Taylor, que 

preconizava que a melhoria da produtividade só poderia ser obtida por meio da 

oferta de melhores salários. 

A figura 11 ilustra a teoria da motivação humana elaborada por Maslow (1987), 

associando as necessidades sociais às necessidades de amor/relacionamento, que 

possuem o mesmo sentido e a mesma conotação definidas pelo autor. 

O assunto qualidade de vida voltou a ser interesse da academia, durante meados 

dos anos 1980, porém com um enfoque diferente daquele que havia sido dado em 

estudos anteriores, que eram voltados à análise da qualidade de vida em termos de 

bem-estar, conforme destaca Myers (1997). O autor afirma que o interesse dos 

novos pesquisadores passou a ser como a vida em comunidade poderia avaliada 

em função das características comuns às quais seus habitantes estariam sujeitos, 

tais como: qualidade do ar e da água, existência de áreas de lazer, volume de 

tráfico, ou ainda a taxa de criminalidade. 

Um dos estudos precursores desta nova leva de pesquisas é a de Roback (1982) 

que busca analisar os motivos que levam uma determinada cidade a oferecer um 

salário e uma renda maiores a seus habitantes em detrimento de outra, além de 

analisar a importância de atributos associados a qualidade de vida na formação 

desses diferenciais. A autora destaca que fatores como a taxa de criminalidade, a 

incidência de dias frios e a poluição são fatores que prejudicam a oferta de postos 

de trabalho em determinada região exigindo que se paguem maiores salários. Em 

contrapartida, a incidência de dias ensolarados e também a densidade populacional 

poderiam, segundo sua pesquisa, ser considerados fatores positivos, fazendo com 

que crescesse o interesse pela fixação de residência nestes locais e exigindo 

menores salários por parte dos empregadores, o que possibilitou a criação de um 
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“Ranking de melhores cidades” a partir dos chamados “Índices de Qualidade de 

Vida”, por ela gerados.  

Ao observar que o crescimento econômico, não necessariamente, contribuía para a 

melhoria das condições de vida das populações envolvidas, Sen (1983) desenvolveu 

um estudo que buscava responder à pergunta: “Desenvolvimento: Qual o caminho 

agora?”. Sua pesquisa, de viés eminentemente humanista, mas com forte perfil 

econômico, mostrava que, em muitos países, apesar de ter havido um significativo 

crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), não houve a mesma proporção de 

crescimento em relação à mobilidade social. Isto revela ao autor que não existe uma 

relação visível entre o crescimento econômico de um determinado país e a 

conseqüente melhoria das capacidades das pessoas. Portanto, essa é a questão 

que intriga o autor e serve de tema para futuros estudos, como fazer para que tanto 

o crescimento econômico, quanto as capacidades das pessoas cresçam ao mesmo 

tempo, levando a um desenvolvimento que englobe também a qualidade de vida dos 

moradores. Essa é uma pergunta que até a presente data não foi respondida. 

Avançando na discussão sobre o assunto e entendendo que o turismo, no início da 

década de 1980, passou a ser assunto de interesse crescente para a sociologia, 

uma vez que este poderia ser usado como ferramenta para um novo modelo de 

desenvolvimento, Cohen (1984) elaborou um estudo no qual tinha por objetivo 

responder a três questões principais: 1) quais eram as motivações, atitudes, reações 

e papéis dos turistas; 2) como se desenvolviam as relações e as percepções entre 

os turistas e a população residente; e 3) quais eram os impactos socioeconômicos e 

socioculturais do turismo. O pesquisador pode verificar que o turismo massificado 

traz mais prejuízos do que benefícios às comunidades que se propõe a desenvolvê-

lo, pois não contribui para o envolvimento dos residentes e ainda traz outros 

problemas como o excesso de trânsito, aumento no consumo de água e de 

alimentos, encarecimento dos aluguéis entre outros problemas. Além destes 

impactos imediatos, podem ser notados outros que afetam questões culturais, 

políticas e sociais. Nem sempre melhorando as condições encontradas inicialmente, 

o que levou o autor a sugerir que houvesse um incremento nos estudos sobre o 

assunto, com o intuito de permitir que as questões teóricas pudessem avançar em 

conjunto com as situações empíricas enfrentadas por diversas comunidades que 

exploravam o turismo. 
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Resgatando as ideias de Maslow (1987), Sirgy (1986) publicou um artigo que 

utilizava a “Hierarquia das Necessidades Humanas de Maslow” como base para 

entender como as sociedades mais desenvolvidas estavam mais preocupadas com 

questões inerentes às necessidades humanas classificadas como de mais alto nível 

(necessidades de estima, e auto-atualização) enquanto as sociedades menos 

desenvolvidas encontravam-se às voltas com questões básicas de subsistência 

(necessidades biológicas e de segurança). Na visão do autor em questão, quanto 

maior a capacidade de uma determinada sociedade em satisfazer suas 

necessidades, de acordo com a escala hierárquica proposta por Maslow (1987), 

maior a qualidade de vida da mesma. Para alcançar este objetivo tal sociedade deve 

estar organizada de forma a possuir instituições preparadas para atender as 

necessidades humanas e tais instituições devem englobar organizações produtivas, 

de manutenção, gerenciais/políticas e de conhecimento. Cada uma dessas 

instituições deverá estar apta a atender um determinado conjunto de necessidades e 

evoluir dentro da escala hierárquica de forma a proporcionar melhor qualidade de 

vida. O autor destaca que o desenvolvimento de pesquisas empíricas que venham a 

consolidar os preceitos teóricos discutidos são uma necessidade a ser trabalhada 

pela academia, ponto este que aumenta a pertinência do presente estudo. 

Os estudos de Love e Crompton (1999) trabalham o papel da qualidade de vida de 

uma determinada comunidade no processo de tomada de decisão para uma 

realocação ou mesmo uma instalação de determinada indústria. Os autores afirmam 

que a qualidade de vida não é importante apenas para o processo de tomada de 

decisão quanto a instalação, realocação ou expansão de uma determinada empresa, 

mas também para a retenção de empregados, uma vez que quanto maior a 

qualidade de vida de determinada sociedade, mais fácil e menos oneroso para a 

organização será o processo de recrutamento, seleção e manutenção de seus 

empregados. Eles concluem que comunidades que possuem uma maior qualidade 

de vida podem competir e interessar a uma ampla gama de indústrias, favorecendo 

a tomada de decisão por sua instalação, realocação ou expansão, o que aponta 

para a necessidade de constante monitoramento e avaliação desse fator. 

A visão apresentada por Love e Crompton (1999), traz conseqüências negativas 

para a questão humana envolvida no conceito de qualidade de vida, como é possível 

verificar no trabalho de Rogerson (1999), que mostra como esse tipo de atitude 
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acaba privilegiando o capital em detrimento do desenvolvimento humano. O autor 

argumenta que a qualidade de vida passa a ser um argumento de promoção de uma 

determinada localidade e deixa de lado os interesses apontados pelas pessoas 

como mais importantes em suas vidas. Entre esses interesses destacam-se: o 

relacionamento com a família/pais, a própria saúde, a saúde das pessoas mais 

próximas, o padrão de vida/financeiro, o relacionamento com outras pessoas e 

disponibilidade de trabalho e renda. Ele conclui que os interesses das pessoas e das 

empresas com relação à qualidade de vida são muitas conflitantes e fazem com que 

caminhem em direções opostas, uma vez que não se consegue identificar 

claramente interesses comuns. 

Como se pode perceber o conceito de qualidade de vida é muito amplo e segundo 

Santos e Martins (2002) pode ser analisado por três referenciais distintos: 1 – 

inicialmente abordando seus aspectos materiais (associados às necessidades 

humanas elementares e que em sociedades menos desenvolvidas possuem maior 

apelo e recebem maior atenção) e imateriais (mais ligadas à preservação ambiental, 

manutenção da cultura e ao bem-estar, que são inerentes às comunidades mais 

desenvolvidas e avançadas); 2 – um segundo grupo de aspectos a serem avaliados 

envolvem a distinção entre aqueles considerados individuais (situação econômica, 

relações interpessoais e atenção familiar) e os coletivos (envolvendo questões 

relacionadas a prestação de serviços públicos); e finalizando 3 – os aspectos ligados 

às questões objetivas (que envolvem indicadores que são passíveis de 

quantificação) e subjetivas (que estão ligadas ao julgamento individual de cada 

pessoa, permitindo que sejam feitos juízos de valor com base em experiências 

prévias). O autores afirmam que não há necessidade de que se faça um trade-off 

entre os diversos aspectos apresentados, mas que eles interagem e se 

complementam em muitas situações, permitindo que se compreenda melhor como 

se processa a complexa dinâmica que envolve a análise da qualidade de vida. 

Como fruto de seu trabalho Santos e Martins (2002) apresentam um extenso 

conjunto de indicadores, que contempla todos os aspectos descritos anteriormente e 

que foi utilizado pela Prefeitura da Cidade do Porto, em Portugal, para analisar sua 

qualidade de vida. Esses indicadores demandam uma grande rede de informações 

que envolve vários órgãos do governo, em diversos âmbitos, indo desde questões 

locais até questões nacionais, que possibilitam um diagnóstico quanto à situação da 



122 

comunidade em análise, orientando os gestores públicos quanto às prioridades a 

serem trabalhadas em sua administração. Na visão dos autores faz-se necessário a 

integração entre os aspectos objetivos e subjetivos, principalmente para que se 

possa construir um sistema integrado de monitoramento e avaliação visando o 

aprimorando constante e gradativo dos itens referentes à qualidade de vida da 

sociedade. 

No início do século XXI, Lee e Sirgy (2004) fazem um estudo que discute o conceito 

de “marketing de qualidade de vida”, que é definido pelos autores como “o marketing 

praticado de forma a garantir o bem-estar dos consumidores, enquanto preserva o 

bem-estar de outros stakeholders (tais como acionistas, distribuidores, fornecedores, 

empregados, comunidade local e o meio-ambiente)”. Os autores afirmam que o 

bem-estar dos consumidores pode ser avaliado por meio de quatro fatores: 1 – a 

satisfação do consumidor com a aquisição do produto; 2 – a satisfação do 

consumidor com a posse material do bem; 3 – a satisfação do consumidor tanto com 

a aquisição do produto, quanto com a posse material do bem; e 4 – a satisfação do 

consumidor ao longo dos vários estágios do ciclo de vida do produto. Para os 

autores a importância deste conceito e desta filosofia apresenta-se sob a forma de 

firmas mais comprometidas com os interesses e com o bem-estar dos diversos 

públicos, envolvidos em sua operação, destacando que o lucro é uma conseqüência 

desejável e viável numa empresa que trabalha em conformidade com os princípios 

do marketing de qualidade de vida.  

Numa revisão teórica a respeito de economia urbana e qualidade de vida, Royuela 

Lambiri e Biagi (2006) verificam que é crescente a importância dada ao assunto, 

uma vez que o mesmo tem sido freqüentemente associado ao crescimento 

econômico, item tão desejado pelos gestores públicos, tendo em vista o fato de que 

isso proporciona maiores expectativas de atrair empresas e novos investimentos. 

Eles afirmam que a qualidade de vida tem tido papel destacado, conforme já fora 

discutido anteriormente na análise dos estudos de Love e Crompton (1999), nas 

decisões de instalação e de realocação de empresas. Em sua conclusão eles 

destacam que a análise da qualidade de vida pode ser feita de duas maneiras 

distintas: a primeira envolve a utilização de modelos teóricos que exigem um forte 

equilíbrio espacial, onde a expansão da cidade não se transforma em concentração 

de problemas ao invés de benefícios; e a segunda faz uso de indicadores objetivos 
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que possibilitem, principalmente, aos gestores públicos a imediata tomada de ações 

no sentido de sanar problemas circunstanciais, antes que venham a se transformar 

em problemas de maior repercussão. 

Com o intuito de integrar tanto indicadores objetivos, quanto subjetivos envolvidos 

na análise do incremento e da mensuração da qualidade de vida, Costanza et ali 

(2006) desenvolveram um modelo que envolve a descoberta das necessidades 

humanas e o bem-estar subjetivo ou felicidade, por meio de uma proposta multi-

escalar e multi-dimensional. Para os autores podem ser considerados como 

indicadores objetivos de qualidade de vida, os seguintes: produção econômica, 

expectativa de vida, taxa de alfabetização e outros indicadores que possam ser 

expressos por métodos quantitativos de avaliação e não dependam de interpretação 

subjetiva e devem ser utilizados isoladamente ou em conjunto compondo um índice 

composto, como é o caso do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Já os 

indicadores subjetivos estão associados a fatores que só podem ser medidos por 

meio de pesquisas de satisfação, nas quais o indivíduo fará uso de seus juízos de 

valor para poder determinar em que grau determinado indicador está satisfazendo 

seus interesses pessoais. 

O modelo apresentado na figura 12 mostra que para Costanza et ali (2006) a 

qualidade de vida pode ser compreendida como a maneira pela qual as pessoas 

satisfazem suas necessidades e como isto é percebido em termos de bem-estar 

subjetivo (seja ele pela sensação se felicidade, utilidade e bem-estar individual ou 

coletivo). Esse tipo de percepção é vinculado pela capacidade mental de cada 

indivíduo ou pela cultura de determinada sociedade, recebendo uma ponderação 

para cada necessidade conforme a experiência prévia de cada envolvido. Partindo 

desse pressuposto, os autores afirmam que desta forma cabe aos gestores públicos 

ou àqueles encarregados de definir as políticas que permitam a criação de novas 

necessidades para os indivíduos. Observa-se que as normas sociais funcionam 

como uma espécie de filtro, por meio do qual se ajustam as políticas e que também 

define o tempo necessário para a percepção do bem-estar quando da satisfação de 

cada necessidade. 

Como agenda de pesquisa Costanza et ali (2006) apontam para a necessidade de 

que avalie a correspondência entre a qualidade de vida e outros constructos também 
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importantes e que podem influenciar a percepção das pessoas com relação a 

satisfação de suas necessidades, como é o caso (citado no estudo) da 

sustentabilidade ecológica, e por que não como proposto pelo atual estudo 

associando a qualidade de vida e a competitividade das destinações turísticas. 

 
Figura 12 - Qualidade de Vida como interação das necessidades humanas 
Fonte: Costanza et ali (2006, p. 269) 

A relação entre a qualidade de vida e o turismo é estudada por Moscardo (2009) em 

seu artigo que procura oferecer uma abordagem mais crítica sobre o assunto de 

forma a permitir que se perceba que além dos impactos causados pelo turismo na 

qualidade de vida dos residentes, há também um outro tipo de impacto que nem 

sempre é avaliado e muito menos mensurado que é o impacto causado na qualidade 

de vida dos turistas, na qualidade de vida das regiões emissoras de turistas e ainda 

na qualidade de vida das regiões pelas quais transitam os turistas para alcançarem 

seus destinos finais. A autora afirma que para poder entender como o turismo afeta 

a qualidade de vida dos indivíduos é preciso compreender que as necessidades das 

pessoas estão ligadas a cinco tipos de capital: 1 – capital social (que está ligado às 
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redes e a qualidade dos relacionamentos que as pessoas têm em sua comunidade); 

2 – capital humano (que inclui a saúde, habilidades e conhecimentos, além da 

capacitação educacional e oportunidades a que os indivíduos estão sujeitos); 3 – 

capital físico (que envolve a infra-estrutura e as facilidades disponíveis para os 

indivíduos utilizarem); 4 – capital financeiro (que está a renda, poupança, 

investimentos e ativos que os indivíduos podem fazer uso); e 5 – capital natural (que 

está ligado ao meio-ambiente ou ao ecossistema e as oportunidades que ele 

proporciona para o sustento da vida e de outras atividades humanas). 

Para Moscardo (2009) cada um destes cinco tipos de capital interage dentro de 

quatro ambientes distintos e interferem na percepção dos indivíduos quanto ao nível 

de qualidade de vida percebido. Os ambientes impactados pela experiência turística 

são: 1 – a região geradora de turistas; 2 – a região do trânsito dos turistas; 3 – a vida 

individual de cada turista; e 4 – a região de destino. Sendo que em cada um desses 

ambientes o impacto causado é relativizado em função do conjunto de capitais 

inerentes a cada estrutura. Desta forma a autora conclui que embora a maioria das 

pesquisas tenha se concentrado em entender os impactos causados na qualidade 

de vida dos residentes, eles transcendem esse tipo de análise e interferem em 

outras esferas que merecem maior atenção por parte dos pesquisadores. Contudo, 

neste trabalho manteremos o foco nos residentes, mas sem deixar de levar em 

conta que os diferentes tipos de capital envolvidos na experiência turística podem 

relativizar os resultados e dificultar a formação de generalizações. 

Como pode ser observado por meio da revisão teórica apresentada até o momento, 

a qualidade de vida é um assunto que tem sido estudado por diversos autores, sobre 

diferentes pontos de vista, ao longo dos últimos 30 (trinta) anos, e dentre os estudos 

realizados neste período pode-se organizar um resumo como o constante no quadro 

5, apresentando os autores envolvidos e também mostrando o foco dado por cada 

um deles aos seus estudos.  

Cada autor adotou uma forma peculiar e individual de análise para a qualidade de 

vida, partindo desde a análise das motivações que levam os turistas a 

empreenderem suas viagens, conforme Cohen (1984), até a análise da satisfação 

dos mesmos com suas viagens de lazer e sua influência sobre a qualidade de vida, 

conforme os estudos de Sirgy (2010). 
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Autor Foco 

Cohen (1984) Motivação, atitudes, reações e papéis dos turistas; relações e percepções 
entre os turistas e os residentes; a estrutura do sistema de turismo; os 
impactos socioeconômicos e socioculturais do turismo.  

Sirgy (1986) Qualidade de vida a partir da satisfação das necessidades humanas com 
base na “Hierarquia das Necessidades Humanas” de Maslow (1987); 

Santos e Martins 
(2002) 

Criação de um Sistema de Informação da Qualidade de Vida Urbana para a 
cidade do Porto em Portugal; 

Lee e Sirgy (2004) Qualidade de vida voltada às ações de marketing; 

Costanza et al (2006) Aspectos objetivos e subjetivos do conceito de qualidade de vida e suas 
interações; 

Chapman (2007) Atualização do modelo chamado “Hierarquia das Necessidades Humanas 
de Maslow”, elevando para 8 (oito) os níveis de necessidades; 

Neal, Uysal e Sirgy 
(2007) Os efeitos dos serviços de turismo na qualidade de vida dos turistas; 

Andereck et al (2007) Análise crós-cultural do turismo associado à percepção da qualidade de 
vida por parte dos residentes; 

Costanza et al (2008) Mensurabilidade da qualidade de vida e as pesquisas realizadas até a data; 

Hasan (2008) Avaliação da necessidade de monitoramento da qualidade de vida em 
cidades do Paquistão; 

Beckendorf et al 
(2009) Análise de perspectivas quanto ao futuro do turismo e a qualidade de vida; 

Moscardo (2009) Avaliação dos impactos do turismo e a qualidade de vida, relativa aos 
diferentes públicos envolvidos; 

Pukeliené e 
Starkauskiené (2009) 

Revisão sobre os estudos de qualidade de vida existentes até a data, as 
formas de mensuração desenvolvidas e os futuros desafios do setor; 

Cummins (2009) Análise de como mensurar a felicidade de uma população, buscando o 
apoio para o desenvolvimento de políticas públicas; 

Sirgy (2010) Satisfação do turista com as viagens de lazer e sua relação com a 
qualidade de vida. 

Quadro 5 – Estudos relativos ao turismo e qualidade de vida 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Por meio dos estudos descritos pode-se perceber que há várias tentativas de ligar a 

qualidade de vida e o turismo, seja com base na visão dos residentes, que já foi 

estudada por meio dos impactos causados pelo turismo, seja com base na visão dos 

turistas, o que já foi estudado quanto à satisfação dos mesmos com relação ao 

turismo de uma maneira geral e ainda por sua satisfação com as viagens de lazer. 

Porém, nenhum dos estudos realizados buscou relacionar a qualidade de vida de 

uma destinação com a competitividade demonstrada por sua estrutura voltada à 
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exploração da atividade turística. Para que se possa avançar neste estudo e buscar 

as respostas quanto à possibilidade de correspondência entre os dois constructos 

apresentados, deve-se inicialmente apresentar uma definição de qualidade de vida 

que determine os preceitos teóricos escolhidos para o desenvolvimento do estudo, o 

que será visto no próximo tópico. 

 
2.6.1 Definições 

A tentativa de definir e mensurar a qualidade de vida está atualmente na vanguarda 

de muitas áreas das ciências, conforme destacam Pukeliené e Starkauskiené 

(2009). Contudo não há uma definição de consenso e muitos menos uma única 

maneira de abordar o assunto. As autoras fazem uma revisão dos principais estudos 

existentes até a presente data e mostram que para cada conjunto de autores 

estudados a qualidade de vida pode ser vista por um ângulo específico e, portanto, 

definida de maneira diversa como poderá ser observado por intermédio do quadro 6. 

Autor Definição 

WHOQOL 
(1995) 

É a percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, no contexto de cultura e 
sistema de valores nos quais está inserido e em relação a suas metas, 
expectativas, padrões e preocupações. 

Cummins 
(1997) 

Qualidade de vida é tanto objetiva quanto subjetiva, cada eixo sendo composto 
por sete domínios: material, bem-estar, saúde, produtividade, afetividade, 
segurança, bem-estar comunitário e emocional. Domínios objetivos compreendem 
medidas culturalmente relevantes de bem-estar. Domínios subjetivos 
compreendem a satisfação do domínio ponderada pela sua importância para o 
indivíduo.  

Naess (1999) Qualidade de vida é uma experiência do indivíduo ou sua percepção de quão bem 
ele ou ela vive. 

Hagerty et al 
(2001) 

Qualidade de vida é um termo que implica a qualidade de maneira geral da vida 
das pessoas, não somente um componente em separado. Conseqüentemente 
segue-se que se a qualidade de vida for segmentada em seus componentes de 
domínio, o conjunto desses domínios deve representar o constructo total. 

Pukeliené e 
Starkauskiené 

(2009) 

Qualidade de vida de forma ampla pode ser entendida como um ideal político e 
econômico, que por meios criados, garante à sociedade não somente a satisfação 
de suas necessidades primárias, mas também o desejado bem-estar material, 
social, físico e emocional. 

Quadro 6 - Definições de Qualidade de Vida 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Pukeliené e Starkauskiené (2009) 

Como pode ser verificado no quadro 7, ao longo dos anos o conceito de qualidade 

de vida foi sendo modificado, mas uma coisa permanece a mesma durante todo o 

período, ela envolve tanto aspectos objetivos e portanto mais diretamente 

mensuráveis, e aspectos subjetivos, que demandam uma pesquisa quase que 
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censitária e que apresentará apenas uma tendência da comunidade como um todo e 

não um valor que possa ser generalizado para todos os habitantes 

indiscriminadamente. 

Desta maneira entende-se que para que o presente trabalho possa alcançar seus 

objetivos, faz-se necessário que o mesmo se atenha às questões ligadas à 

qualidade de vida em seu caráter objetivo, que permitirá que se avalie de maneira 

geral o estado de toda uma comunidade, que estará exposta às mesmas condições 

objetivas, cabendo a cada indivíduo a busca pela melhoria pessoal de suas 

condições subjetivas. Outro fator que direciona o estudo nessa direção é o fato de 

que o gestor, seja ele da iniciativa privada ou do poder público, somente poderá 

interferir ou promover na melhoria das condições objetivas da qualidade de vida e 

não em seus aspectos subjetivos.  

Assim define-se qualidade de vida neste trabalho da seguinte maneira: Capacidade 
de uma determinada população em atender suas necessidades, em ordem 
ascendente de níveis, partindo das necessidades básicas (ar, comida, água, 
abrigo, calor, sexo, sono, etc) e alcançando até as necessidades mais 
filosóficas (transcendência - ajudar os outros em sua auto realização). 

A partir dessa definição é possível avançar em direção a outro ponto fundamental 

para a sustentação dos argumentos desenvolvidos ao longo do presente estudo, que 

é a maneira pela qual se pretende mensurar a qualidade de vida de uma 

determinada destinação turística. Com este propósito o tópico a seguir irá fazer uma 

síntese dos principais avanços feitos pela academia neste sentido e apresentará 

uma proposta a ser utilizada nesta pesquisa. 

 
2.6.2 Formas de Mensuração 

Para que se possa medir o nível de qualidade de vida de uma população é 

necessário que sejam definidos sob quais parâmetros essa medida será tomada. E 

da mesma forma como a definição do conceito de qualidade de vida foi evoluindo ao 

longo dos anos, sua mensuração passou pelo mesmo processo e até a presente 

data não existe uma medida que seja consenso entre os pesquisadores da área. 

Autores como Myers (1987), Blomquist, Berger e Hoehn (1988), Love e Crompton 

(1999), Rogerson (1999), Santos e Martins (2002), Shapiro (2006), Biagi, Lambiri e 
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Royuela (2006) e Pukeliené e Starkauskiené (2009) fizeram estudos sobre qualidade 

de vida e utilizaram diferentes métodos e técnicas para mensurá-la, o que poderá 

ser analisado em maiores detalhes na seqüência. 

Começando por Myers (1987) que fez um estudo de caso na cidade de Austin, no 

estado do Texas, nos Estados Unidos, com o intuito de desenvolver um método que 

permitisse avaliar a qualidade de vida em uma determinada comunidade visando 

fornecer subsídios para os gestores locais quanto às necessidades de investimento 

prioritárias para o desenvolvimento local. O método surgiu a partir de um seminário 

comandado pelo autor chamado de “Mensuração da Qualidade de Vida e 

Desenvolvimento Urbano”. Um conjunto de 17 (dezessete) indicadores foi definido 

com base na literatura existente sobre o assunto e também por meio da consulta a 

líderes de diferentes grupos de interesse na comunidade. 

Indicadores 

Criminalidade 

Qualidade da Água 

Custo de Vida 

Empregos 

Escolas 

Tráfego 

Custos de Moradia 

Impostos 

Saúde 

Parques 

Árvores 

Clima 

Igualdade 

Artes 

Entretenimento 

Compras 

Restaurantes 
Quadro 7 - Indicadores de qualidade de vida do estudo feito na cidade de Austin-Texas 
Fonte: Meyers (1987) 

O estudo feito por Myers (1987) buscava analisar a percepção dos residentes 

quanto à tendência de melhoria ou de deterioração, no período compreendido entre 

1970 e 1983, de cada um dos indicadores apresentados no quadro 7. Para alcançar 
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esse objetivo foram levantados dados objetivos (que foram padronizados para 

relativizar a passagem do tempo) e dados subjetivos (baseados na percepção dos 

residentes quanto à melhoria ou deterioração dos indicadores selecionados) e os 

resultados obtidos pelo estudo serviram para orientar os gestores locais sobre 

prioridades de investimentos e também auxiliou na definição de políticas de 

desenvolvimento mais adequadas. 

Indicador Valor Base Medida 

Precipitação 32” Polegadas/ano 

Umidade 68,3% Média % por dia 

Necessidade de Aquecimento 4326 Graus(a) por ano 

Necessidade de Resfriamento 1162 Graus(a) por ano 

Velocidade do Vento 8,89 Milhas por hora 

Dias de Sol 61,1% Probabilidade 

Cidade Costeira 1 se o município for litorâneo 

Crimes Violentos 647 Qtd/100.000 hab 

Média de Professores por Aluno 0,0799 Professores/Aluno 

Visibilidade 15,8 Milhas 

Total de Partículas Suspensas no ar 73,2 Microgramas/m3 

Unidade para Tratamento de Efluentes 1,51 Unidades por município 

Aterro Sanitário 477.000 m3 

Locais para Lixo Tóxico 0,883 Unidades por município 

Locais para Tratamento, Armazenamento e 
Depósito 

46,4 Unidades por município 

Centro 1 se o morador reside num centro 
Quadro 8 - Indicadores de qualidade de vida dos municípios americanos 
Fonte: Blomquist, Berger e Hoehn (1998). 

Outra forma de mensuração foi utilizada por Blonquist, Berger e Hoehn (1988) para 

classificar 253 (duzentos e cinqüenta e três) municípios americanos em um índice de 

qualidade de vida baseado na utilidade percebida pelos residentes e no custo de 

produção verificado pelas indústrias. Os autores escolheram dezesseis indicadores 

baseados em fatores que influenciam a percepção dos residentes e das empresas 

quanto ao aumento da utilidade ou dos custos de produção.  

Os valores padrão apresentados no quadro 8 foram obtidos por meio de pesquisa 

junto ao Censo americano de 1980, do qual foram extraídas as médias anuais. 

Todos os indicadores foram transformados por meio de ponderação em dólares por 
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ano, de forma a permitir que o ranking de municípios fosse montado. Desta forma 

pode-se perceber que foram trabalhados neste estudo apenas indicadores objetivos, 

o que permite aos gestores públicos, baseados na análise pormenorizada dos 

mesmos identificar quais são os pontos nos quais se pode melhorar ou em quais se 

deve manter a qualidade de vida observada.  

Uma lista contendo 50 (cinqüenta) tipos de indicadores foi elaborada por Love e 

Crompton (1999) com o intuito de verificar a influência da qualidade de vida 

percebida pelos gestores responsáveis pela tomada de decisão quanto a alocação 

ou realocação de empresas no Estado do Colorado, nos Estados Unidos. Para 

montar esse conjunto de indicadores os autores fizeram uma revisão na literatura 

existente sobre o assunto, entrevistas com diversos gestores responsáveis pelos 

processos de definição de localização de suas empresas e também consultaram 15 

especialistas, que eliminaram os indicadores de difícil avaliação, os indicadores 

duplicados e associaram os restantes a cinco categorias pré-definidas (incentivos 

governamentais, trabalho, proximidade dos públicos, custos operacionais e 

qualidade de vida).  

Após a aplicação da pesquisa que pedia para que os respondentes classificassem 

qual o grau de importância atribuído a cada um dos indicadores, variando numa 

escala Likert de 5 pontos, desde sem importância até muito importante, o conjunto 

todo foi submetido a uma análise de componentes principais que os dividiu em cinco 

fatores: Fator 1 – Qualidade de Vida; Fator 2 – Assuntos relativos ao trabalho e 

custos; Fator 3 – Envolvimento Governamental e Impostos; Fator 4 – Assuntos 

relativos à vida cotidiana; e Fator 5 – Proximidade aos Públicos Relevantes. 

O quadro 9 mostra quais foram os indicadores que ficaram associados ao fator 

qualidade de vida após a análise de componentes principais realizada. Pode-se 

perceber que a maioria dos indicadores são subjetivos e que, portanto, dificultam a 

tomada de ações concretas por parte dos gestores públicos no sentido de reduzir 

algum tipo de insatisfação dos residentes com relação aos indicadores considerados 

como muito importantes ou de fomentar a melhoria de indicadores que foram 

apontados como pouco importantes, de forma a torná-los mais atrativos e influentes 

no momento da tomada de decisão. 
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 Indicador Importância 
Atribuída 

Qualidade Ambiental 3,2 

Ambiente Natural do Colorado 3,1 

Clima/Tempo 3,1 

Atmosfera da Área 3 

Tempo de Deslocamento até o Trabalho 3 

Qualidade da Educação Primária/Secundária 2,8 

Proximidade a Faculdades e Universidades 2,7 

Tamanho da Nova Comunidade 2,7 

Oportunidades de Recreação em Parques Federais/Estaduais 2,5 

Qualidade dos Parques Locais, Espaços Abertos e Paisagem 2,4 

Oportunidades Privadas de Recreação 2,3 

Oportunidades de Recreação Local 2,2 

Proximidade a Florestas Estaduais ou Nacionais 2,1 

Oportunidades Culturais 2,1 

Oportunidades de Emprego para as Esposas 2 

Oportunidades de Entretenimento Comercial 1,9 

Qualidade do Paisagismo na Comunidade 1,9 

Proximidade a Santuários de Vida Selvagem 1,8 

Bibliotecas 1,8 

Disponibilidade de Trilhas para Bicicletas e Caminhadas 1,7 
Quadro 9 - Importância atribuída aos indicadores de qualidade de vida no Colorado-EUA 
Fonte: Love e Crompton (1999) 

O quadro mostra que apenas 5 (cinco) itens foram considerados como importantes e 

nenhum como muito importantes pelos gestores responsáveis pela tomada de 

decisão de alocação ou realocação das empresas. Isto mostra que para esse tipo de 

tomada de decisão a qualidade de vida não possui tanta influência quanto era 

previsto pelo referencial teórico (LOVE e CROMPTON, 1999). Analisando os 

aspectos subjetivos envolvidos nos indicadores selecionados e com base na revisão 

teórica feita pode-se compreender melhor esses resultados uma vez que se está 

buscando generalizar os resultados que são inerentes às experiências individuais e 

a diferentes grupos de interesse, expostos a diferentes estágios de satisfação de 

suas necessidades. 
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Ambiente/Poluição  X X X X  X 

Atmosfera de Paz e Tranquilidade     X X X 

Clima   X X X   

Oportunidades de Estilo de Vida     X   

Trabalho    X X   

Aposentados (questões relativas à 3ª idade)     X   

Acesso e Custo de Moradia X X X X  X X 

Assistência Médica/Saúde Pública X X X X  X X 

Criminalidade/Segurança Pública X  X X   X 

Meios de Transporte/Fluxo de Trânsito    X  X X 

Educação Provisão/Níveis X  X X  X X 

Recreação   X X    

Clima para Economia/Negócios X X    X  

Diversidade Artística e Cultural X  X X  X  

Impostos Estaduais/Auxílio ao Desenvolvimento      X  

Espaço Comercial      X  

Proximidade aos Fornecedores/Mercados      X  

Custos de Alimentação/Custo de Vida   X X    

Envolvimento Político X X      

Renda    X  X  

Quadro 10 - Dimensões utilizadas pela academia para análise da qualidade de vida 
Fonte: Rogerson (1999, p.978)  

Na busca por maior compreensão sobre como a academia tratava o tema qualidade 

de vida, Rogerson (1999) realizou um estudo no qual pesquisou diversos autores, 

conforme poderá ser observado no quadro 10 e verificou que muitos deles utilizavam 

os mesmos indicadores em suas análises (que em seu resumo foram agrupados em 

dimensões), demonstrando uma tendência de mudança no conceito de qualidade de 

vida, uma vez que esta passava a ser utilizada como forma de classificar cidades de 
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acordo com a formalização de índices e de rankings, privilegiando os interesses do 

capital ao invés de analisar o bem estar dos indivíduos. 

O autor concluiu em sua pesquisa que havia “claras” ligações entre a atração de 

capitais e investimentos para uma determinada cidade e a qualidade de vida. Porém, 

destacou o fato de que essa atração acontecia muito mais por causa do marketing 

feito na divulgação de uma determinada classificação que utilizava o ranking de 

qualidade de vida apresentado como forma de diferenciá-la e mostrá-la como mais 

preparada para receber novos empreendimentos do que outras, que não possuíam 

as mesmas condições que ela afirmava possuir. Desta forma pode-se perceber que 

ao analisar a qualidade de vida dos residentes de um determinado destinado 

turístico, cria-se a possibilidade de desenvolver uma nova fonte de atratividade que 

venha a aumentar o fluxo de turistas e incrementar o desenvolvimento da mesma. 

Observando a falta de um sistema consolidado de análise da qualidade de vida que 

auxiliasse os gestores na tomada de decisões referentes a investimentos em áreas 

prioritárias, Santos e Martins (2002), numa parceria entre a Câmara Municipal da 

Cidade do Porto, em Portugal, e o CEMPRE (Centro de Estudos Macroeconômicos 

e Previsão), da Universidade do Porto, desenvolveram um sistema, baseado na 

análise de quatro grandes domínios: 1 - Condições Ambientais; 2 - Condições 

Materiais Coletivas; 3 - Condições Econômicas e 4 – Sociedade. Para cada um 

destes domínios foram escolhidos indicadores que pudessem ser quantificados, uma 

vez que para que se possa tomar uma medida efetiva, faz-se necessário que se 

trabalhe com indicadores objetivos, uma vez que o gestor público não pode, ou 

mesmo não consegue, atender a demandas que envolvam um julgamento subjetivo. 

O quadro 11 mostra quais os indicadores utilizados por Santos e Martins (2002) na 

composição de seu sistema e apresenta quais as unidades de medida que foram 

definidas como parâmetro para avaliação de cada um deles, de forma a permitir uma 

melhor compreensão sobre a satisfação quanto a ele ou não. Esses indicadores 

foram inicialmente agrupados por área de interesse e posteriormente as mesmas 

foram agrupadas em domínios, viabilizando a análise de forma individualizada de 

cada um desses domínios, de forma a possibilitar que os investimentos pudessem 

ser direcionados conforme a secretaria ou órgão público mais envolvido com as 

questões inerentes aos mesmos. 



135 

Domínio Área Indicador Unidade 

Condições 
Ambientais 

Espaços Verdes 
Espaços verdes públicos per capta m2/hab 

Extensão de ruas arborizadas m 

Clima 
Dias com registro de precipitação % 

Média diária de horas de sol nº 

Ruído Intensidade de ruído  

Qualidade do ar Dias com índice de qualidade do ar bom ou muito 
bom % 

Qualidade da 
água  

Registros com qualidade da água balnear aceitável 
ou boa % 

Recursos 
Naturais 

Extensão da frente fluvial e marítima km 

Infra-estruturas 
Básicas 

Águas Residuais Tratadas % 

Resíduos sólidos urbanos reciclados % 

Condições 
Materiais 
Coletivas 

Equipamentos 
Culturais 

Bibliotecas de acesso público por 1000 hab nº 

Galerias de arte por 1000 hab nº 

Museus por 1000 hab nº 

Equipamentos 
Esportivos 

Pavilhões por 1000 hab nº 

Piscinas por 1000 hab nº 

Outras instalações esportivas por 1000 hab nº 

Patrimônio 

Área classificada como Patrimônio da Humanidade km2 

Imóveis de interesse Nacional e Público nº 

Espaço público requalificado m2 

Equipamentos 
Educativos 

Estabelecimentos de ensino (básico e secundário) nº 

Computadores por 100 alunos nº 

Computadores em Rede por 100 alunos nº 

Mobilidade 

Lugares em parques de estacionamento nº 

Velocidade média em transporte individual km/h 

Velocidade média em transporte público km/h 

Condições 
Materiais 
Coletivas 

Equipamentos 
Sociais e de 

Saúde 

Vagas nos jardins de infância por 1000 hab nº 

Vagas nas creches por 1000 hab nº 

Vagas nos lares e centros de apoio domiciliários 
por 1000 hab nº 

Leitos hospitalares por 1000 hab nº 

Centros de sáude e extensões por 1000 hab nº 

Médicos por 1000 hab nº 

Dotação em 
Comércio e 

Serviços 

Estabelecimentos varejistas por 1000 hab nº 

Instituições bancárias por 1000 hab nº 

Hotéis e restaurantes por 1000 hab nº 
Continua na próxima página. 
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Continuação da página anterior. 
Domínio Área Indicador Unidade 

Condições 
Econômicas 

Rendimento e 
Consumo 

Movimentação bancária euros 

Remuneração média mensal (renda) euros 

Quociente entre os percentis 80 e 20 da 
remuneração média mensal (renda) nº 

Pensionistas por invalidez ou por idade nº 

Beneficiários do RMG por 1000 hab nº 

Consumo de gás per capta ton/hab 

Automóveis leves por 1000 hab nº 

Lares com acesso à Internet por 1000 hab nº 

Mercado de 
Trabalho 

Desempregados inscritos nos Centros de Emprego n° 

Postos de trabalho por 1000 hab nº 

Dirigentes e trabalhadores com qualificação média 
e superior % 

Mercado de 
Habitação 

Custo médio de aquisição euros/m2 

Custo médio de arrendamento euros/m2 

Licenças emitidas de reconstrução nº 

Dinamismo 
Econômico 

Variação do número de estabelecimentos % 

Vendas de combustíveis ton 

Despesa total do município por 1000 hab euros  

Passageiros em vôos comerciais nº 

Sociedade 

Dinâmica 
Cultural 

Sessões de espetáculos culturais nº 

Usuários de bibliotecas públicas nº 

Visitantes de museus nº 

Educação 

Alunos no ensino superior por 1000 hab nº 

Alunos em mestrados e pós-graduação por 1000 
hab nº 

Taxa de abandono após a ecolaridade obrigatória % 

População 
Natos-vivos por 1000 hab nº 

Estrangeiros residentes nº 

Segurança 
Acidentes viários com mortos ou feridos por 1000 
hab nº 

Taxa de criminalidade por 1000 hab % 

Participação 
Cívica 

Associações de voluntariado por 1000 hab nº 

Associações culturais e recreativas por 1000 hab nº 

Associações desportivas por 1000 hab nº 

Mulheres eleitas para órgãos municipais % 

Votantes efetivos nos 4 últimos pleitos eleitorais % 
Continua na próxima página. 
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Continuação da página anterior. 
Domínio Área Indicador Unidade 

Sociedade 

Problemas 
Sociais 

Suicídios por 1000 hab nº 

População sem abrigo nº 

Pacientes ativos dos CAT (Centro de Atendimento 
a Toxicomânos) n° 

Pedidos para habitação social nº 

Saúde Taxa de mortalidade precoce (menos de 65 anos) 
por 1000 hab % 

Quadro 11 - Sistema de informação de qualidade de vida urbana 
Fonte: Santos e Martins (2002, p.16-20) 

Devido ao grande número de indicadores definidos, Santos e Martins (2002) afirmam 

haver a necessidade de grande quantidade de informações estatísticas, sendo para 

isso demandada uma estrutura que extrapola o âmbito municipal, uma vez que se 

pretende comparar os resultados obtidos localmente com o desempenho dos 

mesmos indicadores em âmbito regional (que em Portugal é chamada de área 

metropolitana) e até com o desempenho em âmbito nacional, com o intuito de se 

verificar o desempenho de cada um dos indicadores para que sejam tomadas 

medidas específicas no sentido de sanar problemas, ou identificar razões que 

expliquem o desempenho inferior encontrado ou que potencializem os benefícios 

naqueles que apresentam desempenho igual ou superior.  

No presente estudo pretende-se trabalhar da mesma forma, contudo em função da 

reduzida quantidade de informações estatísticas disponíveis o número de 

indicadores a ser utilizado será reduzido drasticamente, de modo a permitir que a 

análise seja baseada em informações já existentes e que viabilizem a identificação 

do nível de qualidade de vida inerente a uma determinada destinação turística. 

Neste estudo fez-se a opção por utilizar a estrutura proposta por Sirgy (1986) que 

adotou a “Hierarquia das Necessidades Humanas de Maslow” como base para 

analisar o nível de qualidade de vida de vida de uma determinada população, 

considerando que quanto maior o nível de atendimento das necessidades daquela 

comunidade, maior poderia ser considerado seu nível de qualidade de vida, pois 

exigia que se atendessem os níveis de maneira hierárquica, pois se entende que à 

medida que vão sendo supridas as necessidades dos níveis inferiores é que surgem 

novas necessidades que estão inseridas nos níveis imediatamente superiores. 
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Figura 13 – Mensuração da Melhoria da Qualidade de Vida 
Fonte: Elaboração do autor a partir de Chapman (2007) 
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Sirgy (1986) utilizou a escala padrão de Maslow (1987), conforme fora publicada em 

sua primeira versão que é de 1954. Contudo, Chapman (2007) apresenta uma nova 

representação gráfica do modelo original, baseado na leitura de edições revistas e 

ampliadas da obra de Maslow, na qual faz menção a novos níveis de necessidades 

humanas que surgiram ao longo dos anos, após a publicação do estudo inicial. 

Chapman (2007) inclui mais 3 (três) níveis além dos 5 (cinco) originais, passando o 

modelo a contar com 8 (oito) níveis de necessidades: 1-Necessidades Físicas e 

Biológicas (necessidades vitais básicas – ar, comida, água, abrigo, calor, sexo, 

sono, etc); 2-Necessidades de Segurança (segurança, proteção, ordem, leis, limites, 

estabilidade, etc); 3-Necessidades Afetivas (família, afeição, relacionamentos, 

grupos de trabalho, etc); 4-Necessidades de Estima (realizações, status, 

responsabilidade,   reputação,   etc);  5-Necessidades   Cognitivas   (conhecimento, 

sig significado, auto-consciência, etc); 6-Necessidades Estéticas (beleza, equilíbrio, 

forma, etc); 7-Necessidades de Auto-Realização (crescimento pessoal, auto-

preenchimento, etc); e 8-Transcendência (ajudar os outros em seu processo de 

auto-realização), conforme poderá ser verificado na figura 13. 

Os indicadores que serão avaliados em cada nível serão escolhidos com base na 

literatura prévia apresentada e será adotado por princípio a opção por indicadores 

objetivos que permitam a mensuração e comparação dos resultados com o 

desempenho do Estado (num primeiro momento) e posteriormente com o 

desempenho do País. Esse detalhamento e a explicação de como será tratado o 

resultado final serão descritos em maiores detalhes no capítulo destinado aos 

procedimentos metodológicos que nortearam a realização deste trabalho.  

Para finalizar a revisão teórica quanto às formas de mensuração da qualidade de 

vida, é interessante verificar o estudo desenvolvido por Pukeliené e Starkauskiené 

(2009) que abordava os conceitos sobre o assunto, formas de mensuração e os 

desafios para a academia. No trabalho das autoras elas abordam o IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano), que não é exatamente uma forma de mensuração da 

qualidade de vida, mas pretende ser um indicador que mostre as desigualdades de 

desenvolvimento entre as nações e fomente uma discussão quanto às formas de 

reduzi-las, uma vez que é praticamente impossível eliminá-las. Esse índice foi criado 

em 1990 por Mahbub ul Haq em colaboração com Sir Richard Jolly, para ser 

utilizado pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), que à 
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partir de então passou a divulgá-lo em seu Relatório Anual de Desenvolvimento 

Humano. 

Segundo as autoras, o índice é formado por três indicadores básicos: 1 – 

Longevidade – que é medida por meio da expectativa de vida dos indivíduos ao 

nascerem; 2 – Conhecimento e Educação – medido por meio um indicador 

composto 2/3 (dois terços) pela taxa de alfabetização de adultos, e 1/3 (um terço) 

pela taxa de escolarização bruta; e 3 – Renda – medida pelo PIB (Produto Interno 

Bruto per Capta). A partir do índice é formado um ranking de países de acordo com 

o seu grau de desenvolvimento, agrupando-os em países desenvolvidos, países em 

desenvolvimento e países subdesenvolvidos. 

Há muitas críticas quanto ao IDH, na visão das autoras, mas a mais contundente vai 

no sentido de que esse índice não traduz a qualidade de vida de um indivíduo, uma 

vez que ele pode ter uma longa expectativa de vida, ser bem educado, estar livre de 

doenças e ter muitas posses, mas mesmo assim sentir-se infeliz com relação ao seu 

nível de qualidade de vida. Isso ocorre em função do que já fora citado 

anteriormente e que é inerente aos aspectos subjetivos associados ao conceito mais 

amplo de qualidade de vida. Para evitar este problema, o pesquisador optou por 

trabalhar apenas com indicadores objetivos, uma vez que a expectativa com esse 

estudo é oferecer aos gestores públicos, mais uma ferramenta que venha a 

contribuir para a identificação de prioridades de investimento que auxiliem no 

desenvolvimento das comunidades, no desempenho das organizações e no 

desenvolvimento com melhoria de qualidade de vida nas destinações turísticas 

envolvidas. 

A seguir são apresentados os procedimentos metodológicos que guiaram o 

desenvolvimento do presente estudo, discutindo os princípios ontológicos e 

epistemológicos que balizarão o trabalho de campo e posteriormente às análises de 

dados e que fornecerão informações que possibilitarão a construção das conclusões 

quanto ao alcance dos objetivos traçados. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A geração de conhecimentos, envolvendo fatos que permeiam a sociedade, exige 

que sejam criados modelos simplificados de como ocorrem esses fenômenos e à 

medida que incorporamos uma gama maior de fatos e novos dados que solidificam 

essas inter-relações percebe-se o seu entendimento e sua compreensão aproximam 

o pesquisador da realidade que ele está querendo analisar e tal como afirma 

Dencker (1998, p.21): “A tarefa do pesquisador consiste em tentar aproximar o 

modelo teórico da realidade de forma sistemática e controlada, visando diminuir as 

chances de erro nas avaliações efetuadas”.  

Desta forma justifica-se a necessidade do método científico, pois como é destacado 

pela autora (p.22): “...o método científico consiste em uma série de procedimentos 

realizados pelo pesquisador, procurando diminuir a possibilidade de erro”. Assim 

pode-se entender que o conhecimento não é uma verdade absoluta, mas sim um 

conjunto de afirmações provisórias passíveis de verificação e que poderão ser 

refutadas à medida que novas descobertas vão sendo apresentadas. Tal afirmação 

denota que toda pesquisa deve ser pautada por um vigoroso rigor científico de forma 

a garantir que o conhecimento gerado esteja o mais próximo da representação da 

realidade possível e ajude a tomar decisões que contribuam para o desenvolvimento 

sustentável das relações humanas. 

O presente estudo foi elaborado com base no tipo de pesquisa quanti-qualitativo, 

que unem características dos dois tipos de pesquisa em uma única análise da 

situação, onde primeiramente são verificados os aspectos quantitativos do 

fenômeno, para depois se estudar de maneira qualitativa fatores que auxiliam na 

compreensão de sua ocorrência. O intuito principal é a verificação da existência de 

correspondência entre os resultados obtidos por meio da análise dos dois 

constructos apresentados (competitividade e a qualidade de vida em uma 

destinação turística), além de verificar se a visão dos gestores e dos residentes 

condiz com os resultados levantados em cada destinação turística objeto de estudo.  

Segundo Creswell (2007) a utilização de métodos de pesquisa que envolvem tanto o 

tipo quantitativo, quanto o qualitativo, pode ser chamado de método misto, e 

possibilita ao pesquisador trabalhar com constructos com envolvem maior 
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complexidade na coleta dos dados e também em sua análise, possibilitando desta 

maneira um melhor entendimento do fenômeno que se deseja analisar. 

Quanto ao nível optou-se por uma pesquisa exploratória, com um viés descritivo e 

analítico. Segundo Gil (1994) as pesquisas exploratórias auxiliam, em sua essência, 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias. Normalmente são associadas 

a pesquisas do tipo quantitativo. Elas são realizadas com o objetivo de se obter uma 

visão geral, de um determinado fenômeno. É o nível de pesquisa mais indicado 

quando o tema é pouco explorado e há certa dificuldade em se hipotetizar sobre o 

mesmo de forma precisa.  

O caráter descritivo e analítico associado a essa pesquisa surge no momento em 

que o foco da análise centra-se na descrição das características do universo que 

está sendo estudado, visando o estabelecimento de relações entre os indicadores 

dos constructos utilizados pelo pesquisador. Em algumas situações o presente 

estudo avança além da mera verificação da existência de relacionamento entre as 

variáveis, buscando a determinação da natureza dessa relação. Tomou-se o cuidado 

para não desviar dos objetivos traçados, uma vez que o foco principal deste trabalho 

é exploratório, tentando mostrar uma nova visão do relacionamento entre a 

competitividade e a qualidade de vida. Essa opção por estes níveis de pesquisa foi 

feita em função da preocupação do autor com a aplicação prática dos 

conhecimentos produzidos, o que é corroborado pelos estudos de Gil (1994).  

Como estratégia de pesquisa o autor fez a opção por um estudo multicasos, uma 

vez que se pretende analisar a percepção da competitividade a partir de um grupo 

específico, bem como a qualidade de vida na visão de outro grupo, o que pode ser 

obtido por meio deste tipo de estratégia, que segundo Yin (2010, p.24)  

...permite que os investigadores retenham as características 

holísticas e significativas dos eventos da vida real – como os ciclos 

individuais da vida, o comportamento dos pequenos grupos, os 

processos organizacionais e administrativos, a mudança de 

vizinhança, o desempenho escolar, as relações internacionais e a 

maturação das indústrias.  

Desta forma, esta estratégia de pesquisa apresenta-se como a mais adequada para 

o estudo de problemas práticos, inerentes à complexidade intrínseca a que estão 
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sujeitas a maioria das atividades humanas. Godoi et al. (2006) sugerem que a 

entrevista semi-estruturada é a ferramenta mais apropriada para a realização de 

estudos que sejam complexos, pouco explorados ou ligados a assuntos 

considerados confidenciais ou delicados, o que levou o autor a optar por este tipo de 

instrumento que será descrito mais detalhadamente no item 3.5. No próximo item 

desta parte do trabalho será apresentado o design de pesquisa que norteou sua 

elaboração. 

 
3.1 Design da Pesquisa 

Inicialmente será apresentado o design da pesquisa, que é uma representação 

gráfica de como foi elaborado o trabalho e permite uma visualização rápida dos 

vários processos que irão integrar o mesmo. Essa representação gráfica dá ao leitor 

uma panorâmica de como foram abordados os principais aspectos da pesquisa. 

O design apresentado na figura 14 tem como ponto de partida a criação de um 

marco teórico construído a partir de uma pesquisa sobre o estado da arte com 

relação aos dois constructos escolhidos para a elaboração do presente estudo que 

são: a competitividade das destinações turísticas e a qualidade de vida de seus 

residentes. 

Após a revisão da bibliografia existente foram definidas as variáveis e os indicadores 

que deveriam ser pesquisados com o intuito de verificar qual a percepção dos 

gestores públicos (somente aqueles diretamente ligados à definição e 

implementação das diretrizes e políticas públicas de turismo) e privados (somente 

aqueles ligados aos setores de hospedagem e gatronomia), quanto ao desempenho 

competitivo de seu respectivo destino turístico. O resultado obtido foi comparado ao 

desempenho competitivo de cada município em relação ao desempenho médio do 

estado com o intuito de verificar se havia algum tipo de correspondência entre as 

duas análises. 

Paralelamente foram definidos as variáveis e indicadores de qualidade de vida para 

que fosse desenvolvida uma análise da percepção dos residentes de cada um dos 

destinos escolhidos quanto à qualidade de vida. Da mesma forma como fora feito 

com os gestores (públicos e privados) o resultado foi comparado a um conjunto de 

indicadores objetivos que permitiram definir uma posição da qualidade de vida de 
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cada município em relação ao desempenho médio do Estado e desta forma analisar 

a existência de correspondência entre os dois levantamentos realizados. 

 
Figura 14 - Design de pequisa 
Fonte: Elaboração do autor 

De posse dos resultados relativos à correspondência entre a percepção e os 

desempenhos efetivos medidos, tanto para a competitividade quanto para a 

qualidade de vida, foi feita uma análise quanto a existência de correspondência 

entre os dois constructos, com o intuito de verificar se há objetivos comuns que 

possam ser identificados e que permitam aos gestores definir formas de 

investimento de recursos públicos que atendam aos interesses dos dois tipos de 

público envolvidos neste estudo. 

A seguir cada uma das etapas descritas no design apresentado na figura 14 serão 

descritas em maiores detalhes para que seja possível ao leitor compreender como o 

trabalho foi construído e quais os procedimentos e padrões adotados que 

viabilizaram a obtenção dos objetivos traçados inicialmente. 
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3.2 Construção do marco teórico 

Para a elaboração do marco teórico foi realizada uma pesquisa bibliográfica em 

várias bases de dados internacionais, no período compreendido entre o ano 2000 e 

2010, totalizando um intervalo de 11 (onze) anos, com o intuito de se verificar o 

estado da arte com relação à análise da competitividade e também sobre os estudos 

ligados ao turismo e à qualidade de vida. 

Bases de Dados EBSCO SAGE SCIELO TOTAL 

Palavras Chave U S U S U  S U S 

Competitiveness and Destination 104 19 629 49 4 1 737 69 

Competitividade e Destino 0 0 0 0 5 3 5 3 

Quality of Life and Destination 29 7 710 14 3 0 742 21 

Qualidade de Vida e Destino 0 0 0 0 5 0 5 0 

Quality of Life and Competitiveness 29 0 631 7 2 1 662 8 

Qualidade de Vida e Competitividade 0 0 0 0 1 0 1 0 

TOTAIS 162 26 1970 70 20 5 2152 101 

* = Os indicadores U – Universo (representam a quantidade total de artigos encontrados que 
atendiam aos requisitos) e S – Selecionados (representam a quantidade de artigos que 
tratavam o assunto de maneira que poderia ser considerada como útil para o entendimento do 
presente estudo). 

Quadro 12 - Artigos pesquisados junto às Bases de Dados 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

O quadro 12 mostra quais foram as palavras-chave pesquisadas e que deveriam 

estar presentes no título do artigo a ser analisado, ou no abstract (resumo) do 

mesmo, de forma a demonstrar a importância dos termos no contexto geral do 

artigo. As bases de dados que foram consideradas nesta pesquisa incluem a maior 

parte da produção científica da área e estão disponíveis aos pesquisadores da 

UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí, incluindo a maioria dos journals e revistas 

de renome na área. Entre elas destaca-se a EBSCO – Elton B. Stephens Company 

(base de dados que engloba mais de 300 – trezentas – publicações ligadas às áreas 

de turismo, administração, negócios, sociologia, psicologia entre outras), a SAGE 

Publications (base de dados que abrange mais de 560 – quinhentos e sessenta -

journals e periódicos das áreas de administração, turismo, negócios, sociologia, 

psicologia entre outras), o SCIELO – Scientific Eletronic Library Online (base de 
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dados que incorpora o conteúdo de mais de 660 – seiscentos e sessenta – 

periódicos de diferentes áreas), além do GOOGLE (motor de busca que possibilita a 

consulta a quaisquer tipo de artigo que esteja armazenado junto às instituições de 

pesquisa que os produziram em qualquer parte do mundo). 

Como pode ser verificado por meio do quadro 12 foram encontrados 2152 (dois mil 

cento e cinqüenta e dois) artigos envolvendo as palavras-chave pesquisadas, porém 

somente 101 (cento e um) representavam estudos que forneciam subsídios para o 

entendimento mais aprofundado do tema em questão. Um fator limitador foi o fato de 

que só foram considerados os artigos que disponibilizavam a versão completa do 

mesmo, seja em PDF (formato de arquivo que possibilita somente sua leitura) ou em 

qualquer outro formato. Os artigos pesquisados por intermédio do site de pesquisas 

no ambiente de internet, conhecido como GOOGLE, não foram considerados neste 

quadro, uma vez que não havia como escolher somente aqueles que se 

enquadravam nos critérios de busca definidos, sendo esta ferramenta utilizada 

somente para a busca de alguns artigos específicos associados à autores que 

trabalharam os temas pesquisados em outras publicações. 

Após esse levantamento foi construído um arcabouço teórico a partir do esquema 

apresentado na figura 15, que partiu do princípio que o turismo por possuir uma 

abrangência multidisciplinar, ou até mesmo interdisciplinar, conforme afirmam 

Cooper et ali (2001) seria o universo dentro do qual seria desenvolvida a pesquisa. 

Dentro do universo do turismo optou-se pela escolha do tema destinações turísticas 

como item sobre o qual seria aprofundado o conhecimento, partindo para análise de 

suas características e particularidades. Dentro das destinações verificou-se que 

havia dois constructos (competitividade das destinações turísticas e qualidade de 

vida) sob os quais o pesquisador demonstrou interesse e decidiu por pautá-los como 

palavras-chave de pesquisa com o intuito de conhecer mais sobre o assunto e 

avançar no entendimento de seus principais conceitos, formas de mensuração e 

tipos de análise. Neste ponto chegou o autor à determinação do foco de pesquisa, 

que é a análise quanto à existência de correspondência entre o desempenho 

percebido e efetivo da competitividade de uma destinação turística e o desempenho 

percebido e efetivo da qualidade de vida dos residentes na mesma. 
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Figura 15 - Estrutura teórica do estudo 
Fonte: Elaboração do autor. 

Após a definição da estrutura teórica que forneceu a espinha dorsal, a partir da qual 

foi possível a construção do estudo, o próximo item irá mostrar como foi feita a 

definição e escolha das variáveis que serão utilizadas para possibilitar a 

compreensão do fenômeno que se deseja observar. 

 
3.3 Definição e Escolha das Variáveis  

Nesta parte do estudo são apresentadas as variáveis escolhidas à partir do 

referencial teórico estudado e segundo afirma Dencker (2001) estas devem ter o 

propósito de viabilizar o alcance dos objetivos específicos definidos na introdução do 

trabalho. Quanto mais adequadas forem às variáveis, mais claro se apresentam para 

o pesquisador as conclusões baseadas na análise dos dados obtidos na pesquisa 
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de campo. No presente estudo as variáveis encontram-se divididas em quatro 

grandes grupos visando atender aos quatro objetivos específicos estipulados: 1 – 

variáveis para análise da percepção dos gestores quanto ao desempenho 

competitivo de seus destinos; 2 – variáveis para verificação efetiva do desempenho 

competitivo dos destinos; 3 – variáveis para análise da percepção dos residentes 

quanto à qualidade de vida em seu município; e 4 – variáveis para avaliação efetiva 

do nível de qualidade de vida nos municípios alvo do estudo. 

 
3.3.1 Variáveis para análise da percepção dos gestores quanto ao desempenho 

competitivo de suas destinações turísticas 

Neste grupo de variáveis, mostrado no quadro 13, busca-se trabalhar o primeiro 

objetivo específico que está ligado à percepção dos gestores quanto ao 

desempenho competitivo de seus respectivos destinos turísticos em relação à média 

do desempenho turístico medido para o Estado de Santa Catarina, de forma a 

permitir, posteriormente, a verificação de a percepção dos gestores está em 

conformidade com os resultados obtidos. O referencial teórico para a construção 

desse conjunto de variáveis são os trabalhos de Porter (1989), Esser et ali (1996), 

Heat (2002), Ritchie e Crouch (2003), Dwyer e Kim (2003) e Blanke, Chiesa e 

Herrera (2009), e refinado por meio de discussões feitas junto ao grupo de estudos 

sobre Planejamento e Gestão de Espaços Turísticos da UNIVALI (Universidade do 

Vale do Itajaí).  

Indicador Objetivo Base Teórica 

Macro Ambiente 

Índice de Inflação 
Verificar se os componentes 
macroeconômicos contribuem para o 
desempenho competitivo Esser et ali (1996); 

Dwyer e Kim (2003) 
Taxa de Câmbio Verificar se política cambial contribui 

para o desempenho competitivo 

Exigências para obtenção de 
Visto de Entrada 

Verificar se a política de relações 
exteriores contribui para o desempenho 
competitivo 

Dwyer e Kim (2003); 
Kim e Dwyer (2003) 

Políticas Nacionais de 
Preservação Ambiental 

Verificar a contribuição delas para o 
desempenho competitivo Heat (2002); Ritchie e 

Crouch (2003) Políticas Nacionais de 
Desenvolvimento do Turismo 

Verificar a contribuição delas para o 
desempenho competitivo 

Continua na próxima página. 
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Continuação da página anterior. 
Indicador Objetivo Base Teórica 

Organizações de Suporte e Apoio 
ao Turismo em Âmbito Nacional 

Verificar a contribuição da atuação 
delas para o desempenho competitivo 

Porter (1989); Esser 
et ali (1996); Dwyer e 
Kim (2003) 

Micro Ambiente 

Atrativos 

Naturais 
Verificar se belezas naturais, fauna e 
flora contribuem para o desempenho 
competitivo 

Dwyer e Kim (2003); 
Ritchie e Crouch 
(2003); Kim e 
Dwyer(2003) 

Culturais 

Verificar se os museus, monumentos, 
bibliotecas, parques de exposição 
contribuem para o desempenho 
competitivo 

Entretenimento 

Verificar se os cinemas, teatros, boates, 
parques temáticos e parques ecológicos 
contribuem para o desempenho 
competitivo  

Compras 

Verificar se os shopping centers, 
centros de compra, lojas de artesanato 
contribuem para o desempenho 
competitivo 

Eventos 

Verificar se as festas típicas, 
apresentações de grupos folclóricos e 
feiras contribuem para o desempenho 
competitivo 

Infra Estrutura 

Acomodações 
Verificar se a estrutura de hospedagem 
da rede de hotéis e pousadas contribui 
para o desempenho competitivo 

Dwyer e Kim (2003); 
Ritchie e Crouch 
(2003); Kim e Dwyer 
(2003) 

Gastronomia 
Verificar se a estrutura de restaurantes, 
bares e lanchonetes contribui para o 
desempenho competitivo 

Acessibilidade 
Verificar se as condições das estradas 
de acesso ao destino contribuem para o 
desempenho competitivo 

Comunicação 

Verificar se as placas de sinalização 
para que o turista se orientar pelo 
destino contribuem para o desempenho 
competitivo 

Saneamento 

Verificar se as condições de 
abastecimento de água e a coleta de 
esgotos contribuem para o desempenho 
competitivo 

Conveniência 

Verificar se a estrutura de acesso a 
bens de consumo e itens relativos às 
necessidades básicas contribui para o 
desempenho competitivo 

Continua na próxima página. 
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Continuação da página anterior. 
Indicador Objetivo Base Teórica 

Segurança 
Verificar a perspectiva de garantia da 
segurança física e patrimonial contribui 
para o desempenho competitivo 

Dwyer e Kim (2003); 
Ritchie e Crouch 
(2003); Kim e Dwyer 
(2003) Saúde 

Verificar se a estrutura de atendimento 
básico à saúde contribui para o 
desempenho competitivo 

Concorrência 

Oferta 

Verificar se a quantidade de 
estabelecimentos que oferecem 
serviços aos turistas (número de hotéis 
x número de restaurantes) contribui 
para o desempenho competitivo 

Dwyer e Kim (2003); 
Ritchie e Crouch 
(2003) 

Demanda Verificar se a quantidade de turistas que 
demandam por serviços contribui para o 
desempenho competitivo 

Fornecedores Verificar se as empresas encarregadas 
de suprir as necessidades das 
empresas instaladas contribui para o 
desempenho competitivo 

Hospitalidade 

Verificar se a receptividade dos 
residentes em relação aos turistas 
contribui para o desempenho 
competitivo 

Recursos Humanos 

Verificar se a qualificação dos recursos 
humanos utilizados no atendimento ao 
turista contribui para o desempenho 
competitivo 

Heat (2002); Dwyer e 
Kim (2003) Ritchie e 
Crouch (2003) 

Instituições de Pesquisa e 
Desenvolvimento 

Verificar se a atuação das instituições 
de pesquisa e desenvolvimento 
contribui para o desempenho 
competitivo 

Esser et ali (1996); 
Dwyer e Kim (2003) 

Políticas Locais/Regionais de 
Proteção Ambiental 

Verificar a contribuição delas para o 
desempenho competitivo Heat (2002); Ritchie e 

Crouch (2003) Políticas Locais/Regionais de 
Desenvolvimento do Turismo 

Verificar a contribuição delas para o 
desempenho competitivo 

Organizações de Apoio e Suporte 
em Âmbito Local/Regional 

Verificar a contribuição da atuação 
delas para o desempenho competitivo 

Esser et ali (1996); 
Dwyer e Kim (2003) 

Gestão Competitiva 

Gestão de Marketing 
Verificar se a divulgação e a publicidade 
do destino contribuem para o 
desempenho competitivo Dwyer e Kim (2003); 

Ritchie e Crouch 
(2003) 

Gestão Ambiental 

Verificar se a preservação e 
sustentabilidade dos recursos naturais 
contribuem para o desempenho 
competitivo 

Continua na próxima página. 
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Continuação da página anterior. 
Indicador Objetivo Base Teórica 

Gestão Tecnológica 
Verificar se o desenvolvimento de 
sistemas informatizados contribui para o 
desempenho competitivo 

Dwyer e Kim (2003); 
Ritchie e Crouch 
(2003) 

Gestão de Recursos Humanos 

Verificar se a qualificação e o 
acompanhamento das necessidades de 
mão-de-obra contribuem para o 
desempenho competitivo 

Gestão da Oferta 
Verificar se a análise da capacidade 
instalada contribui para o desempenho 
competitivo 

Gestão da Demanda 
Verificar se a análise do fluxo de turistas 
contribui para o desempenho 
competitivo 

Gestão do Conhecimento 

Verificar se a disseminação de práticas 
de sucesso entre as empresas 
instaladas contribui para o desempenho 
competitivo 

Monitoramento e Avaliação da 
Competitividade 

Verificar se o processo utilizado 
contribui para o desempenho 
competitivo 

Quadro 13 - Variáveis para análise da percepção dos gestores quanto à competitividade de uma 
destinação turística 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Fez-se a opção por se trabalhar com indicadores mais amplos que possibilitassem 

posterior aprofundamento de estudos com o intuito de uma análise mais específica 

associada a um estudo que visasse explicar em detalhes os motivos vinculados ao 

desempenho percebido para o indicador em questão. Os indicadores foram 

separados em dois grandes conjuntos: o primeiro contendo aqueles inerentes ao 

macro ambiente, que conforme destacado por Esser et ali (1996) envolvem questões 

que afetam a todos os concorrentes de um determinado país de maneira direta, mas 

que são percebidos de maneira diferente, à medida que as legislações locais 

estejam mais ou menos ajustadas para absorver os impactos causados; o segundo 

composto por indicadores organizados em outros quatro subgrupos (atrativos, infra-

estrutura, concorrência e gestão competitiva), construídos com base nos modelo de 

Dwyer e Kim (2003), ampliado pelas considerações de Porter (1989), Esser et ali 

(1996), Heat (2002) e Ritchie e Crouch (2003) e que tem por finalidade mostrar uma 

tendência quanto ao desempenho competitivo de um determinado destino.  

De acordo com os princípios da teoria sistêmica, tal como proposta por Bertallanffy 

(1967), e aprimorada por Morgan (1996), Capra (2002) e Anjos (2004) todos os 
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indicadores que interagem em determinado sistema proporcionam sua parcela de 

contribuição, pois ao realizarem uma perturbação em sua estrutura inicial, os 

mesmos passam a fazer parte integrante da nova estrutura formada vindo a afetar 

seu desempenho. No presente estudo todos os indicadores foram considerados 

como igualmente importantes e desta forma para determinar o nível de 

competitividade verificou-se a quantidade deles que foram apontados como tendo 

desempenho competitivo e estratificou-se o resultado em três grandes grupos: de 1 

a 12 (de um a doze) indicadores apontados como tendo desempenho superior, 

considerou-se baixa competitividade e, portanto, com tendência a obter um 

desempenho inferior à média do estado; de 13 a 24 (de treze a vinte e quatro) 

indicadores apontados com tendo desempenho superior, considerou-se média 

competitividade, o que mostra a tendência de que se obtenha um desempenho 

similar à média do estado; e por fim de 25 a 36 (de vinte e cinco a trinta e seis)  

indicadores sendo apontados como possuindo um desempenho superior, 

considerou-se como alta competitividade e desta forma tendendo a ser verificado um 

desempenho superior à média do estado. Essa estratificação em três grandes 

divisões já havia sido feita por Mazaro e Varzin (2008). 

 
3.3.2 Variáveis para análise do desempenho competitivo em uma destinação 

turística 

Nesta parte do estudo utilizou-se o referencial teórico de Dwyer e Kim (2003) para 

construir o quadro 14, que fundamenta a escolha de indicadores que possibilitam 

uma comparação efetiva, baseada em dados concretos e mensuráveis, que estão 

disponíveis ou que são passíveis de elaboração por meio de acesso à fontes oficiais 

de informação, de forma a garantir uma comparação direta entre os resultados dos 

destinos turísticos selecionados e a média do resultado desses mesmos indicadores 

em âmbito Estadual. 

Os dados aqui obtidos são necessários para que se possa verificar o alcance do 

segundo objetivo específico que envolve a verificação da correspondência entre a 

percepção dos gestores quanto ao desempenho competitivo dos destinos turísticos 

e seu efetivo desempenho, conforme os indicadores definidos neste ponto do 

trabalho. 
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Indicador Descrição 

Turistas estrangeiros Valor referente ao percentual do número de turistas 
estrangeiros em relação ao total de turistas previsto 

Receita Estimada do Turismo Total Valor em R$ (reais) estimado a ser arrecadado pelo 
turismo no destino 

Taxa de ocupação da rede hoteleira Valor referente ao percentual de ocupação da rede 
hoteleira 

Média de gastos dos turistas nacionais por dia Valor em R$ (reais) referente ao gasto médio dos 
turistas nacionais por dia 

Média de gastos dos turistas estrangeiros por 
dia 

Valor em R$ (reais) referente ao gasto médio dos 
turistas estrangeiros por dia 

Média de tempo de permanência em hotéis no 
destino 

Número médio de dias de permanência dos turistas 
no destino 

Procura por meios de hospedagem 
Valor percentual referente à quantidade de turistas 
que procuram por hospedagem em hotéis e 
pousadas 

Receita estimada do turismo por habitante Valor estimado de receita do turismo em R$ (reais) 
dividido pelo número de habitantes 

Renda Média Mensal Número médio de salários mínimos recebidos pelos 
residentes no destino 

Volume de investimentos feitos Montante de investimentos feitos no setor conforme 
levantamento de campo realizado 

 População empregada 
Valor percentual referente ao quociente entre o total 
de pessoas empregadas em relação ao número de 
habitantes 

Indicador Descrição 

Candidatos por vagas de emprego Número de habitantes dividido pelo total de 
empresas atuantes cadastradas 

Satisfação com o investimento 

Valor percentual referente à satisfação dos 
gestores com o investimento feito em seus 
empreendimentos, conforme levantamento de 
campo 

Quadro 14 - Indicadores de desempenho competitivo efetivo 
Fonte: Adaptação do autor a partir dos estudos de Dwyer e Kim (2003) 

Para verificar o desempenho global de um destino, foi utilizado o mesmo princípio 

adotado por Mazaro e Varzin (2008), em seu modelo de análise de competitividade, 

que consistia na atribuição de uma pontuação para cada indicador e na verificação 

do escore final obtido dividindo-o em três grandes grupos (alto, médio e baixo) de 

desempenho competitivo. Para atribuir a pontuação para cada indicador foi adotado 

o seguinte critério: 5 (cinco) pontos para os indicadores com desempenho acima do 

padrão definido; 2,5 (dois e meio) pontos para os indicadores com desempenho 

próximo do padrão definido; e 1 (um) ponto para os indicadores com desempenho 

abaixo do padrão definido. A pontuação final será estratificada da seguinte maneira: 
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de 1 a 21 (de um a vinte e um) pontos – baixo desempenho competitivo; acima de 

21 a 43 (acima de vinte e um a quarenta e três) pontos médio desempenho 

competitivo; e acima de 43 a 65 (acima de quarenta e três a sessenta e cinco) 

pontos alto desempenho competitivo. 

 
3.3.3 Variáveis para análise da percepção dos residentes quanto à qualidade de vida 

no destino 

Para avaliar a percepção dos residentes quanto à qualidade de vida em seus 

respectivos municípios, optou-se por trabalhar com as dimensões levantadas no 

trabalho de Rogerson (1999) - quadro 15 -, uma vez que neste estudo foi feito um 

amplo levantamento sobre os trabalhos existentes e foi feita uma crítica quanto à 

utilização dos indicadores associados a estas dimensões em função dos interesses 

do capital. No presente estudo verificando junto aos residentes as mesmas 

dimensões objetiva-se resgatar a dimensão humana da percepção da qualidade, 

tendo em vista que as dimensões envolvidas abordam tanto aspectos objetivos da 

qualidade de vida, quanto subjetivos, possibilitando uma visão mais ampla do tema. 

Indicador Objetivo 

Ambiente/Poluição Verificar a satisfação dos residentes quanto à qualidade 
(ausência de poluição) do ar, das águas e do solo  

Atmosfera de Paz e 
Tranqüilidade 

Verificar se o destino pode ser considerado como um local 
tranqüilo e sossegado  

Clima Verificar se a média de temperatura observada ao longo do ano 
é agradável 

Oportunidades de Estilo de Vida Verificar se existem fatores que possibilitam a mobilidade social 
(mudança ascendente de classe social) 

Trabalho Verificar se existem vagas disponíveis em número suficiente no 
mercado de trabalho  

Aposentadoria Verificar a existência de programas específicos voltados ao 
atendimento dos moradores que alcançaram a terceira idade 

Acesso e Custo de Moradia 
Verificar se existem imóveis à disposição em quantidade 
compatível à demanda e se o preço está compatível com a 
renda  

Assistência Médica/Saúde 
Pública 

Verificar se os serviços públicos de saúde disponibilizados são 
em quantidade suficiente e com a qualidade necessária para 
possibilitar um bom atendimento 

Criminalidade/Segurança Pública 
Verificar se o trabalho policial (civil e militar) é suficiente para 
manter a ordem e garantir a integridade física e patrimonial dos 
residentes 

Continua na próxima página. 
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Continuação da página anterior. 
Indicador Objetivo 

Meios de Transporte/Fluxo de 
Trânsito 

Verificar se o transporte público existente é adequado à 
demanda e se o nível de fluxo de trânsito existente é compatível 
às necessidades de deslocamento pelo destino 

Educação 
Verificar se a quantidade de vagas disponíveis em escolas 
municipais é suficiente e se a qualificação dos profissionais da 
educação é adequada 

Recreação 
Verificar se existem espaços públicos para lazer (praças, 
parques, ginásios, calçadões) em quantidade compatível à 
demanda 

Clima para Economia/Negócios 
Verificar se há receptividade por parte da comunidade e dos 
comerciantes já instalados quanto à implantação de novos 
negócios 

Diversidade Artística e Cultural 
Verificar se existem espaços públicos disponíveis e em número 
suficiente para o desenvolvimento de  manifestações da cultura 
local 

Incentivos 
Verificar se existem incentivos públicos (isenção de impostos, 
programas de apoio a novos empreendimentos) para a abertura 
de novos negócios 

Espaço Comercial Verificar se o atual nível de desenvolvimento do comércio local 
atende às demandas dos residentes 

Custos de Alimentação/Custo de 
Vida 

Verificar se os valores praticados pelos comerciantes em termos 
de alimentação e demais itens necessários a manutenção de 
uma casa são compatíveis com a renda da população 

Envolvimento Político Verificar se existe liberdade de expressão política (ausência de 
restrições à livre manifestação) para os residentes 

Renda Verificar se a remuneração média oferecida aos trabalhadores 
locais é compatível com níveis dignos de sobrevivência 

Preservação Ambiental 
Verificar se existem programas voltados à manutenção das 
áreas de preservação ambiental e se os mesmos são 
fiscalizados corretamente pelo poder público 

Acessibilidade 
Verificar se existem obras voltadas ao atendimento de pessoas 
portadoras de necessidades especiais nos prédios públicos e 
nas vias públicas 

Socialização 
Verificar se existem oportunidades de socialização por meio de 
associações de bairro, grupos de mães, grupos de terceira 
idade em quantidade adequada à demanda no destino 

Quadro 15 - Indicadores para análise da percepção dos residentes quanto a Qualidade de Vida 
Fonte: Livre adaptação do autor de Rogerson (1999) 

Neste trabalho, da mesma forma como foi feito com indicadores de percepção do 

desempenho competitivo, todos os indicadores foram considerados como 

igualmente importantes e desta forma buscou-se determinar o nível de qualidade de 

vida percebido à partir da quantidade deles que foram apontados como possuindo 

qualidade de vida e o resultado foi formatado em três grandes grupos: de 1 a 7 (de 

um a sete) indicadores apontados como tendo qualidade de vida, considerou-se 
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baixo nível de qualidade de vida e, portanto, com tendência a obter um desempenho 

inferior quando comparado à média do estado; de 8 a 14 (de oito a quatorze) 

indicadores apontados com tendo qualidade de vida, considerou-se médio nível de 

qualidade de vida, o que mostra a tendência de que se obtenha um desempenho 

similar à média do estado; e por fim de 15 a 23 (de quinze a vinte e três)  

indicadores sendo apontados como possuindo qualidade de vida, considerou-se 

como alto nível de qualidade de vida e desta forma tendendo a ser verificado um 

desempenho superior à média do estado. 

Esta análise permite a verificação do terceiro objetivo específico que é a análise da 

percepção dos residentes quanto ao nível de qualidade de vida existente em cada 

um dos destinos turísticos nos quais está focada a pesquisa. 

 
3.3.4 Variáveis para análise da qualidade de vida a partir de indicadores objetivos 

observados no destino 

O conjunto de indicadores de qualidade de vida efetivos tem por finalidade viabilizar 

a verificação do quarto objetivo específico do presente estudo e foi elaborado com 

base no sistema de informações de qualidade de vida criado para a Câmara 

Municipal do município do Porto em Portugal, por Santos e Martins (2002), que se é 

construído sobre um conjunto de informações objetivas, haja visto que o poder 

público, ou os seus gestores não possuírem muita ingerência sobre as questões 

subjetivas de qualidade de vida inerentes aos seus moradores. 

O pesquisador pautou-se também pelos estudos de Sirgy (1986) que afirma que o 

nível de qualidade de vida aumenta à medida que se evolui no atendimento às 

necessidades humanas em conformidade com a escala definida por Maslow (1987) 

e que foi atualizada por Chapman (2007). 

O quadro 16 mostra a matriz que foi considerada para a formulação da entrevista a 

ser realizada em cada município com o intuito de se verificar qual a efetiva qualidade 

de vida. Isso possibilitará que após a obtenção dos dados relativos à competitividade 

de cada destino se efetue a comparação que permitirá a compreensão quanto a 

existência ou não de uma correspondência entre aqueles que apresentam maior 

competitividade com os de melhor qualidade de vida. 
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Necessidades Físicas e Biológicas (Alimentação, bebida, abrigo, saúde) 

Indicador Objetivo 

Cesta Básica 
Verificar o impacto em percentual do custo da cesta básica 
proposta pelo DIEESE sobre a renda média dos residentes 
em relação à média do estado 

Acesso a Água Tratada Verificar o % de casas com acesso à água tratada em 
relação à média do estado 

Moradia – Locação 
Verificar o impacto em percentual do valor dos aluguéis 
sobre a renda média dos residentes em relação à média 
do estado 

Saúde – Atendimento Verificar a quantidade de médicos por 1.000 hab em 
relação à média do estado 

Saúde – Saneamento Verificar o % de casas com acesso a rede de coleta de 
esgotos em relação à média do estado 

Necessidades de Segurança (Proteção, ordem e estabilidade) 

Indicador Objetivo 

Segurança – Atendimento 
Verificar a quantidade de policiais (civis, militares, 
metropolitanos) por 1.000 hab. em relação à média do 
estado 

Segurança – Cobertura Verificar a quantidade de km2 a ser coberto por uma 
viatura em relação a padrão proposto 

Ordem Verificar a quantidade de homicídios por 1.000 habitantes 
em relação à média do estado 

Desigualdade Verificar o desempenho medido pelo índice de GINI  

Necessidades de Afiliação e Amor (Trabalhos em grupo, opções de socialização) 

Indicador Objetivo 

Participação comunitária Quantidade de Km2 abrangidos por uma associação de 
bairro em relação ao padrão proposto 

Opções de socialização – jovens 
Quantidade de indivíduos de 15 a 24 anos, por espaço 
público voltado à prática de atividades esportivas em 
relação ao padrão proposto 

Opções de socialização – mulheres 
Quantidade percentual de mulheres de 20 a 64 anos 
atendidas pelos clubes de mães em relação ao padrão 
proposto 

Opções de socialização – idosos 
Quantidade percentual de indivíduos acima de 65 anos 
atendidos pelos grupos de terceira idade em relação ao 
padrão proposto 

Necessidades de Estima (Realização, status, responsabilidade) 

Indicador Objetivo 

Ensino – Cobertura Verificar a quantidade de alunos matriculados em relação à 
media do estado 

Ensino – Atendimento Verificar a quantidade de professores por 1.000 hab em 
relação à média do estado 

Continua na próxima página. 

 



158 

Continuação da página anterior. 
Necessidades de Estima (Realização, status, responsabilidade) 

Indicador Objetivo 

Emprego  Verificar o % de pessoas empregadas frente à população 
total em relação à média do estado 

Oportunidades Verificar o número de habitantes por empresa em relação 
à média do estado 

Renda Verificar a quantidade de salários mínimos percebida pelos 
residentes em relação à média do estado 

Quadro 16 - Mensuração da Qualidade de Vida de uma Destinação Turística 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para mensurar a qualidade de vida e verificar o desempenho global de um destino, 

foi utilizado a mesma metodologia apresentada no estudo de Mazaro e Varzin 

(2008), e semelhante ao que foi feito no processo de análise de competitividade, em 

que são atribuídos pontos para cada indicador e cujo somatório final optou-se por 

dividir em três grandes níveis de qualidade de vida (alto, médio e baixo). A 

pontuação a ser destinada para cada indicador adotou o seguinte critério: 5 (cinco) 

pontos para os indicadores com desempenho acima do padrão definido; 2,5 (dois e 

meio) pontos para os indicadores com desempenho próximo do padrão definido; e 1 

(um) ponto para os indicadores com desempenho abaixo do padrão definido. A 

pontuação final será estratificada da seguinte maneira: de 1 a 29 (de um a vinte e 

nove) pontos – baixo nível de qualidade de vida; de 30 a 59 (de trinta a cinqüenta e 

nove) pontos médio nível de qualidade de vida; e de 60 a 90 (de sessenta a 

noventa) pontos alto nível de qualidade de vida. 

Uma vez definidas e apresentadas as variáveis de pesquisa, cabe ao pesquisador a 

delimitação do Universo de Pesquisa, onde são estabelecidas as fronteiras pelas 

quais o trabalho será contido, proporcionando maior controle quanto à quantidade de 

questionários a serem enviados e também quanto à possibilidade de obtenção de 

um número maior de respondentes o que trará maior credibilidade e confiabilidade 

quanto aos resultados obtidos. 

 
3.4 Universo de Pesquisa 

O presente estudo utilizou como base para a delimitação do universo de pesquisa o 

estado de Santa Catarina, que de acordo com dados levantados pelo WTTC (World 

Travel & Tourism Council) possui um setor turístico pujante, que é responsável por 
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12,5% do PIB (Produto Interno Bruto) do Estado e por aproximadamente 510.000 

(quinhentos e dez mil) empregos em toda a economia do turismo. (WTTC, 2009) 

Dentro do estado de Santa Catarina optou-se por trabalhar com o conjunto de 

municípios estudados pela Santur (Santa Catarina Turismo S/A - que é uma 

empresa de economia mista criada com o objetivo de fomentar o turismo no Estado) 

no ano de 2008. A escolha por este ano dá-se em função da necessidade de 

trabalhar com dados que permitam a comparação da receita estimada do turismo 

pesquisada pela Santur (SANTUR, 2008) com o PIB (Produto Interno Bruto) de 

Santa Catarina, cujo dado mais recente disponibilizado pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) é do mesmo ano. (IBGE, 2010) 

Para a escolha dos municípios a pesquisar foi construído o quadro 17 que mostra 

todos as cidades pesquisadas pela Santur, com suas respectivas receitas estimadas 

de turismo para o ano de 2008 e traz também os dados referentes ao PIB a preços 

correntes, além do valor adicionado bruto de serviços, que é a parte do mesmo onde 

o turismo dá sua maior parcela de contribuição. 

Definiu-se como parâmetro de corte, trabalhar somente com os municípios cujo valor 

adicionado bruto de serviços a preços correntes (VAB Serviços) representa mais de 

50% do total do PIB (Produto Interno Bruto) a preços correntes, o que caracteriza a 

economia desse município como sendo baseada no setor de serviços, uma vez que 

mais da metade de sua riqueza é oriunda deste setor. Em seguida dentre os 

municípios pré-selecionados, adotou-se novo critério de seleção que se baseou na 

escolha daqueles cujo percentual da renda estimada do turismo, em relação ao valor 

adicionado bruto de serviços (VAB Serviços) representasse no mínimo 50% do valor 

estipulado, o que indica que essa deva ser a principal atividade, pois representa 

mais da metade do valor total deste setor.  

Outro fato que reforça o argumento anterior, é que a receita estimada do turismo foi 

obtida com base apenas em dois meses (janeiro e fevereiro - meses de alta 

temporada), reafirmando que a principal atividade dentro do setor de serviços é o 

turismo, uma vez que com a receita de apenas dois meses já se obtém mais da 

metade do valor arrecadado para o ano todo. A partir dos critérios descritos foram 

selecionados para o estudo multicaso os municípios de Balneário Camboriú (51,9%), 

Bombinhas (80,8%) e Garopaba (72,9%).  
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Municípios 

% VAB 
Agropec.(1) 

a preços 
correntes 

 % VAB 
Indústria(1) 

a preços 
correntes 

% 
Impostos 

sobre 
Produtos(1) 

a preços 
correntes  

VAB Serviços(1) a 
preços correntes                

% do 
PIB 

PIB(1) a preços 
correntes                          

Renda Estimada do 
Turismo(2) em Reais                                  

% Renda em 
relação ao 

VAB Serviços                 

Balneário Camboriú 0,30% 17,10% 9,10% 1.064.291.000,00 73,6% 1.446.756.000,00 552.380.693,84 51,9% 
Blumenau 0,20% 34,10% 12,10% 3.956.248.000,00 53,5% 7.391.534.000,00 398.215.789,79 10,1% 
Bombinhas 7,30% 17,90% 6,70% 108.745.000,00 68,1% 159.721.000,00 87.909.167,30 80,8% 
Florianópolis 0,30% 11,10% 15,90% 5.904.414.000,00 72,7% 8.120.985.000,00 590.967.262,73 10,0% 
Fraiburgo 19,50% 25,80% 6,40% 233.708.000,00 48,3% 483.990.000,00 3.714.408,29 1,6% 
Garopaba 5,50% 23,70% 8,00% 104.895.000,00 62,8% 166.992.000,00 76.459.177,66 72,9% 
Itajaí 0,40% 10,30% 33,70% 5.666.369.000,00 55,6% 10.183.448.000,00 33.283.965,96 0,6% 
Jaraguá do Sul 0,50% 50,00% 11,40% 1.826.307.000,00 38,0% 4.800.618.000,00 12.128.416,99 0,7% 
Joinville 0,30% 39,90% 11,70% 6.358.363.000,00 48,1% 13.220.313.000,00 38.786.953,95 0,6% 
Laguna 11,20% 15,50% 5,50% 278.078.000,00 67,9% 409.697.000,00 42.602.449,22 15,3% 
Penha 11,40% 22,10% 5,60% 136.623.000,00 60,9% 224.485.000,00 27.532.305,85 20,2% 
Pomerode 1,50% 51,40% 11,70% 233.937.000,00 35,4% 660.123.000,00 1.247.631,99 0,5% 
Porto Belo 7,60% 24,00% 6,50% 103.375.000,00 61,8% 167.172.000,00 43.029.264,93 41,6% 
São Francisco do Sul 0,30% 16,50% 49,70% 1.061.371.000,00 33,6% 3.162.842.000,00 28.120.614,12 2,6% 
São Joaquim 24,50% 11,20% 6,10% 162.418.000,00 58,1% 279.473.000,00 796.788,18 0,5% 
Urubici 34,90% 9,40% 4,10% 56.387.000,00 51,7% 109.164.000,00 796.788,18 1,4% 

(1) - Valores anuais conforme banco de dados Cidades@          
(2) - Valores referentes ao período de alta temporada (Jan-Fev/2008)        
Quadro 17 - Municípios pesquisados pela Santur no ano de 2008 
Fontes: Santur (2008); IBGE (2010) 
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Figura 16 – Localização dos municípios objeto de estudo de caso 
Fonte : Livre adaptação do autor a partir de INFOESCOLA (2010) 
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O fato de terem sido escolhidos 3 (três) municípios permitiu ao pesquisador realizar 

a triangulação na observação do fenômeno, conforme proposto por Yin (2010), o 

que permitiu que os resultados fossem confrontados de forma a garantir que não se 

estava observando um acontecimento isolado, mas sim uma tendência de 

comportamento. 

A figura 16 mostra que tratam-se de 3 (três) municípios litorâneos, que portanto 

desenvolvem atividades ligadas ao segmento turístico definido pelo Ministério do 

Turismo (BRASIL, 2006) como sendo “Turismo de Sol e Praia”. Este fato aponta 

para um problema apontado pelo relatório do WTTC (2009) que alerta para a 

questão da sazonalidade no desenvolvimento das atividades turísticas, uma vez que 

por estarem todos os municípios situados abaixo do trópico de capricórnio 

encontram-se propensos á um período maior de dias frios, o que torna menos 

atrativos os destinos que desenvolvem suas ações associadas ao apelo do binômio 

“Sol e Mar”. Essa situação cria uma série de dificuldades para os municípios menos 

competitivos, pois, a falta de uma estrutura de atrativos (além dos atrativos naturais) 

faz com que eles tenham que optar entre o fechamento nos períodos de baixa 

temporada ou arcar com algum tipo de prejuízo. 

Todos estão situados próximos a principal rodovia federal de ligação dos estados 

dos Sul que é a BR 101, que atravessa todo o estado de Santa Catarina, indo de 

Passo de Torres, no limite Sul, até Garuva, seu ponto de acesso ao norte. Grande 

parte de seu trajeto encontra-se duplicado, restando alguns trechos sem duplicação 

na extensão compreendida entre os municípios de Palhoça, próximo a capital 

Florianópolis, até a divisa com o Rio Grande do Sul. O trecho que passa próximo à 

cidade de Garopaba encontra-se em fase de duplicação e ainda traz algumas 

dificuldades de acesso ao destino. 

Os municípios mais ao norte (Balneário Camboriú e Bombinhas) encontram-se entre 

os dois principais aeroportos do estado: o Hercílio Luz e o Ministro Victor Konder. O 

Aeroporto Internacional Hercílio Luz, localizado na cidade de Florianópolis, é o mais 

movimentado do estado, alcançando um volume de passageiros que ficou próximo a 

2 (dois) milhões de passageiros no ano de 2008 (WTTC, 2009). Dista 

aproximadamente 99 Km (noventa e nove quilômetros) de Balneário Camboriú, 60 

km (sessenta quilômetros) de Bombinhas e a 100 Km (cem quilômetros) de 
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Garopaba.  O Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder, localiza-se na cidade 

de Navegantes, e opera com um volume bem menor de passageiros, tendo chegado 

próximo a 400.000 (quatrocentos mil) no ano de 2008 (WTTC, 2009). Encontra-se a 

20 Km (vinte quilômetros) de Balneário Camboriú, 40 Km (quarenta quilômetros) de 

Bombinhas e a 220 Km (duzentos e vinte quilômetros) do município de Garopaba. 

Para a análise da competitividade dos destinos turísticos selecionados, foram 

selecionados para entrevista os gestores dos hotéis e pousadas associados à ABIH 

(Associação Brasileira da Indústria Hoteleira), que é a entidade encarregada de 

representar o segmento de hospedagem e também os gestores dos bares e 

restaurantes associados à ABRASEL (Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes) entidade representativa do setor de gastronomia. 

  
Balneário 
Camboriú 

Bombinhas Garopaba TOTAL GERAL 

Hotéis e Pousadas Listados 
somente na ABIH 

3 2 4 9 

Hotéis e Pousadas Listadas 
somente no GQR 

37 36 13 87 

Hotéis e Pousadas Listados em 
ambas as fontes 

14 14 1 29 

SUBTOTAL DE HOTÉIS E 
POUSADAS 

54 52 18 125 

Bares e restaurantes Listados 
somente na ABRASEL 

11 0 1 8 

Bares e Restaurantes Listados 
somente no GQR 

23 10 9 42 

Bares e Restaurantes Listados 
em ambas as fontes 

0 0 0 0 

SUBTOTAL DE BARES E 
RESTAURANTES 

34 10 10 50 

UNIVERSO DE PESQUISA 
SOBRE COMPETITIVIDADE 

88 62 28 175 

Quadro 18 - Universo de pesquisa sobre competitividade 
Fontes: ABIH (2011), ABRASEL (2011) e GQR (2011). 
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Além dos gestores privados, foram definidos como público-alvo das entrevistas os 

gestores públicos, envolvidos na definição de políticas e diretrizes para o 

desenvolvimento do turismo nos municípios e também os gestores das instituições 

de apoio e suporte que possuem estrutura física no município em análise. 

Após levantamento prévio, verificou-se que a quantidade de empreendimentos 

associados à ABIH e à ABRASEL (ver quadro 18) seria insuficiente para uma 

análise mais adequada e, portanto, optou-se por consultar uma fonte de pesquisa 

não oficial, mas que é amplamente utilizada no meio do turismo, que é o “Guia 

Quatro Rodas Brasil” em sua versão 2011 (GQR, 2011). A utilização desta 

publicação que apesar de não ser científica, possui uma credibilidade que a habilita 

como fonte de pesquisa, possibilitou a complementação da lista de estabelecimentos 

ligados aos setores de hospedagem e gastronomia que compuseram o universo de 

pesquisa que ora se apresenta. 

Para realizar a análise da percepção dos residentes quanto ao nível de qualidade de 

vida em seus municípios, verificou-se a impossibilidade de se trabalhar com um 

censo, uma vez que não haveria tempo e nem recursos disponíveis para o 

desenvolvimento de tal tarefa.  

Desta forma optou-se por aplicar os instrumentos de pesquisa em uma amostra da 

população que foi definida com base nos estudos de Berni (2002), por meio dos 

quais inicialmente se calcula um coeficiente (a partir da margem de erro definida 

como aceitável) e depois se aplica esse coeficiente sobre a população total de forma 

a se obter o tamanho da amostra necessária para se obter um resultado confiável 

em um universo finito. 

As fórmulas de Berni (2002) são: 

          Onde,    

n0 =   1   
2 n0 = coeficiente 

  e   
 

e = margem de erro 

        
 

    

 
  e 



165 

      Onde,      

n = 
N.n0 

 

n = Tamanho da amostra 

N + n0 
 

N = Tamanho da população 

  
  

n0 = coeficiente   

            
 
A margem de erro definida como aceitável para este estudo foi de 10%, uma vez 

que não se deseja trabalhar com o teste de hipóteses, o que em função das 

populações de cada um dos municípios a serem pesquisados resultou em uma 

amostra de aproximadamente 100 (cem) habitantes em média.  

 
3.5 Instrumentos de Pesquisa 

Dentre os instrumentos de pesquisa existentes na área das Ciências Sociais 

Aplicadas, Dencker (1998) destaca a entrevista e o questionário como os mais 

utilizados pelos pesquisadores desse segmento. A entrevista consiste em uma 

comunicação verbal entre duas pessoas, conforme destaca a autora, e pode ser 

estruturada ou não estruturada, visando obter informações de pesquisa que 

permitam o entendimento da maneira como ocorrem determinados fenômenos. Por 

sua vez, o questionário é uma maneira sistemática de se obter informações, que não 

necessariamente exige a presença do pesquisador face a face com o pesquisado, 

podendo ser respondido à distância com pouca ou nenhuma instrução devido à 

natureza pragmática das questões que deverão fazer parte do dia-a-dia dos 

pesquisados.  

Para a realização da pesquisa sobre a percepção dos gestores públicos e privados 

quanto à competitividade de seus destinos turísticos, decidiu-se pela elaboração de 

um questionário composto de questões fechadas com relação aos indicadores 

definidos no quadro 13 e que fazem parte integrante dos anexos 01 e 02 deste 

estudo. O questionário inicia com algumas questões voltadas à identificação do perfil 

dos respondentes e na seqüência pede-se para que eles classifiquem o 

desempenho competitivo de seu respectivo destino turístico em relação ao 

desempenho médio dos demais destinos pesquisados pela Santur no Estado. Para 

isso deveriam, utilizar uma escala de desempenho que varia da seguinte forma: 1 – 

muito fraco; 2 – fraco; 3 – medianamente fraco; 4 – medianamente forte; 5 – forte; e 
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6 – muito forte. O pesquisador fez a opção pela escala de 6 (seis) posições para que 

fosse possível na hora da análise de cada indicador, verificar se o mesmo pode ser 

definido como não competitivo (pontuação entre 1 e 3) ou competitivo (pontuação 

entre 4 e 6). 

O segundo instrumento de pesquisa é voltado para a análise da percepção dos 

residentes quanto ao nível de qualidade de vida percebido em seu respectivo 

destino turístico, a partir dos indicadores definidos no quadro 15 e que integram o 

anexo 03 do presente estudo. Neste questionário, inicialmente há um conjunto de 

questões voltadas a construir um perfil dos respondentes naquele município, e em 

seguida é solicitado ao mesmo que classifique o desempenho de cada indicador em 

relação ao nível de qualidade de vida de seu município, comparado ao nível de 

qualidade de vida médio do estado de Santa Catarina, baseado em uma escala que 

varia conforme segue: 1 – muito ruim; 2 – ruim; 3 – medianamente ruim; 4 – 

medianamente bom; 5 – bom; e 6 – muito bom. E da mesma forma como fora feito 

com os questionários de competitividade optou-se por uma escala de 6 (seis) 

posições com o intuito de ao final dividir os indicadores entre aqueles que possuem 

qualidade de vida (pontuação entre 4 e 6) e aqueles que não tem qualidade de vida 

(pontuação entre 1 e 3). 

Após a definição dos instrumentos de pesquisa pôde-se partir para o trabalho de 

coleta de dados, que envolve a visita aos empreendimentos do setor de 

hospedagem e gastronomia previamente definidos, bem como às instituições nas 

quais possam ser encontrados os gestores públicos e ainda manter contatos com os 

residentes, processo esse que viabiliza a realização das demais etapas deste 

trabalho. 

  
3.6 Coleta e Tabulação dos Dados 

O processo de coleta de dados é uma das etapas mais delicadas de toda pesquisa. 

Pois, envolve uma série de aspectos técnicos e éticos, que segundo Creswell (2007) 

devem ser rigorosamente respeitados com o intuito de se preservar o anonimato dos 

respondentes, garantir o armazenamento dos dados coletados, resguardar os dados 

de possíveis usos indevidos e evitar distorções na interpretação dos resultados. 
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No presente trabalho o levantamento dos dados foi feito entre os meses de abril e 

agosto de 2011, pelo próprio pesquisador com o auxílio de outras pessoas que 

foram treinadas quanto aos conceitos básicos envolvidos na elaboração do trabalho 

e que aplicaram os questionários junto aos gestores públicos e privados e aos 

residentes conforme o cronograma apresentado. 

No período descrito no cronograma (mostrado no quadro 19) foram feitas visitas 

para a aplicação das pesquisas junto aos gestores dos empreendimentos turísticos 

previamente levantados, com o objetivo de se verificar quais dos empreendimentos 

encontravam-se em pleno funcionamento, o que para o escopo deste trabalho era 

fundamental, por entender que os estabelecimentos encontrados fechados no 

período de baixa temporada não contribuem para a melhoria da competitividade do 

setor e muito menos colaboram na construção de um melhor nível de qualidade de 

vida e, portanto, seriam excluídos do cômputo final desta pesquisa. 

Mês Dias Local Horas Trabalhadas 

Abril 27 Garopaba 8 horas 

Maio 
4, 11, e 19  Garopaba 24 horas 

25 Bombinhas 8 horas 

Junho 
07, 08, 21 e 22 Bombinhas 32 horas 

29 e 30 Balneário Camboriú 16 horas 

Julho 

07 e 08 Bombinhas 12 horas 

08 Garopaba 4 horas 

4, 5, 19 e 27 Balneário Camboriú 32 horas 

Agosto 4, 5 e 6 Balneário Camboriú 24 horas 

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 160 horas 
Quadro 19 - Cronograma do levantamento de dados 
Fonte: Elaboração do autor. 

Os gestores do poder público e das instituições de apoio e suporte também foram 

entrevistados e além de responderem ao instrumento de pesquisa, contribuíram com 

informações que foram registradas, objetivando apontar detalhes que possam ajudar 

a compreender e melhor analisar os resultados obtidos quando da tabulação final 

dos dados coletados. 

Ao final de cada período de trabalho o pesquisador reunia-se com seus auxiliares 

para poder colher informações complementares quanto às avaliações feitas por cada 

entrevistado individualmente, os quais tiveram suas impressões registradas visando 
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também complementar e enriquecer o conjunto de dados adquirido por meio dos 

instrumentos de pesquisa que foram aplicados. 

Para realizar a tabulação dos dados coletados foi utilizado o software de apoio 

Microsoft Office Excel 2007 (planilha eletrônica, produzida pela Microsoft, que 

permite a elaboração de quadros e o cálculo de médias, desvios padrão e outras 

fórmulas estatísticas). 

Os resultados dos questionários aplicados foram formatados em planilhas de Excel 

para que se tornasse viável a verificação do perfil dos respondentes, tanto gestores 

quanto residentes. A pontuação atribuída por cada um dos respondentes para as 

questões propostas no instrumento de pesquisa foi transformada em uma média 

para que se pudesse fazer uma análise mais detalhada de cada um dos indicadores 

levantados, no sentido de orientar os gestores quanto aos principais aspectos 

positivos e negativos identificados em seus destinos turísticos, sejam eles relativos 

ao desempenho competitivo ou à qualidade de vida. 

A seguir demonstra-se como foram definidos o desempenho médio do Estado e 

quais são os padrões de comparação que serviram como base para a classificação 

quanto ao desempenho individual de cada um dos municípios pesquisados que teve 

o intuito de verificar se o mesmo estava acima, abaixo ou igual á média. 

 
3.7 Definição do desempenho médio do Estado e padrões de comparação 

Conforme destacam vários autores como Ghemawat (2000), Mintzberg, Ahlstrand e 

Lampel (2000), Omerzel (2008) e Kunst (2009) para que se possa afirmar que uma 

organização tem desempenho maior que outra, é necessário que se determinem 

padrões para que seja possível essa comparação. Desta forma o presente estudo 

adotou como base de comparação para avaliar o desempenho dos destinos 

escolhidos, a média dos demais destinos turísticos pesquisados pela Santur, no ano 

de 2008, uma vez que eles também contribuem para fazer com que o estado de 

Santa Catarina seja reconhecido como um dos que possuem grande potencial para 

o desenvolvimento de atividades ligadas à exploração do setor turístico, conforme 

pesquisa feita pelo WTTC (2009).  
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Para compor esses índices recorreu-se às bases de dados secundárias 

disponibilizadas pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que são 

fontes de informação fidedignas e que tornaram possível a mensuração de dados e 

a construção de indicadores que irão possibilitar que sejam avaliados os 

desempenhos individuais de cada um dos municípios pesquisados. Esses 

indicadores foram construídos e adaptados, a partir do conjunto de indicadores de 

desempenho competitivo propostos por Dwyer e Kim (2003), no que tange aos 

aspectos relativos ao estudo de competitividade. Para se analisar o nível de 

qualidade de vida foram construídos e adaptados outros indicadores, com base nos 

estudos de Santos e Martins (2002) e hierarquizados conforme os estudos de 

Maslow (1987) e atualizados por Chapman (2007). 

Competitividade Desempenho Médio Origem 

 Turistas estrangeiros 13,39% Santur 

Receita estimada do turismo   R$             121.123.229,84  Santur 

Taxa de ocupação da rede 
hoteleira 58,54% Santur 

Média de gastos dos turistas 
nacionais por dia  R$                                59,36  Santur 

Média de gastos dos turistas 
estrangeiros por dia  R$                                60,01  Santur 

Média de tempo de permanência 
em hotéis no destino  3,20 dias  Santur 

Procura por meios de hospedagem  40,08% Santur 

Receita estimada do turismo por 
habitante  R$                                65,45  Santur 

Renda média mensal 2,7 IBGE 

População empregada  33,93% IBGE 

Candidatos por vaga de emprego 23,368 IBGE 

Volume de investimentos feitos  R$                  3.633.696,90  Padrão definido pelo 
Pesquisador  Satisfação com o investimento 80,00% 

Quadro 20 – Padrão de referência para análise dos indicadores efetivos de competitividade 
Fontes: Santur (2008) e IBGE (2010) 

O Quadro 20 mostra os valores definidos como sendo o desempenho médio dos 

municípios estudados pela Santur no ano de 2008 (Balneário Camboriú, Blumenau, 

Bombinhas, Florianópolis, Fraiburgo, Garopaba, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, 

Laguna, Penha, Pomerode, Porto Belo, São Franscisco do Sul, São Joaquim e 
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Urubici). Alguns indicadores foram construídos a partir das informações 

disponibilizadas pelo órgão (relativas ao período de alta temporada, que 

corresponde aos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2008), como é o caso do 

indicador “Turistas estrangeiros”, no qual foram utilizadas as informações quanto à 

quantidade prevista de turistas nacionais e a quantidade prevista de turistas 

estrangeiros para se calcular o valor percentual referente a cada um dos municípios 

citados, dos quais se obteve a média que é apresentada no quadro.  

Para apurar o valor do indicador relativo à população empregada, foi calculado o 

percentual do total de pessoas empregadas (IBGE, 2010) em relação à população 

total de cada um dos municípios e posteriormente feita a média aritmética simples, 

que é o valor expresso no quadro 21. De maneira semelhante para se obter o 

número de candidatos por vaga de emprego, tomou-se o número total de habitantes 

e dividiu-se pelo número de empresas atuantes no município (IBGE, 2010), e deste 

valor foi apurada a média, que passou a ser considerada como valor de referência. 

Todos os demais indicadores, baseados em fontes secundárias, foram obtidos com 

base no cálculo das médias dos valores pesquisados (SANTUR, 2008) para o 

conjunto de municípios anteriormente explicitado. 

Quanto ao indicador “Volume de investimentos feitos” definiu-se como valor padrão 

o percentual de reinvestimento de 3% da receita Estimada do Turismo no período, 

como sendo um montante que possibilite aos empreendimentos estabelecidos e aos 

gestores públicos e privados a manutenção e conservação das condições existentes 

em termos de estrutura voltada ao atendimento dos turistas. O percentual de 3% foi 

obtido com base na meta de inflação prevista para o ano de 2011, estipulada em 

4,5%, representando desta forma 2/3 (dois terços) desse valor.  

Além deste, outro indicador que teve seu padrão definido pelo pesquisador foi o 

“Satisfação dos investidores”, no qual foi adotado o princípio de que para um 

investidor continuar mantendo e ampliando o montante de recursos envolvidos em 

determinado ramo de atividade, faz-se necessário que ele obtenha no mínimo 80% 

de satisfação com o empreendimento, uma vez que o desempenho acima desse 

patamar poderá ser considerado como sendo ótimo, numa escala de 1 a 5 e abaixo 

desse nível seria considerado no máximo um bom investimento. 
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Os valores referência para a análise dos indicadores efetivos de qualidade de vida 

são mostrados no quadro 21, que mostra a origem dos valores adotados como base 

para a comparação do desempenho individual da qualidade de vida dos municípios 

selecionados para o estudo de caso que foi desenvolvido neste trabalho. A maioria 

dos indicadores foi obtido por meio de consultas a bases de dados secundárias 

(FBSP, 2010; IBGE, 2003; IBGE, 2009; IBGE, 2010a; IBGE, 2011; RIPSA, 2011;  

SNSA, 2010), sendo que em todas foi possível obter um intervalo de desempenho 

que servisse como parâmetro para se avaliar o nível de qualidade de vida em 

Balneário Camboríu, Bombinhas e Garopaba. 

Contudo, alguns indicadores não possuem estatísticas que permitam a definição de 

um comportamento padrão a ser avaliado como o desempenho referencial. Desta 

forma, o pesquisador optou por estipular um conjunto de valores que pode ser 

considerado como aqueles que se enquadram dentro de requisitos aceitáveis para 

que se possa atender de maneira satisfatória ao conjunto de necessidades humanas 

associados a eles. Neste conjunto de indicadores encontram-se, os seguintes: 

segurança – cobertura; participação comunitária; opções de socialização – jovens; 

opções de socialização – mulheres; e opções de socialização – idosos. 

Para avaliar o indicador “Segurança – Cobertura” – adotou-se como ponto de 

referência o tempo para atendimento de uma ocorrência, que segundo orientações 

do comando da polícia militar de determinados estados da união (como exemplo, 

cita-se o Ceará, que implantou o projeto Ronda do Quarteirão) que adotaram como 

tempo de resposta a uma ocorrência o intervalo de 5 (cinco) minutos entre o 

chamado e a chegada da viatura ao local.  

Para poder responder a uma ocorrência neste intervalo de tempo que é considerado 

muito bom pelos órgão de segurança pública a distância a ser coberta pela viatura 

não poderia ser superior a 10 (dez) quilômetros, mas como esse é um desempenho 

considerado superior, adotou-se como valor referência uma distância variando entre 

10 a 20 km2, o que possibilitaria que as ocorrências fossem atendidas com um 

intervalo de tempo superior a 5 (cinco) minutos, mas inferior a 10 (dez) minutos, com 

o veículo deslocando-se da base até o local da ocorrência a uma velocidade média 

de 60 Km/h (sessenta quilômetros por hora). 
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Necessidades Físicas e Biológicas (Alimentação, bebida, abrigo, saúde) 

Indicador Valor Referência Origem 

Cesta Básica 13,31% IBGE (2010a) 

Acesso a Água Tratada 80-90% SNSA 

Moradia – Locação 15,57% IBGE (2010a) 

Saúde – Atendimento 1,77 RIPSA 

Saúde – Saneamento 10-20% SNSA 

Necessidades de Segurança (Proteção, ordem e estabilidade) 

Indicador   

Segurança – Atendimento 2,89 FBSP 

Segurança – Cobertura 10 a 20 Km2 Padrão definido pelo 
Pesquisador 

Ordem 11,9 FBSP 

Desigualdade (Índice de GINI) 0,38 IBGE (2003) 

Necessidades de Afiliação e Amor (Trabalhos em grupo, opções de socialização) 

Indicador   

Participação comunitária 5 a 10 Km2 

Padrão definido pelo 
Pesquisador 

Opções de socialização – jovens 1000 a 2000 
Opções de socialização – 
mulheres 5 a 10% 

Opções de socialização – idosos 10 a 20% 

Necessidades de Estima (Realização, status, responsabilidade) 

Indicador   

Ensino – Cobertura 49,19% 
IBGE (2009) 

Ensino – Atendimento 25,00 

Emprego  45,09% 

IBGE (2011) Oportunidades 20,07 

Renda 2,6 
Quadro 21 - Valores referência para análise do nível de qualidade de vida 
Fontes: FBSP (2010), IBGE (2003), IBGE (2009), IBGE (2010a), IBGE (2011), RIPSA (2011) e SNSA 
(2010)  

Os outros indicadores que não possuem valores referência controlados por valores 

oriundos de estatísticas previamente elaboradas, são aqueles que objetivam medir 

as oportunidades de atendimento às necessidades de afiliação e amor, que estão 

ligadas às possibilidades de participação comunitária existente no município e as 

opções de socialização disponíveis para os jovens, para as mulheres e para os 
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idosos, que são os grupos com maior tempo disponível (em tese) para aproveitar as 

opções de socialização. Adotou-se como critério para definição dos valores padrão 

desses indicadores a capacidade do estado em oferecer serviços ou equipamentos 

que pudessem absorver a demanda existente, de maneira a garantir que além 

daqueles que possuem recursos para opções de socialização pagas, tivessem a 

oportunidade de desfrutar desse tipo de atividade. 

Para definir a capacidade de oferecer opções para a participação comunitária, 

adotou-se como ponto básico de análise a dificuldade do cidadão em deslocar-se de 

sua residência até a sede da associação de bairro. Portanto, definiu-se que quanto 

maior a área de abrangência de uma determinada associação, menores as chances 

de que os moradores venham a participar da vida de sua comunidade. Estipulou-se  

como sendo o ideal, que as associações se localizassem a menos de 5 (cinco) 

quilômetros de distância da residência dos moradores e portanto um desempenho 

médio, que é o que consta do quadro 21, foi definido como sendo o intervalo entre 5 

(cinco) e 10 (dez) quilômetros, distância essa que permitiria o deslocamento do 

cidadão, num tempo de aproximadamente 5 (cinco) a 10 (dez) minutos com o 

transporte particular ou no máximo o dobro desse tempo com o transporte público. 

Para mensurar as opções de socialização de jovens, cuja idade definida para se 

enquadrar os indivíduos ficou na faixa de 15 (quinze) a 24 (vinte e quatro) anos, de 

ambos os sexos, adotou-se por sistemática ideal considerar as opções disponíveis 

no município para a prática de esportes, entendendo que esta seria uma forma 

saudável, barata e de controle por parte do estado de uma fonte de opções de 

atividades sociais para a juventude.  

Considerando que sejam atendidas em torno de 20 (vinte) indivíduos por hora, 

durante 10 (dez) horas (expediente comercial) por dia e durante 5 (cinco) dias por 

semana (expediente padrão dos órgãos públicos municipais), chega-se ao número 

de 1.000 (mil) jovens atendidos por semana em cada espaço público para a prática 

de esportes. Porém, esse número foi considerado pelo pesquisador, como sendo um 

desempenho acima da média, e desta forma optou-se por considerar que sejam 

atendidos em média de 1.000 (mil) a 2.000 (dois mil) jovens por semana nos 

espaços disponibilizados atualmente, sendo este o intervalo de referência definido 

no quadro 21. 
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Com relação às opções de socialização para as mulheres (cujo público-alvo 

restringiu-se àquelas com idade compreendida no intervalo entre 20 e 64 anos) 

entende-se que a oferta de vagas para se desenvolver atividades junto aos 

chamados “clubes de mães” é a opção disponibilizada pelo poder público para 

atender a essa demanda. Contudo, como este grupo compreende uma parcela 

significativa da população de uma cidade, adotou-se como referência estipular um 

percentual de atendimento do público que se enquadra nos requisitos para esse tipo 

de atendimento, que deveria envolver em média de 5% a 10% do total de pessoas, 

uma vez que grande parte desse público possui compromissos laborais que 

comprometem o tempo disponível, impossibilitando que elas venham a se envolver 

com este tipo de atividade. 

O último indicador a ser tratado, de forma referencial por parte do pesquisador, 

envolveu as opções de socialização oferecidas aos indivíduos que atingiram a 

chamada “terceira idade”, ou seja, aqueles homens e mulheres que ultrapassaram a 

barreira dos 65 (sessenta e cinco) anos de idade e que são atendidos pelos entes 

públicos pela oferta de vagas nos chamados “grupos de terceira idade” ou “grupos 

da melhor idade”. Como o número de indivíduos que atingem este grupo é muito 

reduzido em relação aos demais grupos anteriormente discutidos, adotou-se como 

critério que uma parcela maior (em percentual) seja atendida pelo poder público. 

Para isso definiu-se como um desempenho médio, que seja atendida uma faixa 

entre 10% a 20% dos indivíduos.  

Uma vez definido o desempenho médio do Estado e os padrões de comparação 

para análise do desempenho individual de cada um dos destinos escolhidos, a 

próxima etapa do trabalho trata da análise dos dados, momento no qual serão 

debatidos os resultados obtidos em contraste ao referencial teórico no qual esta 

pesquisada foi alicerçada. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS  

A competitividade de uma destinação turística, conforme Crouch e Ritchie (1999), 

faz com que ela tenha um desempenho destacado em relação à outras destinações 

que não apresentam o mesmo conjunto de recursos reunidos por ela. Partindo deste 

princípio, Kim e Dwyer (2003) utilizaram a opinião dos gestores com a relação à 

competitividade de seus destinos turísticos para analisar em que pontos ela se 

apresentava como positiva e, portanto, devendo ser ampliada e quais os pontos 

vistos como negativos e que desta forma mereceriam uma atenção especial no 

sentido de se melhorar, ou até mesmo corrigir as falhas apontadas. 

Da mesma forma o presente estudo, nesta parte de análise dos dados dedica-se a 

analisar a percepção dos gestores ligados ao desenvolvimento da atividade turística 

nos municípios de Balneário Camboriú, Bombinhas e Garopaba, que foram 

identificados, dentre os municípios catarinenses pesquisados pela Santur, no ano de 

2008, como aqueles que possuem como principal atividade econômica a exploração 

do turismo, com o intuito de se verificar como se apresentam os indicadores de 

competitividade em cada um desses municípios. Contudo, objetiva-se verificar a 

correspondência entre essa percepção e os dados de desempenho competitivo, 

para que se possa avaliar a correção do diagnóstico feito a partir do uso dessa 

ferramenta. 

Analisando os estudos de Ritchie e Crouch (2003) e Dwyer e Kim (2003), constatou-

se que a competitividade não pode ser considerada como um objetivo final a ser 

alcançado, devendo estar atrelada a outro objetivo superior, que é a melhoria da 

qualidade de vida das populações envolvidas. Para verificar se isto realmente tem 

relação com a realidade, foi feita uma pesquisa, quanto a percepção dos residentes 

em cada um dos municípios selecionados, com o intuito de se apontar quais os 

indicadores que eles apontam como possuindo melhor ou pior desempenho em 

relação à contribuição para a melhoria do seu nível de qualidade de vida. E, de 

maneira análoga ao que foi feito quanto à competitividade, realizou-se a coleta de 

dados efetivos referentes aos fatores que podem contribuir para a melhoria do nível 

de qualidade de vida de uma comunidade, que neste estudo é entendida, como 

sendo a capacidade de se satisfazer as necessidades humanas, de acordo com a 
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hierarquia proposta pela “Hierarquia das Necessidades Humanas”, desenvolvida por 

Maslow (1987), utilizada por Sirgy (1986) e atualizada por Chapman (2007). 

Neste capítulo a análise inicia com a descrição individualizada de cada um dos 

municípios, começando pela sua caracterização de forma geral e aprofundando a 

verificação de cada um dos pontos envolvidos na compreensão dos fenômenos que 

se deseja estudar, partindo da percepção dos gestores quanto ao desempenho 

competitivo, passando pela percepção dos residentes quanto a qualidade de vida e 

culminando com a verificação da correspondência entre os resultados. 

 
4.1 Balneário Camboriú 

O município de Balneário Camboriú é o segundo maior município em termos de 

receita estimada do turismo, segundo dados da Santur (2008), ficando atrás 

somente de Florianópolis, que é a capital do Estado. A estimativa, de acordo com a 

mesma fonte, era de que aproximadamente 686.000 (seiscentos e oitenta e seis) mil 

turistas (entre nacionais e estrangeiros) visitassem o município durante os meses de 

janeiro e fevereiro de 2008, o que multiplicaria por 6 (seis) a população fixa da 

cidade. 

O destino possui uma ampla oferta de opções de acomodações em sua rede de 

hotéis e pousadas, além de uma variada estrutura de opções gastronômicas, que 

em conjunto com as outras atividades oferecidas em termos de entretenimento 

noturno formam o que Cooper et ali (2001) chamam de “amálgama de componentes” 

que dão forma e consistência a uma destinação turística.  

O município de Balneário Camboriú foi fundado em 20 de julho de 1964, apesar de 

sua colonização (feita por imigrantes açorianos) ter ocorrido por volta do ano 1758. 

Localiza-se na região centro-norte do estado de Santa Catarina, ficando a 81 

(oitenta e um) quilômetros à norte de Florianópolis, e faz divisa com os municípios 

de Itajaí, ao norte, Camboriú, à oeste e Itapema, ao sul (conforme mostra a figura 

20). Como principal atividade econômica destaca-se, o turismo, que tem sido 

explorado desde meados dos anos 1970 (CIASC, 2011). 

Na figura 17 pode-se observar que a cidade é cortada pela rodovia federal BR 101, 

que é a principal do estado em termos de fluxo de turistas e também de transporte 
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de cargas. Também é possível verificar a proximidade do porto de Itajaí que está se 

consolidando como principal porto turístico do estado e ainda o aeroporto de 

navegantes que fica a apenas 16 Km da cidade (SECTURBC, 2011a).  

 
Figura 17 - Mapa da localização de Balneário Camboriú 
Fonte: Adaptação de SPG (2011) 
 
O destino caracteriza-se pela exploração do segmento turístico classificado pelo 

Ministério do Turismo (BRASIL, 2006) como “Turismo de Sol e Praia”. Como 

principais atrativos naturais podem ser destacadas as praias: Praia Central (principal 

ponto de referência da cidade), Praia do Pinho (reduto de naturistas), Praia do 

Estaleiro, Praia do Estaleirinho e a Praia de Taquaras. O Parque Unipraias é um 

complexo turístico com mais de 85.000 m2 (oitenta e cinco mil metros quadrados) e 

conta com um sistema de bondinhos aéreos que interliga a Barra Sul à Praia de 

Laranjeiras. Outra atração turística da cidade é o Cristo Luz, uma estátua de 33 

(trinta e três) metros de altura que fica no ponto mais alto do município (SECTURBC, 

2011). 
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A gestão do turismo é feita pela Secretaria de Turismo de Balneário Camboriú, que 

conta com o apoio de diversas organizações de apoio e suporte que contribuem 

para ampliar as discussões e as oportunidades de diálogo, tal como proposto por 

Esser et ali (1996), com o intuito de desenvolver e ampliar a exploração das 

atividades turísticas na cidade. O destino foi incluído pela Embratur entre os 65 

(sessenta e cinco) destinos indutores do turismo regional devido à sua importância 

para o crescimento do turismo na região (BARBOSA, 2008). 

O último censo do IBGE (2010b), realizado em 2010, apurou uma população 

composta por 108.089 (cento e oito mil e oitenta e nove) habitantes, distribuídos em 

uma área total de 46,797 Km2, porém, tendo grande concentração de moradores 

localizados no centro da cidade. O clima é considerado temperado quente, cuja 

temperatura média varia entre 15º C (quinze graus celcius) e 30º C (trinta graus 

celcius) (CIASC, 2011). 

 
4.1.1 Perfil dos respondentes – Gestores 

O município de Balneário Camboriú possui um universo de pesquisa envolvendo 88 

(oitenta e oito) estabelecimentos divididos entre hotéis, pousadas, bares e 

restaurantes, conforme pode ser visto no quadro 19. Contudo, após contatos 

preliminares feitos por telefone e posteriormente comprovado por visita a alguns 

desses estabelecimentos, os mesmos encontravam-se fechados no momento da 

aplicação dos instrumentos de pesquisa, o que reduziu a quantidade de entrevistas.  

Ressalta-se, porém, que segundo entendimento do pesquisador, esses 

empreendimentos deveriam ser desconsiderados do escopo central da pesquisa, 

pois se considera que os mesmos não contribuem efetivamente para a melhoria da 

qualidade de vida dos residentes, uma vez que não funcionam o ano todo, deixando 

de contribuir com a arrecadação de impostos e, principalmente, com a geração de 

emprego e renda, o que favoreceria o desenvolvimento local, conforme delineado 

pelos estudos de Crouch e Ricthie (1999). 

No quadro 22 verifica-se que o percentual de respondentes atende aos requisitos de 

uma pesquisa científica, uma vez que 81,25% do universo foi efetivamente 

pesquisado, aproximando-se muito da abrangência de um censo de todos os 

estabelecimentos. Baseado nos estudos de Kim e Dwyer (2003) optou-se por 
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selecionar os gestores encarregados pela administração dos empreendimentos ou 

os proprietários, nos casos em que o mesmo encontrava-se disponível, para a 

aplicação dos questionários de pesquisa, o que permitiu a garantia de que a opinião 

obtida representasse a percepção daqueles que determinam as estratégias e 

definições quanto ao futuro de seus estabelecimentos. 

Balneário Camboriú 

Total de Hotéis e Pousadas 54 

Hotéis e Pousadas Fechados 12 

Hotéis e Pousadas Mesmo Dono 2 

Hotéis e Pousadas a Pesquisar 40 

Não Responderam 7 

Total Pesquisado - Hotéis e Pousadas 33 

Total de Bares e Restaurantes 34 

Bares e Restaurantes Fechados 10 

Bares e Restaurantes Mesmo Dono 4 

Bares e Restaurantes a Pesquisar 20 

Não Responderam 5 

Total Pesquisado - Bares e Restaurantes 15 

Poder  Público e Inst. de Apoio e Suporte 4 

TOTAL A PESQUISAR GERAL 64 

TOTAL PESQUISADO 52 

% DE RESPOSTAS 81,25% 

Quadro 22 - Percentual de respondentes no município de Balneário Camboriú 
Fontes: ABIH (2011), ABRASEL (2011), GQR (2011) e Pesquisa de Campo 

Em relação aos gestores ligados ao setor público e às instituições de apoio e 

suporte, definiu-se que deveria ser entrevistado o responsável pela definições de 

políticas e de ações voltadas ao desenvolvimento das atividades turísticas no 

município, procurando assegurar aos mesmo seu direito à privacidade e ao 

anonimato, tendo em vista a possibilidade de que eles venham a ser alvo represálias 

em face dos cargos exercidos e devido à exposição de suas posições quanto ao 

tema pesquisado. 
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Ao analisar a escolaridade dos gestores de Balneário Camboriú, verifica-se que a 

metade deles (50%) possui ensino superior completo, gerando a expectativa de uma 

gestão mais voltada à profissionalização e pautada por decisões focadas na 

melhoria do desempenho dos empreendimentos e no aumento da qualidade da 

mão-de-obra, que viria a contribuir de maneira positiva com o desenvolvimento e 

ampliação das atividades turísticas no destino.   

Há um equilíbrio entre homens e mulheres entre os entrevistados (52% de mulheres 

e 48% de homens) mostrando que o genro já não é mais uma questão limitante para 

a escolha de quem irá estar à frente de uma organização. A grande maioria dos 

gestores (67%) tem mais de 31 anos, mostrando a necessidade de que para assumir 

um cargo que envolve a responsabilidade de lidar com os destinos do negócio o 

profissional possua um determinado grau de experiência que o habilite a lidar com 

diversos tipos de situações pelas quais ele ou ela já tenha passado em algum outro 

momento de suas vidas. 

Outro sinal da profissionalização encontrado em Balneário Camboriú é o fato de que 

na maior parte dos estabelecimentos pesquisados (71%) o proprietário não foi a 

pessoa encontrada ou que tenha preferido participar da entrevista, optando por 

deixar essa incumbência para o gerente, o que indica a complexidade da estrutura 

administrativa, uma vez que esse é um cargo que em pequenas organizações acaba 

sendo assumido pelo próprio dono, como forma de minimizar os custos.  

Merece destaque também o fato de que 75% dos entrevistados estarem no cargo a 

menos de 10 (dez) anos, o que indica que há uma oxigenação no comando dos 

empreendimentos que é saudável para o setor, permitindo a entrada de pessoas 

com idéias diferentes e que possam contribuir com inovações e novos pontos de 

vista para a melhoria contínua das atividades ligadas ao setor turístico de Balneário 

Camboriú. 

 
4.1.2 Análise da percepção dos gestores quanto ao desempenho competitivo 

Seguindo o mesmo princípio adotado por Omerzel (2006), buscou-se analisar a 

percepção dos gestores quanto ao desempenho competitivo de seus municípios, 

com o intuito de verificar quais são os indicadores que apresentam melhor 

desempenho e quais aqueles que precisam ser melhorados, no sentido de tornar o 



181 

destino turístico mais forte e mais apto a enfrentar o intenso nível de competição a 

que estão sujeitas as organizações, neste início de século. Para complementar a 

avaliação de cada indicador, além de se verificar a opinião dos gestores quanto ao 

seu desempenho, classificando-o entre muito fraco e muito forte, foram anotadas as 

observações feitas pelo entrevistado quanto aos principais motivos que o levaram a 

ter aquele tipo de julgamento quanto ao que estava sendo analisado. 

O primeiro nível de análise que é mostrado no quadro 23 mostra o comportamento 

dos indicadores associados ao macro ambiente competitivo, que de acordo com 

Altenburg et ali (1998) é o nível que envolve as condições básicas sobre as quais se 

organizam os alicerces que sustentarão todo o desenvolvimento das atividades. Os 

gestores de Balneário Camboriú consideraram que os indicadores ligados ao macro 

ambiente, possuem forte desempenho competitivo, o que demonstra que o momento 

de estabilidade econômica vivido pelo Brasil, desde a implementação do real e 

principalmente nos últimos 8 (oito) anos, possibilitou que as empresas tenham 

condições de traçar planos e construir cenários para o desenvolvimento futuro sem a 

preocupação de ter que conviver com o espectro da inflação que durante muito 

tempo foi a principal ameaça à perenidade das organizações.  

Em virtude do grande fluxo de turistas vindos do Mercosul (75% de argentinos e 

20% de paraguaios) a política cambial foi considerada como tendo desempenho 

negativo pelos gestores locais, haja vista o fato de que muitos dos hotéis da cidade 

operam com um valor dolarizado para a definição de suas diárias e como o câmbio 

tem se apresentado em patamares muito baixos, isso acaba dificultando a gestão, 

pois como não é possível mudar os valores combinados com as operadoras quando 

do fechamento dos pacotes turísticos, as empresas acabam tendo que assumir 

eventuais prejuízos quando há uma variação negativa na taxa de câmbio. 

Macro Ambiente Média Desvio 
Padrão Compet. 

Indicadores Macroeconômicos 4,33 1,51 S 
Politica Cambial 3,00 0,89 N 
Política de Relações Exteriores 5,17 1,33 S 
Políticas Nacionais de Preservação Ambiental  4,67 0,52 S 
Políticas Nacionais de Desenvolvimento do Turismo 3,67 1,03 S 
Org. de Suporte e Apoio ao Turismo em Âmbito Nacional  4,17 0,98 S 
Continua na próxima página. 
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Continuação da página anterior. 

Micro Ambiente Média Desvio 
Padrão Compet. 

Atrativos 
Naturais  5,17 0,75 S 
Culturais  2,83 0,75 N 
Lazer e Entretenimento  5,17 0,98 S 
Compras  5,50 0,84 S 
Eventos  3,00 1,10 N 
Infra Estrutura 
Acomodações  4,83 0,98 S 
Gastronomia  5,50 0,55 S 
Acessibilidade  4,50 0,84 S 
Comunicação  4,17 0,75 S 
Saneamento  4,33 1,37 S 
Conveniência  5,50 0,84 S 
Segurança  4,17 0,75 S 
Saúde  2,67 1,37 N 
Concorrência 
Oferta  4,67 0,52 S 
Demanda  4,83 0,98 S 
Fornecedores  4,50 0,55 S 
Hospitalidade  4,33 0,82 S 
Recursos Humanos  3,67 1,03 S 
Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento  4,00 1,10 S 
Políticas Locais/Regionais de Proteção Ambiental  3,67 0,52 S 
Políticas Locais/Regionais de Desenvolvimento do 
Turismo  4,33 1,37 S 

Org. de Apoio e Suporte em Âmbito Local/Regional  4,67 0,52 S 
Gestão da Destinação Turística 
Gestão de Marketing  4,50 1,05 S 
Gestão Ambiental  4,33 0,82 S 
Gestão Tecnológica  4,17 1,47 S 
Gestão de Recursos Humanos  3,83 0,75 S 
Gestão da Oferta  4,00 1,10 S 
Gestão da Demanda  4,50 1,22 S 
Gestão do Conhecimento  3,67 1,21 S 
Monitoramento e Avaliação da Competitividade  4,50 1,05 S 

Total de indicadores apontados como tendo bom Desempenho 
Competitivo »  32 

Nível de Desempenho Competitivo Percebido = ALTO 
Quadro 23 - Nível de desempenho competitivo percebido pelos gestores de Balneário Camboriú 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Quanto às políticas de relações exteriores, não há nenhum tipo de preocupação por 

parte dos gestores entrevistados, pois como já foi dito anteriormente, a maioria dos 

turistas estrangeiros é composta pelos vizinhos do Mercosul, para os quais não há 

restrições, fazendo com que as exigências para a emissão de visto de entrada não 

tenham interferência na captação de visitantes. Por se tratar de um destino turístico 

conhecido como “Turismo de Sol e Praia”, segundo definição do Ministério do 

Turismo (BRASIL, 2006), verifica-se que há uma concordância dos gestores quanto 

aos rumos adotados pelas políticas nacionais de preservação ambiental, por 

entenderem que devido à dependência da manutenção dos atrativos naturais, 

quanto maiores às exigências em termos de preservação, maiores serão as 

garantias de continuidade de suas atividades. 

As políticas nacionais de desenvolvimento do turismo foram percebidas pelos 

gestores locais como tendo desempenho competitivo, o que acontece muito em 

função do trabalho desenvolvido pelas instituições de apoio e suporte, que também 

foram avaliadas como competitivas e têm contribuído para haja o diálogo e a 

articulação necessários ao desenvolvimento das atividades turísticas, conforme 

destacado por Esser et ali (1996). Alguns dos estabelecimentos visitados 

reclamaram do trabalho de algumas instituições, mas a maioria foi categórica em 

afirmar que o trabalho desenvolvido por elas é de fundamental importância para a 

discussão dos destinos do setor turístico e vislumbram que por meio da ampliação 

do diálogo franco e aberto entre o poder público, as organizações de apoio e suporte 

e a iniciativa privada construir-se-ão as condições necessárias para o fortalecimento 

e ampliação das atividades no setor. 

O segundo grande grupo de indicadores analisado está vinculado ao que Altenburg 

et ali (1998) consideram como o micro ambiente competitivo. Neste nível de análise, 

combinando os estudos de Heath (2002), Dwyer e Kim (2003) e Ricthie e Crouch 

(2003) foram definidos outros quatro subgrupos: atrativos (que envolvem os 

indicadores ligados aos recursos herdados e construídos para a atração dos 

turistas); infra-estrutura (que relaciona os indicadores voltados a análise dos 

equipamentos preparados para o atendimento dos turistas); concorrência (que avalia 

os indicadores associados à análise da competição entre as empresas existentes); e 

a gestão da destinação turística (que relaciona os indicadores inerentes aos 

aspectos administrativos envolvidos na operação do destino). 
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O primeiro aspecto dentro desse grupo a ser analisado envolve a questão dos 

atrativos. O indicador ligado às opções de compras oferecidas no município foi o que 

obteve a maior pontuação entre todos os demais, mostrando que o comércio de 

Balneário Camboriú possui grande diversificação e acaba funcionando como mais 

um atrativo para os turistas, que vem a complementar o apelo causado pelas 

belezas naturais do destino. Em relação aos atrativos naturais percebeu-se que 

também foram considerados competitivos, contudo, obtiveram a mesma pontuação 

atribuída aos atrativos ligados à questão do lazer e entretenimento, demonstrando 

que atualmente este tipo de atrativo apesar de ser muito importante para a 

manutenção do fluxo de turistas não é o único existente. Este fato mostra que o feixe 

de recursos existentes na cidade é que a torna mais competitiva, comprovando os 

estudos de Wernerfelt (1984) e Barney (1991) que foram os precursores da teoria da 

RBV (Resource Based View) ou VBR (Visão Baseada em Recursos), na qual o valor 

atribuído, sua raridade, dificuldade de substituição e dificuldade de imitação é que 

geram as vantagens competitivas que possibilitam a obtenção de desempenho 

superior. 

Os demais atrativos associados neste grupo foram percebidos como tendo em 

desempenho não competitivo, o que demonstra a preocupação dos gestores com a 

falta de equipamentos e opções voltadas ao desenvolvimento de ações de caráter 

cultural. O indicador ligado aos atrativos culturais recebeu a pontuação mais baixa 

entre todos os demais desse grupo, mostrando a insatisfação dos gestores com as 

opções existentes, considerando que elas são insuficientes para contribuir com o 

aumento da atratividade de turistas para o município. Resultado este que reforça as 

afirmações feitas pelos estudos de Dwyer e Kim (2003) quanto aos prejuízos e o 

aumento da dificuldade que a falta de atrativos culturais pode trazer para a 

ampliação das atividades turísticas em uma determinada região.  

Da mesma forma o indicador voltado à análise dos eventos também foi considerado 

como não sendo competitivo, uma vez que segundo os entrevistados, não existem 

eventos significativos na cidade, por não haver grupos que trabalhem aspectos 

ligados à manutenção dos costumes e tradições culturais, que poderiam servir de 

base para a formatação de produtos turísticos voltados à divulgação da cultura. E 

outro aspecto destacado por um grande número de entrevistados, foi a falta de um 

“Centro de Eventos”, que comportasse uma grande quantidade de turistas e 
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permitiria que a cidade buscasse atrair grandes eventos de diversas categorias 

profissionais para a cidade, com o intuito de aumentar o fluxo de turistas em 

períodos de baixa temporada.  

Ao analisar o grupo de indicadores relativos à infra-estrutura, verificou-se que 

somente um deles foi apontado como não competitivo, que foi aquele ligado à 

saúde. A maioria dos gestores destacou que o reduzido número de médicos 

disponíveis para o atendimento ao público cria uma sensação negativa na população 

que não se sente segura quanto à capacidade de receber a atenção necessária em 

casos de doença ou mesmo em casos de acidentes. Eles afirmam que as melhores 

opções são disponibilizadas em hospitais e clínicas particulares e que o atendimento 

pelo SUS é precário e necessitaria de uma preocupação maior do poder público 

para que sejam resolvidas estas questões. Ricthie e Crouch (2003) colocam a 

questão da saúde como um dos elementos ampliadores e qualificadores da 

experiência turística, uma vez que afirmam que os turistas sentem-se inseguros 

quando sabem que as condições locais de atendimento à saúde não são 

satisfatórias ou não garantem o pleno atendimento da população.  

O restante dos indicadores desse grupo foi considerado como competitivo, o que 

volta a demonstrar o elevado nível de profissionalismo envolvido na gestão do 

turismo no destino. Quanto à análise das acomodações, observou-se que as 

mesmas foram consideradas como competitivas pelos gestores. O município conta 

com uma ampla variedade de empreendimentos no setor de hospedagem, contando 

com opções desde as mais simples e econômicas, que procuram oferecer o mínimo 

de serviços, voltadas para o público que busca alternativas de acomodações a 

preços mais acessíveis, até luxuosos hotéis que oferecem uma ampla gama de 

serviços que vão muito além do que tradicionalmente se espera de um 

estabelecimento deste segmento. 

O setor gastronômico e o indicador ligado ao acesso aos itens de conveniência 

foram os que obtiveram a melhor pontuação entre todos os indicadores deste grupo. 

Possuindo muitas opções gastronômicas, Balneário Camboriú pode se considerar 

bem servida neste aspecto, pois encontram-se a disposição dos turistas, desde os 

tradicionais quiosques na beira da praia, até sofisticados restaurantes oferecendo 

em seu cardápio as mais modernas tendências da cozinha internacional, o que além 
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de atender às demandas dos hóspedes dos hotéis da região, contribui para atrair 

mais turistas que vêm à cidade para poder desfrutar da culinária oferecida por uma 

das casas instaladas na cidade. Quanto aos itens de conveniência observou-se que 

há no município um grande número de supermercados, mini-mercados e lojas de 

conveniência que tem condições de atender satisfatoriamente a demanda, com a 

ressalva de que o custo de alimentação/custo de vida foi destacado por muitos 

entrevistados como sendo elevado. 

O indicador relativo à segurança recebeu boa avaliação quanto ao seu desempenho 

competitivo, mostrando que o trabalho conjunto das polícias civil, militar e da guarda 

municipal tem sido desempenhado de forma satisfatória, fazendo com que os 

turistas sintam-se seguros para poder desfrutar das diversas opções de 

entretenimento noturno oferecidas na cidade. Quanto à segurança nos bairros, 

verificou-se algumas reclamações quanto à pequenos furtos e roubos de 

residências, principalmente nos períodos de baixa temporada, como é muito comum 

em municípios em que a questão da sazonalidade é sentida. 

Por encontrar-se situado às margens da principal rodovia federal que corta o estado, 

a BR 101, a acessibilidade foi considerada como competitiva pelos gestores, pois 

como a maioria dos turistas nacionais vem do Paraná (37%) e de São Paulo (13%) e 

o trecho norte da referida rodovia já encontra-se totalmente duplicado, não há 

nenhum tipo de dificuldade para se alcançar o destino. Além disso, a sinalização que 

orienta os turistas em direção ao município e também dentro do destino é clara e em 

número suficiente para conduzir os visitantes a todos os pontos turísticos com 

facilidade. Havendo apenas algumas considerações quanto ao fato de que as placas 

disponíveis possuem apenas o idioma pátrio, o que na opinião de alguns poucos 

entrevistados deveria ser revisto e trabalhado, no sentido de se oferecer placas que 

orientassem os turistas em outros idiomas, principalmente os mais falados, que são 

o inglês e o espanhol. 

O último indicador desse grupo de infra-estrutura a ser analisado é o relativo ao 

saneamento, que foi considerado pelos gestores como competitivo, o que aponta na 

direção de que há uma preocupação do poder público em garantir a manutenção de 

um de seus melhores atrativos que são as belezas naturais. O município conta 

atualmente com um abrangente serviço de coleta de esgotos (que faz a captação de 
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85% de todo o esgoto produzido) e atende praticamente 100% da demanda por 

água tratada. Porém, segundo informações obtidas junto à empresa responsável no 

município pela coleta e o tratamento do esgoto da cidade, a capacidade da estação 

de tratamento de esgotos está abaixo do volume necessário para garantir a 

eficiência do processo. Fato este que já está sendo resolvido, com o projeto que se 

encontra em fase de execução da ampliação dessa capacidade e que segundo os 

cálculos da instituição será suficiente para suportar o aumento gradativo da 

população até o ano de 2026. Ainda sobre este tema há uma questão a ser 

trabalhada que envolve o município vizinho, Camboriú, que terá que fazer sua parte 

no tratamento do esgoto lá gerado, para que este não seja trazido, pelo rio de 

mesmo nome, até a sua foz, nas praias de Balneário Camboriú. 

Ao analisar o grupo de indicadores associados à concorrência, foi possível perceber 

que nenhum deles foi avaliado como não competitivo. Fato este demonstra 

novamente o elevado nível de profissionalismo envolvido na gestão do setor turístico 

no destino. Esser et ali (1996) destacam que a concorrência neste nível pode ser 

benéfica, pois é nele que se desenvolvem as relações entre as empresas instaladas 

e por meio do diálogo e da articulação entre elas, torna-se viável o desenvolvimento 

de ações conjuntas que venham a beneficiar a todos os competidores de forma a 

fortalecer o destino como um todo. O indicador relativo à oferta de opções de 

serviços turísticos foi considerado proporcional à demanda existente, de maneira 

que são minimizados os efeitos da sazonalidade inerentes a este tipo de segmento 

turístico.  

Percebeu-se que são poucos os estabelecimentos fechados, o que mostra o 

comprometimento dos empreendedores com a melhoria da qualidade de vida da 

população, haja vista não dispensarem seus trabalhadores nos períodos de menor 

fluxo, o que garante a geração de emprego e renda durante o ano todo. Quanto à 

demanda que também foi considerada como competitiva, pode-se perceber que 

alguns dos gestores entrevistados têm procurado inovar em seus estabelecimentos, 

procurando atrair outros tipos de público que não somente aquele interessado em 

um destino de sol e mar. Desta forma oferecendo outras opções de lazer e infra-

estrutura para a realização de eventos fechados, voltados ao público suficiente para 

garantir a ocupação plena de seu estabelecimento, haja vista a cidade não contar 

com um “Centro de Eventos” que permita a realização de eventos maiores que 
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possam gerar demanda por uma quantidade de vagas em hotéis e pousadas que 

seja atrativa para mais de uma organização. 

Por estar situado muito próximo de Florianópolis, Blumenau e Joinville, o município 

de Balneário Camboriú teve seu conjunto de fornecedores considerado como 

competitivos, pois tem facilidade de acesso à maioria dos itens necessários à 

manutenção dos estabelecimentos instalados no destino. Na análise da 

hospitalidade dos residentes para com os turistas, que é descrita por Ritchie e 

Crouch (2003) como um dos pilares que sustentam todo o desenvolvimento da 

atividade turística, verificou-se que os gestores a consideram como competitiva. Isto 

cria condições propícias para que se desenvolvam atividades que envolvam a 

participação da comunidade que entende a importância do turismo para o 

fortalecimento da economia local e também reconhece sua contribuição para a 

melhoria de sua qualidade de vida. 

Apesar de ter sido considerado como competitivo, o indicador relativo às políticas 

locais/regionais de preservação ambiental, não teve uma avaliação das mais 

elevadas, o que pode ligar um sinal de alerta aos gestores públicos no sentido de 

que há alguns dos gestores que estão insatisfeitos com a aplicação dessas políticas 

e temem que a falta de uma maior fiscalização e exigência no cumprimento das 

metas estabelecidas venha a comprometer a preservação belezas naturais 

existentes, e pior ainda, inviabilize a perenidade de seus empreendimentos. 

Outro indicador avaliado neste grupo é o papel das instituições de pesquisa e 

desenvolvimento, que foi percebido como competitivo pelos gestores locais. Isto 

mostra que em função da existência na cidade uma instituição de ensino voltada ao 

desenvolvimento do turismo como ciência, pode-se perceber que este trabalho tem 

sido visto como importante pelas empresas estabelecidas, seja por conta dos cursos 

de qualificação ministrados, seja por fornecer mão-de-obra para a realização de 

estágios nas empresas, o que tem contribuído para o fortalecimento e crescimento 

do setor. Os recursos humanos também foram citados de forma positiva. Contudo, 

alguns gestores fizeram questão de fazer uma ressalva quanto à falta de um 

acompanhamento mais próximo, tanto por parte do setor público, quanto das 

instituições de apoio e suporte, no sentido de que se crie um processo sistemático 

de qualificação da mão-de-obra, de forma a garantir sua qualificação e 
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disponibilidade. Omerzel (2006) afirma que o comprometimento com a qualidade no 

serviço é necessário para conquistar e manter a competitividade de uma destinação 

turística, desta forma entende-se que a reivindicação dos gestores é compreensível 

e pode contribuir para melhorar cada vez mais o desempenho do setor.  

O indicador associado às políticas locais/regionais de desenvolvimento do turismo 

teve seu desempenho considerado como competitivo. Este resultado ajuda a 

explicar porque o próximo indicador, que é o trabalho desenvolvido pelas 

organizações de apoio e suporte ao turismo em âmbito local/regional, também foi 

avaliado positivamente, reforçando a visão de que o trabalho feito por elas têm 

alcançado os objetivos quanto à divulgação destas políticas. Colaborando para que 

isso ocorra o poder público tem trabalhado no sentido de que haja algum tipo de 

integração entre as políticas locais/regionais com as políticas nacionais, de forma a 

proporcionar a sinergia necessária, conforme proposto por Esser et ali (1996), para 

garantir que todos os envolvidos saibam claramente quais os rumos a serem 

seguidos pelo setor turístico no município e na região. O trabalho das organizações 

de suporte e apoio tem sido reconhecido por boa parte dos gestores como 

importante para sejam ampliadas as discussões quanto ao futuro do setor, de forma 

a garantir que as decisões sejam tomadas em conjunto e possam beneficiar um 

número cada vez maior de empreendimentos, gerando condições propícias para o 

diálogo e a articulação que são essenciais para a garantia da competitividade. 

O conjunto de indicadores ligados à gestão da destinação é aquele que segundo 

Dwyer e Kim (2003) envolve tanto as organizações ligadas ao setor público e que 

são responsáveis pelas obras de infra-estrutura do turismo, quanto as organizações 

da iniciativa privada, que devem estar engajadas junto aos seus órgãos 

representativos, no intuito de contribuir com idéias e sugestões para em conjunto se 

possam elaborar estratégias que contribuam para o desenvolvimento do turismo. Ao 

verificar este grupo de indicadores observou-se que todos eles foram percebidos 

como competitivos. O que não significa que não há nada a ser melhorado e que tudo 

se encontra em perfeito estado de funcionamento e todos os envolvidos estão 

plenamente satisfeitos. Isso mostra, na verdade, que quando comparado aos demais 

destinos turísticos existentes no estado de Santa Catarina, o município de Balneário 

Camboriú encontra-se em melhor situação e tem sua gestão aprovada pela maioria 

dos gestores entrevistados.  
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O indicador ligado à análise da gestão de marketing (encarregada das ações de 

divulgação do destino) foi considerado competitivo, o que mostra que há por parte 

dos órgãos envolvidos uma adequação em suas estratégias, de forma a garantir que 

o destino seja promovido de maneira geral e não apenas alguns empreendimentos 

de maneira isolada, o que não contribuiria para o fortalecimento da marca Balneário 

Camboriú. Apesar de ter sido considerada competitiva a gestão ambiental é uma 

preocupação dos gestores pesquisados, pois eles entendem que o poder público 

deve agir com maior rigor na aplicação das políticas de preservação ambiental, de 

forma a garantir que as belezas naturais existentes não sejam depredadas e desta 

forma inviabilizando o futuro dos empreendimentos estabelecidos. Outra questão 

preocupante é a questão da coleta e tratamento do esgoto, que envolve a 

articulação entre as cidades de Camboriú e de Balneário Camboriú para que se 

encontre uma solução para que o esgoto gerado no município vizinho venha a 

prejudicar a balneabilidade das águas na cidade. 

Ao analisar a gestão de recursos humanos verificou-se que mesmo sendo 

considerada como competitiva pelos gestores há a preocupação de que seja 

desenvolvido em conjunto com o poder público municipal, as organizações de 

suporte e apoio e as instituições de pesquisa e desenvolvimento, um programa 

continuado de acompanhamento e qualificação da mão-de-obra local, visando 

manter e até mesmo melhorar a qualidade do serviço oferecido aos turistas, de 

forma a fazer com que o município seja reconhecido como modelo de excelência na 

prestação de serviços de atendimento ao turista e passe a atrair cada vez mais o 

público estrangeiro, que procura por opções de qualidade e que apresentem um 

padrão de nível internacional. 

A gestão da oferta foi avaliada como sendo competitiva. Contudo, percebeu-se que 

não há um processo sistematizado de acompanhamento da oferta e também não 

existe uma análise mais profunda do número de estabelecimentos existentes, 

deixando evidente a necessidade de uma discussão mais ampla sobre a base 

instalada e que aponte eventuais carências e deficiências em determinados 

segmentos que compõem o trade turístico, que possam vir a trazer dificuldades para 

os gestores locais.  Quanto ao indicador ligado à gestão tecnológica cuja avaliação 

pelos gestores foi positiva, percebeu-se que não há nenhum tipo de integração entre 

os sistemas existentes, o que isola os empreendimentos e dificulta a execução de 
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ações conjuntas que envolvam vários empreendimentos, de forma cooperativa e 

participativa. Entre as ações que poderiam ser desenvolvidas em conjunto 

destacam-se as ações de compras coletivas, que poderiam reduzir os custos para 

os estabelecimentos envolvidos, ações de marketing e publicidade, visando 

inicialmente atrair mais turistas para o destino, para depois encaminhá-los aos 

empreendimentos específicos por meio de uma central de reservas que ajudasse a 

movimentar todos os meios de hospedagem ao invés de apenas alguns. 

No que tange à gestão da demanda, pode-se perceber que a mesma foi avaliada 

como competitiva pelos gestores demonstrando que há uma verificação quanto aos 

motivos que levam a uma flutuação no fluxo de turistas que vem para o destino, seja 

por meio das pesquisas divulgadas pela Santur, seja por trabalhos desenvolvidos 

por alunos das instituições de pesquisa da região que auxiliam o planejamento das 

ações voltadas à captação de turistas para o destino. O monitoramento e avaliação 

da competitividade foi percebido pelos gestores como competitivo, muito em função 

do trabalho desenvolvido por uma instituição de pesquisa de fora do estado, que 

incluiu o município de Balneário Camboriú entre os 65 (sessenta e cinco) destinos 

indutores do desenvolvimento do turismo regional no Brasil. Esse trabalho apresenta 

um índice de competitividade, que tem por objetivo capacitar os municípios 

envolvidos de forma a torná-los mais competitivos em âmbito mundial. Nas 

entrevistas com os gestores das organizações de apoio e suporte foi possível 

perceber a importância deste trabalho em âmbito local e também destaca-se a 

preocupação com a continuidade do mesmo, uma vez que não há a garantia do 

Governo Federal de manutenção das estruturas existentes atualmente. 

Encerrando a análise deste conjunto de indicadores foi verificado que a gestão do 

conhecimento foi considerada como competitiva pelos gestores. Esta constatação 

vem reforçar a existência de diálogo entre os envolvidos no setor, uma vez que esse 

indicador envolve a disseminação das best practices entre todos os envolvidos na 

exploração do setor, conforme destacam Esser et al. (1996). Este tipo de troca de 

experiências é benéfico para o desenvolvimento de seus empreendimentos, uma 

vez que é por meio da cooperação e do desenvolvimento mútuo, que se torna 

possível a construção de uma reputação sólida quanto à capacidade turística de um 

determinado destino e como afirmam Ricthie e Crouch (2003) suas ações 

competitivas e cooperativas são as que fundamentalmente moldam o setor. 
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A visão sistêmica trabalhada por Morgan (1996) e Capra (2002) serviu de base para 

a determinação de uma avaliação global do conjunto de indicadores supra citados. 

Partindo desse princípio definiu-se que todos os indicadores contribuem da mesma 

maneira para o desenvolvimento das atividades turísticas no destino e assim, devem 

possuir o mesmo peso no computo do desempenho global. Ao final da análise 

constatou-se que foram percebidos como competitivos pelos gestores 32 (trinta e 

dois) indicadores. Ao alcançar esta quantidade de indicadores apontados como 

competitivos e seguindo os critérios estabelecidos [criados de forma similar ao que 

fora proposto pelos estudos de Marzaro e Varzin (2008)], o desempenho competitivo 

percebido pode ser considerado como alto, o que demonstra a satisfação dos 

gestores com os seus empreendimentos, mas que não significa em momento 

nenhum que não haja espaço para melhoria e que tudo esteja funcionando na mais 

perfeita ordem. O que este resultado indica é que há um alto nível de 

profissionalismo na gestão do destino e que dentro do estado de Santa Catarina, o 

município de Balneário Camboriú pode ser considerado como referência de 

desempenho a ser alcançado pelos demais que pretendem desenvolver a atividade 

turística. 

Para complementar a análise desta parte da pesquisa, na seqüência verifica-se o 

desempenho competitivo efetivo, que conforme os estudos desenvolvidos por Heath 

(2002), Dwyer e Kim (2003) e Ricthie e Crouch (2003) devem refletir a percepção 

dos gestores, uma vez que o conjunto de indicadores analisados até aqui são 

fundamentais para que se obtenha um desempenho competitivo superior. 

 
4.1.3 Análise do desempenho competitivo efetivo 

Com o intuito de analisar o desempenho competitivo efetivo utilizou-se como 

referência o desempenho médio de todos os municípios pesquisados pela Santur 

(2008) no ano de 2008. Entendeu-se que estes destinos foram considerados pelo 

governo do estado de Santa Catarina como tendo maior relevância em relação ao 

desenvolvimento de atividades turísticas. No quadro 24 á apresentada a 

comparação entre os valores apurados no município de Balneário Camboriú e os 

valores de referência, para que seja possível verificar quais os indicadores que 

demonstram efetivamente um desempenho que possa ser considerado:  Inferior (I) - 

quando o valor apurado ficar em patamar abaixo ao do valor de referência; Médio 
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(M) – quando o valor apurado ficar em patamar igual ou com uma diferença mínima 

ao do valor de referência; ou Superior (S) – quando o valor apurado ficar em 

patamar acima ao do valor de referência convencionado. Para cada um dos 

desempenhos verificados será atribuído um valor, procedendo da seguinte forma: os 

indicadores que obtiverem desempenho inferior (I), receberam 1 ponto; os 

indicadores que obtiveram desempenho médio (M), receberam 2,5 pontos; e os 

indicadores que obtiveram desempenho superior (S), receberam 5 pontos. Utilizando 

um procedimento baseado nos estudos de Marzaro e Varzin (2008), obteve-se um 

escore total com o objetivo de definir como pode ser considerado o desempenho 

competitivo efetivo do destino que está sendo estudado.  

Competitividade Valor Referência Valor Apurado Des. Nível 
Comp. 

Turistas estrangeiros 13,39% 16,75% M 2,5 

Receita estimada do turismo   R$     121.123.229,84   R$       552.380.693,84  S 5 

Taxa de ocupação da rede hoteleira 58,54% 80,50% S 5 

Média de gastos dos turistas 
nacionais por dia R$                        59,36  R$                          87,53  S 5 

Média de gastos dos turistas 
estrangeiros por dia R$                        60,01  R$                          88,32  S 5 

Média de tempo de permanência 
em hotéis no destino  3,20 dias  6,06 dias  S 5 

Procura por meios de hospedagem 40,08% 25,28% I 1 

Receita estimada do turismo por 
habitante R$                   1.047,12  R$                     5.551,96  S 5 

Renda média mensal  2,7 2,2 I 1 

População empregada  33,93% 44,84% S 5 

Candidatos por vaga de emprego 23,368  12,607  S 5 

Volume de investimentos feitos  R$           3.633.696,90  R$           8.8985.000,00  S 5 

Satisfação com o investimento 80,00% 82,92% M 2,5 

Escore de Desempenho Competitivo Efetivo 52 

Nível de Desempenho Competitivo Efetivo = ALTO 
Quadro 24 - Nível de desempenho competitivo efetivo de Balneário Camboriú 
Fontes: IBGE (2010), Santur (2008) e Pesquisa de Campo 

Para a montagem do conjunto de indicadores utilizou-se como ferramental teórico os 

estudos de Dwyer e Kim (2003), que priorizaram o uso de indicadores objetivos que 

fossem passíveis de mensuração direta. Outro cuidado tomado pelo foi no sentido 



194 

de escolher os indicadores que possuíssem fontes confiáveis e disponíveis de 

informação, de maneira a tornar exeqüível o processo de comparação dos dados e 

que permitisse que futuros trabalhos viessem a fazer uso das informações aqui 

contidas como base para análise de possíveis variações de desempenho ao longo 

do tempo.  

Como é possível verificar por meio do quadro 24, somente dois dos indicadores 

pesquisados no município de Balneário Camboriú tiveram desempenho inferior aos 

valores de referência definidos: o percentual de procura por meios de hospedagem 

no destino, e a renda média mensal. Outros dois indicadores ficaram com o 

desempenho muito próximo da média dos demais municípios turísticos do estado e 

foram considerados como de desempenho médio: o percentual de turistas 

estrangeiros e o percentual de satisfação com empreendimento. Todos os 

indicadores restantes alcançaram um desempenho que ficou num patamar acima 

daqueles utilizados para compor os valores de referência e, portanto, considerados 

como desempenho superior: receita estimada do turismo, taxa de ocupação da rede 

hoteleira, média de gastos dos turistas nacionais por dia, média de gastos dos 

turistas estrangeiros por dia, receita estimada do turismo por habitante, população 

empregada, candidatos por vaga de emprego e o volume de investimentos feitos. 

De todos os indicadores pesquisados, apenas o indicador do volume de 

investimentos feitos, merece algum tipo de ressalva, pois durante o processo de 

coleta das informações no campo, muitos dos gestores consultados se negaram a 

fornecer este tipo de informação, por considerá-la estratégica e sigilosa. Este fato 

depõe contra o número apresentado, uma vez que se todos se dispusessem a 

fornecer esse dado o montante poderia ser bem maior. Contudo, não invalida a 

análise feita, uma vez que o montante obtido já se encontra em um patamar superior 

à média do estado.  

Não está no escopo deste trabalho a identificação dos motivos que fazem com que o 

município estudo obtenha aquele nível de desempenho em cada indicador. O que se 

espera como resultado desta pesquisa é que ela sirva como uma fonte balizadora de 

futuros trabalhos que venham a complementar os levantamentos aqui apresentados, 

com estudos mais específicos visando encontrar as causas que propiciaram a 

obtenção dos resultados mostrados. Quando avaliados em conjunto com a análise 
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da percepção dos gestores, os indicadores destacados permitem que sejam 

detectados indícios de fontes de problemas. Contudo, por serem terem sido 

construídos a partir das dimensões propostas por Rogerson (1999) e envolverem um 

amplo espectro de indicadores específicos, eles não mostram claramente qual o 

problema a ser corrigido, mas mostram em que direção devem ser procurados esses 

problemas, e também ajuda na priorização daqueles que são percebidos pela 

maioria dos gestores consultados e que tendem a ser os considerados mais 

importantes. 

O desempenho competitivo efetivo do município de Balneário Camboriú, medido 

com base no escore geral obtido por meio da análise dos indicadores efetivos de 

desempenho competitivo, alcançou o montante de 52 (cinqüenta e dois) pontos. 

Esse número, segundo os critérios definidos para realização deste trabalho, leva a 

conclusão de que o desempenho competitivo pode ser considerado com alto, 

devendo ser considerado como um desempenho que serve de referência para os 

demais municípios do estado que pretendem desenvolver em seu território 

atividades ligadas ao turismo. Mas, não se pode esquecer que o desempenho atual 

deve servir como fonte de novos desafios, com o intuito de tornar o destino mais 

forte e competitivo não somente regionalmente, como também internacionalmente. 

 
4.1.4 Verificação da correspondência entre o desempenho competitivo percebido e o 

desempenho competitivo efetivo 

Com os dois tipos levantamentos realizados, o primeiro mostrando a percepção dos 

gestores com relação ao desempenho competitivo e o segundo com os dados 

efetivos do desempenho competitivo de Balneário Camboriú, torna-se possível que 

seja feita a confirmação dos pressupostos criados a partir dos estudos de Heath 

(2002), Dwyer e Kim (2003) e Ricthie e Crouch (2003),  que apontam na direção de 

que utilizando-se de um conjunto de indicadores analisados de forma individual, sua 

força coletiva pode determinar o desempenho competitivo de um destino, que pode 

ainda, corresponder à verificação de seus resultados efetivos. 

A figura 18 mostra que nos dois tipos de levantamento foi verificado que o 

desempenho competitivo era alto, o que leva a concluir que a percepção dos 

gestores traduz corretamente o nível de desempenho competitivo do município de 
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Balneário Camboriú. Esta situação não quer dizer que tudo está perfeito nesse 

município, mas que quando comparado aos demais municípios que foram definidos 

pela Santur, no ano 2008, como sendo de interesse turístico, o destino analisado 

possui um desempenho superior, podendo ser utilizado como referência em termos 

de desempenho, dentro do estado. 

 
Figura 18 - Verificação da correspondência quanto ao desempenho competitivo 
Fonte: Elaboração do autor. 

Como o conjunto de indicadores utilizado neste trabalho é bastante reduzido, torna-

se possível o acompanhamento constante, de forma a trazer subsídios para as 

discussões dentro de câmaras apropriadas, criadas nas organizações de apoio e 

suporte, com o intuito de fomentar o desenvolvimento cada vez maior do turismo e o 

seu fortalecimento enquanto atividade econômica que pode contribuir, tanto para a 

melhoria do desempenho dos empreendimentos estabelecidos quanto para o 

desenvolvimento da comunidade de forma geral. 

A verificação da existência de correspondência entre a percepção dos gestores e os 

resultados efetivos confirma os pressupostos que deram origem à criação do 

segundo objetivo específico deste trabalho, que previa sua existência. Essa 

confirmação mostra que essa ferramenta pode ser útil na construção de um diálogo 

mais amplo entre os diversos setores como fora proposto por Esser et al. (1996), 

tornado as ações mais articuladas e integradas, de forma a envolver as diversas 
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esferas do poder público constituído, as organizações de apoio e suporte ao 

desenvolvimento do turismo nos diversos âmbitos (federal, estadual e municipal) e 

as forças da iniciativa privada, que atuando de maneira unificada, poderão fortalecer 

o setor e garantir o desenvolvimento de forma sustentável e atrativa para todos os 

públicos envolvidos e também para a sociedade em geral. 

 
4.1.5 Perfil dos respondentes – Residentes 

Na seqüência do presente estudo altera-se o foco, deixando momentaneamente de 

lado a questão da competitividade para passar à análise da qualidade de vida dos 

residentes no município de Balneário Camboriú. Com o intuito de alcançar esse 

objetivo foram entrevistados 109 (cento e nove) indivíduos, o que proporcionou a 

redução da margem de erro para 9,57%. Na análise do perfil dos entrevistados 

observou-se que houve uma pequena predominância dos respondentes como sendo 

do sexo masculino (51%). Quanto ao nível de escolaridade constatou-se que a 

maioria dos indivíduos pesquisados possui o ensino superior completo ou encontra-

se cursando o mesmo, estando com este ainda incompleto, representando 45% dos 

envolvidos na amostra, o que reflete a proximidade com uma universidade, o que 

torna possível aos residentes a complementação de seus estudos, o que é uma 

indicação no caminho da busca por uma melhor nível de qualidade de vida, 

conforme proposto pelos estudos de Maslow (1987). 

Em relação ao nível de renda familiar dos participantes da pesquisa, pode-se 

perceber que esta ficou concentrada na faixa entre 3 (três) e 10 (dez) salários 

mínimos, que para efeitos de análise foi definido como equivalente à R$ 540,00 

(quinhentos e quarenta reais), envolvendo 70% da amostra. Este fato demonstra que 

há na cidade um elevado poder aquisitivo, uma vez que a maioria percebe uma 

renda superior à média do estado que é de 2,7 (dois vírgula sete) salários mínimos. 

O maior volume de pessoas envolvidas na pesquisa encontrava-se entre as pessoas 

casadas (47%) e apenas 20% dos mesmos eram nativos do município de Balneário 

Camboriú, fazendo com que a cidade tenha ares mais cosmopolitas e que sua 

cultura fique um tanto quanto descaracterizada em função do grande número de 

“estrangeiros” (pessoas que não são nativas) existentes nos limites da cidade. 
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Após a verificação do perfil dos residentes no destino, segue-se a análise de sua 

percepção quanto ao nível de qualidade de vida do município em relação à média 

dos demais municípios de interesse turístico no estado. Esta percepção pode 

apontar eventuais deficiências a serem corrigidas pelos gestores públicos locais e 

também facilitar a priorização de investimentos a serem feitos, com o intuito de 

tornar a cidade mais organizada e aprazível para seus moradores. 

 
4.1.6 Análise da percepção dos residentes quanto ao nível de qualidade de vida 

Para que a verificação da percepção dos residentes quanto ao nível de qualidade de 

vida de seu município permitisse uma visão semelhante àquela utilizada para a 

análise da percepção dos gestores quanto ao desempenho competitivo, construiu-se 

um conjunto de indicadores baseados nas dimensões da qualidade de vida, 

apresentadas pelos estudos de Rogerson (1999) (estas dimensões podem ser 

observadas no quadro 10), com o intuito de constatar a visão dos moradores quanto 

aos problemas que são encontrados no destino e que interferem em sua análise 

quanto a este assunto.  

O parâmetro que serviu de base de comparação para que os residentes emitissem 

sua opinião foi à média do nível de qualidade vida dos demais municípios medidos 

pela Santur (2008) no estado. A graduação de notas atribuídas pelos entrevistados 

foi transformada em dois tipos de resultados possíveis, o dos indicadores, 

considerados como tendo um bom nível de qualidade de vida, com médias acima de 

3,5 (três vírgula cinco) e os que não possuem um bom nível, que foram àqueles que 

ficaram com pontuação abaixo deste valor. Os resultados individuais de cada um 

dos indicadores pesquisados, que podem ser conferidos no quadro 25, refletem a 

percepção dos moradores em relação a cada um deles.  

Além das notas atribuídas aos indicadores foram registradas as observações feitas 

pelos entrevistados durante a aplicação dos instrumentos de pesquisa, de forma a 

garantir que fosse feito um diagnóstico pormenorizado, que poderá ser utilizado 

pelos gestores públicos locais e também para a iniciativa privada como fonte de 

orientação para a definição de investimentos, conforme prevêem os estudos de 

Santos e Martins (2002) e Dwyer e Kim (2003). 
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Na análise dos indicadores de qualidade de vida do município de Balneário 

Camboriú, pode-se perceber, conforme mostra o quadro 25, que apenas 6 (seis) dos 

22 (vinte e dois) indicadores foram avaliados como não tendo um bom nível de 

qualidade de vida: o acesso e custo de moradia, a assistência médica/saúde pública, 

os meios de transporte/fluxo de trânsito, a diversidade artística e cultural, os 

incentivos (para a abertura de novos negócios) e o custo de alimentação/custo de 

vida. Todos os demais indicadores foram considerados como tendo bom nível de 

qualidade de vida, o que não necessariamente demonstra que todos estão 

plenamente satisfeitos quanto à estes indicadores, mas que eles consideram que o 

destino reúne melhores condições que seus concorrentes no estado. 

Indicadores Média 
Desvio 
Padrão 

Q.V. 

Ambiente/Poluição  3,98 1,03 S 
Atmosfera de Paz e Tranquilidade  4,22 1,09 S 
Clima  4,84 1,02 S 
Oportunidades de Estilo de Vida  4,17 1,03 S 
Trabalho  4,32 1,09 S 
Aposentadoria  4,40 1,15 S 
Acesso e Custo de Moradia  2,60 1,11 N 
Assistência Médica/Saúde Pública  3,38 1,19 N 
Criminalidade/ Segurança Pública  3,57 1,08 S 
Meios de Transporte/Fluxo de Trânsito  3,29 1,19 N 
Educação  4,14 0,93 S 
Recreação  3,59 1,35 S 
Clima para Economia/Negócios  4,43 1,00 S 
Diversidade Artística e Cultural  3,37 1,25 N 
Incentivos  2,68 1,16 N 
Espaço Comercial  4,57 0,98 S 
Custos de Alimentação/Custo de Vida  2,88 1,10 N 
Envolvimento Político  3,89 1,19 S 
Renda  3,84 1,06 S 
Preservação ambiental  3,55 1,26 S 
Acessibilidade  3,77 1,22 S 
Socialização  3,77 1,16 S 

Total de indicadores apontados como tendo bom nível de 
Qualidade de Vida » 16 

Nível de Qualidade de Vida Percebido = ALTO 
Quadro 25 - Análise da percepção dos residentes quanto ao nível de qualidade de vida 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Inicia-se a discussão sobre esta parte do trabalho analisando os indicadores que 

tiveram avaliação negativa. O primeiro a ser destacado é o acesso e custo de 

moradia, que recebeu a pior avaliação entre todos os demais. Observou-se que o 

problema não é o acesso, mas sim o custo das moradias existentes, uma vez que 

conforme já fora discutido na análise do perfil dos residentes, muitos dos habitantes 

da cidade possuem uma renda mais elevada, o que faz com que sejam oferecidas 

opções de moradia de alto valor e alto padrão de qualidade, voltadas para esse 

público que conta com uma renda maior. Outro aspecto que dificulta o acesso à 

moradia é o fato que muitos proprietários de imóveis na região preferirem mantê-los 

desocupados nos períodos de baixa temporada, guardando-os para ser alugados 

somente na alta temporada, período no qual podem pleitear valores mais elevados e 

que encontram clientes dispostos a pagá-los. 

Outro indicador avaliado negativamente pelos moradores foi à assistência 

médica/saúde pública, que na opinião deles, não consegue atender de maneira 

satisfatória às demandas da população. Alguns dos pesquisados reclamam a falta 

de médicos que faz com que o tempo de espera nos postos de atendimento seja 

elevado e há também a reclamação da falta de vagas para atendimento pelo SUS, 

fazendo com que a população tenha que recorrer a clínicas particulares para poder 

ter seus problemas de saúde resolvidos. Os meios de transporte/fluxo de trânsito 

também foram vistos de maneira ruim pelos participantes que destacam que o 

problema não é a falta de transporte público, o qual é considerado suficiente, mas 

alegam que o problema encontra-se no fluxo do trânsito, que principalmente nos 

horários de maior movimento acaba dificultando os deslocamentos pela cidade e 

trazendo transtornos tanto para os residentes, quanto para os turistas que desejam 

circular dentro do município. Foi possível constatar “in loco” que o poder público está 

realizando um conjunto de obras pela cidade com o objetivo de minimizar os 

problemas existentes, mas que ainda não surtiram os efeitos desejados. Outra 

constatação é a de que o volume de veículos que circulam pela cidade é muito 

elevado e que não há rotas alternativas o que cria um impasse de difícil solução e 

que irá demandar um esforço criativo muito grande e uma ação conjunta de todos os 

envolvidos. 

Quanto ao indicador diversidade artística e cultural que foi utilizado para avaliar a 

oferta de espaços para a divulgação da cultura na cidade, observou-se que a maior 
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reclamação é a falta de espaços públicos voltados para este fim e também a 

constatação de que não existem no município grandes manifestações populares que 

possam servir como demonstrações culturais a serem expostas e preservadas. Foi 

sugerida a criação de um projeto que vise resgatar as tradições inerentes à 

colonização açoriana, de forma a formatá-lo em um produto turístico que servisse 

como mais uma fonte de atratividade para turistas que contribuísse para a redução 

dos efeitos da sazonalidade no município. Outro aspecto considerado como negativo 

pelos residentes, foi a falta de incentivos públicos para a implementação de novos 

negócios, o que mostra que caso haja algum tipo de incentivo neste sentido por 

parte do poder público, a população não tem conhecimento a esse respeito e 

portanto acaba não tirando proveito dos mesmos, mas sente a sua falta, o que 

poderia gerar uma ampliação da gama de serviços atualmente oferecidos de forma a 

suprir eventuais falhas que ainda se apresentam no conjunto de empresas que 

formam o trade turístico no destino.  

O último dos indicadores que recebeu avaliação negativa dos entrevistados foi 

aquele relativo ao custo de alimentação/custo de vida, o que vem reforçar a opinião 

quanto aos custos de moradia, que foi outro ponto previamente analisado. Os 

residentes destacam que esse é mais um ponto negativo em função da elevada 

média de renda percebida pela maioria dos moradores, o que traz uma falsa 

impressão de que não importa qual o preço que seja colocado nos produtos, desde 

que haja compradores suficientes para eles. Isso acarreta em dificuldades para a 

parcela da população menos favorecida (em termos de renda), que passa a 

encontrar problemas para ter acesso à alimentação e aos demais itens essenciais às 

suas necessidades de higiene e limpeza. Este fato acaba fazendo com que esse 

conjunto de habitantes opte por morar nos municípios vizinhos (Camboriú, por 

exemplo) que possui menores custos nesse aspecto e venham somente para 

trabalhar em Balneário Camboriú, o que corrobora os resultados do estudo de 

Rogerson (1999) que coloca essa como uma das causas de migração entre 

determinadas cidades.  

Todos os demais indicadores receberam uma avaliação positiva por parte dos 

pesquisados. Porém, nem todos foram unânimes em afirmar que estão plenamente 

satisfeitos com as condições verificadas em cada uma das dimensões avaliadas e 

fizeram questão de deixar expressa sua preocupação em relação a alguns dos 
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aspectos pesquisados. O primeiro indicador a ser avaliado é o que trata do 

ambiente/poluição, que foi destacado como sendo um dos que há uma certa 

preocupação, pois como a cidade depende muito de suas belezas naturais para 

manter sua atratividade, existe um consenso quanto a necessidade de que sejam 

feitas obras no sentido de garantir que a coleta de esgoto que existe atualmente, 

seja ampliada e que a eficiência do serviço seja garantida de forma a garantir a 

sustentabilidade dos empreendimentos, corroborando o que afirmam Ritchie e 

Crocuh (2003) em seus estudos quanto à sustentabilidade dos destinos turísticos. 

Com o crescimento da urbanização na cidade e também com o crescente aumento 

no fluxo de trânsito, torna-se primordial que sejam tomadas providências no sentido 

que estes fatores não prejudiquem a atmosfera de paz e tranqüilidade que foi 

considerada pelos residentes como tendo um bom nível de qualidade de vida. O 

clima que é um dos indicadores mais subjetivos existentes neste trabalho, uma vez 

que cada pessoa, de maneira muito particular, tem a preferência por um 

determinado tipo de clima. Contudo, a avaliação dos residentes quanto a este 

indicador foi positiva, o que demonstra que a média de temperatura percebida ao 

longo do ano agrada à maioria dos habitantes da cidade. 

Na análise do indicador relativo às oportunidades de estilo de vida, a opinião dos 

entrevistados foi de que ele possui bom nível de qualidade de vida, mas que ainda 

existe uma grande desigualdade social no município e que para viabilizar a mudança 

de classe social, o indivíduo tem que aproveitar muito bem as oportunidades 

oferecidas, uma vez que caso isso não aconteça, dificilmente haverá uma segunda 

chance para aqueles que não tiverem a competência de fazê-lo na primeira vez.  A 

questão ligada ao indicador trabalho mostra que a maioria o considera 

positivamente, pois segundo dados do IBGE (2009), em seu cadastro geral de 

empresas, o município de Balneário Camboriú possui um dos maiores números 

referentes à quantidade de empresas atuantes em todo o estado, o que garante a 

oferta de postos de trabalho em grande quantidade e desta forma, só fica 

desempregado no destino aqueles indivíduos que não apresentam as qualificações 

mínimas exigidas pelas empresas da região. 

A atenção aos habitantes que alcançam a terceira idade (acima de 65 anos) é 

considerada de forma positiva pelos respondentes. Eles afirmam que há um bom 
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número de grupos para a socialização dos moradores desta faixa etária e que estão 

sendo feitas obras que facilitem o deslocamento dos mesmos dentro da cidade, 

além de que o clima e a temperatura do local favorecem a manutenção de sua 

saúde, evitando que estes tenham que recorrer constantemente aos cuidados 

médicos que foram considerados como uma das deficiências da cidade. A satisfação 

das necessidades de segurança é colocada por Maslow (1987) e Chapman (2007) 

no segundo nível das necessidades humanas e portanto como no município de 

Balneário Camboriú a capacidade em satisfazer as necessidades básicas (inerentes 

ao primeiro nível da “Hierarquia das Necessidades Humanas”) é muito grande, 

surgem as necessidades de segurança, que na visão dos participantes da pesquisa 

pode ser considerada boa. Eles fazem apenas algumas restrições pontuais quanto à 

segurança patrimonial, mas na maior parte do tempo sentem-se atendidos quanto à 

satisfação de suas necessidades nesse aspecto.  

Outro indicador avaliado positivamente foi o associado à educação, uma vez que 

segundo os habitantes do município existe uma quantidade suficiente de escolas 

públicas e particulares para atender a todas as crianças em idade escolar, fazendo 

com que praticamente 100% delas estejam alfabetizadas. Esse fato colabora para a 

melhoria na mão-de-obra oferecida para o atendimento ao turista, pois quanto maior 

for o nível de educação do povo, maior a qualidade do serviço prestado.  

Com relação aos indicadores ligados às opções de recreação e às de socialização, 

verificou-se que ambos foram considerados como tendo qualidade de vida. Isto se 

deve ao fato de que a cidade possui uma ampla rede de opções em termos de lazer 

e entretenimento, envolvendo desde as opções mais simples, como uma ida à praia, 

que não custa praticamente nada, às opções mais sofisticadas como boates e casas 

noturnas que funcionam o ano todo oferecendo alternativas para todos os tipos de 

gosto. Quanto aos espaços para socialização, considera-se que os calçadões, o píer 

e as praças existentes na cidade oferecem aos moradores várias opções para 

atender a esse tipo de necessidade, além dos shoppings centers e das ruas nas 

quais estão localizados os centros comerciais que atuam como um centro de 

convergência que atrai turistas, visitantes e moradores que passam a interagir 

nestes locais. 
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O clima para economia/negócios foi analisado positivamente pelos residentes em 

Balneário Camboriú, por causa da quantidade de estabelecimentos instalados na 

cidade e também porque o fluxo praticamente constante de turistas aumenta a 

procura por diversos tipos de serviços que podem ainda ser implementados no 

município, ampliando o leque de opções existentes. Além disso outro indicador que 

foi avaliado de maneira favorável foi o referente aos espaços comerciais, que são 

muito bem aproveitados pelos empreendimentos já instalados e que fazem do 

destino uma das principais opções de compras em toda a região, não havendo mais 

a necessidade de que o turista se desloque até as cidades próximas, como 

Blumenau, Brusque ou Gaspar para conseguir ter acesso a produtos de qualidade e 

preços acessíveis. 

Em relação às questões ligadas ao envolvimento político observou-se que este 

indicador foi avaliado como sendo de bom nível de qualidade de vida, o que mostra 

a presença de liberdade de expressão política por parte dos moradores no 

município. Isto faz com que haja maior representatividade em seus governantes, o 

que conforme afirma Sirgy (1986) em seus estudos, cria as condições para que o 

poder público constituído institua um sistema progressivo de taxação, que venha a 

onerar mais aqueles que ganham mais, de forma a permitr que os recursos 

arrecadados possam ser transformados em vantagens para as classes menos 

favorecidas, de forma a oferecer melhores condições para que eles venham a 

atender com maior facilidade suas necessidades primárias. 

A renda foi avaliada positivamente pelos entrevistados que a considera adequada 

aos custos existentes e que possibilita que sejam desenvolvidas atividades de 

recreação e lazer em proporções que atendam as demandas dos moradores locais. 

O crescente grau de profissionalismo apresentado também contribui neste sentido, 

uma vez que para que seja possível contar com elementos mais qualificados, torna-

se condição “sine qua nom” que se ofereçam salários compatíveis às exigências 

feitas pelos gestores dos empreendimentos estabelecidos. 

O indicador relativo à preservação ambiental foi avaliado como sendo um dos que 

possui bom nível de qualidade de vida pelos participantes da pesquisa, isso faz com 

que a afirmação de Moscardo (2009) quanto aos motivos que levam os turistas a 

viajar ser confirmada, senão vejamos. A autora cita em seu estudo: “Eu viajo porque 
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isso me dá a sensação de liberdade. Uma sensação que é difícil de obter nesta 

aborrecida paisagem urbana”. A afirmação citada mostra que o contato com a 

natureza e as belas paisagens que o município de Balneário Camboriú oferece são 

uma das principais causas que fazem com que as pessoas resolvam deixar suas 

casa em busca de um lugar mais aprazível para poderem desfrutar de momentos de 

lazer e de descanso. Assim, deve-se garantir que a preservação ambiental seja uma 

preocupação constante, sob pena de ver seu principal atrativo ser dilapidado. 

O último indicador a ser avaliado diz questão às condições de acessibilidade do 

destino, que foi pontuado de maneira favorável pelos respondentes. Aqui pode-se 

observar que a proximidade com a BR 101 dá a sensação de que é muito fácil 

chegar até a cidade. Outro aspecto positivo dá-se pelo fato de que em função de a 

maior parte dos visitantes nacionais ser de estados que permitem o deslocamento 

por automóvel até o destino, e o trecho norte da referida rodovia encontrar-se 

totalmente duplicado, fica muito favorecido o deslocamento de cidades como 

Curitiba e até mesmo São Paulo para a cidade de Balneário Camboriú.  

Encerrada a análise individualizada dos indicadores e com o intuito de se obter uma 

avaliação global da percepção dos residentes quanto ao nível de qualidade de vida 

de seu município, utilizam-se novamente princípios básicos inerentes à visão 

sistêmica, que encontra respaldo nos estudos de Morgan (1996) e Capra (2002), 

que consideram a importância relativa de cada indicador na formação de um 

conceito único quanto ao desempenho do destino como um todo em termos de 

qualidade de vida. Desta maneira, foram percebidos pelos residentes como tendo 

qualidade de vida, 16 (dezesseis) indicadores, fazendo com que o nível de qualidade 

de vida percebido seja considerado alto. Isto é coerente com a metodologia de 

avaliação desenvolvida pelos estudos de Marzaro e Varzin (2008), que adotaram 

processo semelhante para determinar a competitividade de um determinado destino 

turístico. Pode-se concluir a partir deste resultado que os residentes em Balneário 

Camboriú percebem a capacidade local em satisfazer suas necessidades de forma 

ascendente conforme a escala proposta por Maslow (1987) e utilizada por Sirgy 

(1986) em seus estudos. Isto faz com que o município analisado sirva como 

referência de desempenho a ser alcançado por seus competidores locais, mas que 

apesar disso ainda há muita coisa a se fazer para garantir que os seus moradores 
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possam se considerar plenamente satisfeitos e completamente atendidos em suas 

demandas. 

Outra conclusão errônea que pode advir do resultado apresentado, é quanto ao nível 

de qualidade de vida ser melhor ou pior que em outro município qualquer. Isso não é 

verdade, o que se deseja mostrar, neste estudo, é que a cidade possui a maior 

capacidade de atender as necessidades de seus habitantes, mas isso somente não 

garante a todos os envolvidos a satisfação com sua qualidade de vida de forma 

individual. 

Após as análises da percepção dos residentes quanto ao seu nível de qualidade de 

vida e adotando a mesma sistemática utilizada na verificação do desempenho 

competitivo do município, fez-se uma adaptação da idéia transportando-a para a 

realidade que envolve a análise da qualidade de vida. Para esse fim foram 

aproveitados os fundamentos teóricos trabalhados por Sirgy (1986), Heath (2002), 

Dwyer e Kim (2003) e Ricthie e Crouch (2003) no sentido de que a percepção dos 

residentes quanto aos indicadores de qualidade de vida permitirá que se tenha uma 

visão do comportamento dos resultados efetivos apresentados pelo destino 

pesquisado. Estes dados, obtidos por meio de valores mensuráveis, permitem que 

se avalie o nível efetivo da qualidade de vida existente no município em comparação 

com o desempenho médio dos demais municípios que exploram o turismo no estado 

de Santa Catarina. 

 
4.1.7 Análise do nível de qualidade de vida efetivo 

Para tornar possível a análise do nível de qualidade de vida efetivo de uma 

destinação foram definiu-se como valores de referência o desempenho médio de 

todos os municípios pesquisados pela Santur (2008), critério similar ao utilizado para 

a comparação do desempenho competitivo. Todos os dados foram coletados a partir 

de bases de dados secundárias, em fontes oficiais de informação, para que 

pudessem ser utilizados como valores referenciais para que fossem realizadas 

comparações com os dados específicos do destino, obtidos por meio da coleta 

efetuada no campo e também por intermédio de pesquisas em outras fontes 

secundárias como o Cadastro Central de Empresas 2009 (IBGE, 2011), o estudo 

sobre Ensino, Matrículas e Rede Escolar 2009 (IBGE, 2009), a Pesquisa de 
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Orçamentos Familiares 2008-2009 (IBGE, 2010a), entre outras que compõem o 

ferramental de informações disponibilizadas pelo governo federal.  

Necessidades Físicas e Biológicas (Alimentação, bebida, abrigo, saúde) 

Indicador Valor Referência Valor Apurado Des. Nível 
Q.V. 

Cesta Básica 13,31% 14,27% M 2,5 

Acesso a Água Tratada 80-90% 95,00% S 5 

Moradia – Locação 15,57% 63,23% I 1 

Saúde – Atendimento 1,77 0,68 I 1 

Saúde – Saneamento 10-20% 85,00% S 5 

Necessidades de Segurança (Proteção, ordem e estabilidade) 

Indicador 

Segurança – Atendimento 2,89 2,38 M 2,5 

Segurança – Cobertura 10 a 20 Km2 1,24 Km2 S 5 

Ordem 11,9 0,39 S 5 

Desigualdade (Índice de GINI) 0,38 0,41 M 2,5 

Necessidades de Afiliação e Amor (Trabalhos em grupo, opções de socialização) 

Indicador 

Participação comunitária 5 a 10 Km2 2,92 Km2 S 5 

Opções de socialização – jovens 1000 a 2000 1.623  M 2,5 

Opções de socialização – 
mulheres 5 a 10% 5,80% M 2,5 

Opções de socialização – idosos 10 a 20% 13,72% M 2,5 

Necessidades de Estima (Realização, status, responsabilidade) 

Indicador 

Ensino – Cobertura 49,19% 69,95% S 5 

Ensino – Atendimento 25,00 22,1 S 5 

Emprego  45,09% 44,17% M 2,5 

Candidatos por vaga 20,07 13,19 S 5 

Renda 2,6 2,2 I 1 

Escore dos Indicadores Efetivos de Qualidade de Vida  60,5 

Nível de Qualidade de Vida Efetivo = ALTO 
Quadro 26 - Análise dos indicadores efetivos de qualidade de vida em Balneário Camboriú 
Fontes: IBGE (2003), IBGE (2009), IBGE (2010), IBGE (2010a) e Pesquisa de Campo 
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Ao observar-se o quadro 26, verifica-se que é feita a comparação entre os valores 

obtidos no levantamento feito no município de Balneário Camboriú e os valores de 

referência apurados no estado, permitindo que se proceda a apuração de quais os 

indicadores que possuem uma avaliação que pode ser considerada como: Inferior (I) 

- quando o valor apurado encontrar-se em patamar abaixo do intervalo de valores de 

referência; Médio (M) – quando o valor apurado encontrar-se em patamar igual ou 

muito próximo do intervalo de valores de referência; ou Superior (S) – quando o 

valor apurado encontrar-se em patamar acima do intervalo de valores de referência 

designados. Da mesma forma como fora feito para a mensuração do desempenho 

competitivo e também de maneira muito próxima ao que foi apresentado pelos 

estudos de Mazaro e Varzin (2008), adotou-se o seguinte procedimento para definir 

a pontuação geral a ser atribuída à qualidade de vida do destino: os indicadores com 

desempenho inferior (I), receberam 1 ponto; os indicadores com desempenho médio 

(M), receberam 2,5 pontos; e os indicadores com desempenho superior (S), 

receberam 5 pontos. O escore geral é obtido por meio da somatória dos valores 

individuais atribuídos a cada indicador.  

O pesquisador utilizou como base para a construção da tabela de indicadores de 

qualidade de vida, o trabalho desenvolvido por Santos e Martins (2002), que 

constitui parte integrante do Sistema de Informações de Qualidade de Vida da 

cidade do Porto, em Portugal, haja vista eles terem optado por trabalhar somente 

com indicadores objetivos, que viabilizam sua mensuração efetiva.  

Este tipo de opção cria a possibilidade de que os gestores públicos tomem ações 

concretas no intuito de sanar eventuais problemas observados pelo valor apurado 

em determinado indicador e também possibilitasse a priorização de investimentos 

públicos em infra-estrutura e também em outras necessidades comunitárias, de 

forma a garantir a distribuição eficiente e eficaz dos recursos públicos que são em 

quantidade limitada. 

O quadro 26 mostra que apenas dois indicadores tiveram desempenho abaixo dos 

patamares estipulados como valor de referência junto aos demais municípios 

turísticos do estado: o relativo aos custos de moradia – locação, que avalia o 

percentual dispendido pelos residentes para pagar o aluguel de sua residência em 

relação à renda média obtida; e a renda média dos trabalhadores do município, que 
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ficou em 2,2 (dois vírgula dois) salários mínimos, contra um desempenho médio de 

2,6 (dois vírgula seis) salários mínimos na média do estado. 

Pode-se verificar também que sete indicadores tiveram um desempenho que pode 

ser classificado como sendo médio, por estarem em patamar muito próximo ao dos 

valores apontados como referência: o valor percentual representado pelo custo de 

aquisição da cesta básica em relação à média de renda dos trabalhadores; o 

número de policiais por habitante, que está representado pelo indicador segurança – 

atendimento; a desigualdade social, medida pelo índice de GINI; a quantidade de 

opções de socialização para jovens, para mulheres e para idosos; e a quantidade 

percentual de pessoas empregadas em relação ao total de habitantes do município. 

Os demais indicadores, 8 (oito) no total, tiveram desempenho acima dos valores de 

referência estipulados e estão ligados aos seguintes indicadores: o percentual de 

residências abastecidas com acesso à água tratada; o percentual de residências 

atendidas pela coleta de esgotos, que está representado pelo indicador saúde – 

saneamento; a quantidade de quilômetros quadrados coberta pela viaturas à 

disposição da população para atendimento de ocorrências policiais, apresentado 

pelo indicador segurança – cobertura; a taxa de homicídios cometidos no município, 

representado pelo indicador ordem; a quantidade em quilômetros quadrados coberta 

por cada uma das associações de bairro e que oferecem a oportunidade de 

participação comunitária; o número (em percentual) de crianças em idade escolar 

atendidas pela rede municipal de ensino fundamental, representado pelo indicador 

ensino – cobertura; o número de alunos por professor, representado pelo indicador 

ensino – atendimento; e por fim a quantidade de candidatos por vaga de emprego no 

município, mostrada no indicador candidatos por vaga.  

Ressalta-se que não é um dos objetivos deste trabalho criar uma classificação de 

municípios a partir de seu nível de qualidade de vida, o que se busca com este 

estudo é oferecer uma fonte de orientação para os gestores públicos quanto aos 

aspectos em que o município em análise apresenta indicadores com desempenho 

(medido em valor) inferior ao padrão estipulado como sendo aceitável para viabilizar 

a satisfação das necessidades de seus residentes de acordo com a hierarquia 

definida por Maslow (1987) e revista por Chapman (2007). Confrontando os 

resultados efetivos apurados e a observações feitas pelos moradores quando da 
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análise de sua percepção quanto ao nível de qualidade de vida de sua cidade, pode-

se obter uma poderosa ferramenta que sirva para auxiliar na tomada de decisões em 

âmbito municipal, de forma a atender aos interesses demonstrados pelo comunidade 

e que podem proporcionar uma melhoria na qualidade de vida de um determinado 

destino. 

O escore geral obtido por intermédio da soma dos pontos atribuídos a cada um dos 

indicadores efetivos do nível de qualidade de vida do destino alcançou o montante 

de 60,5 (sessenta vírgula cinco) pontos, que em conformidade com os critérios 

definidos pelo pesquisador nesta pesquisa classifica o desempenho geral como alto, 

fazendo com que o município de Balneário Camboriú passe a ser considerado como 

meta de desempenho a ser atingido por outros municípios que pretendem 

desenvolver o conjunto de atividades turísticas em seu território. 

 
4.1.8 Verificação da correspondência entre do nível de qualidade de vida percebido 

e o nível de qualidade de vida efetivo 

De posse das análises relativas à percepção dos residentes quanto ao nível de 

qualidade de vida do município de Balneário Camboriú e dos dados efetivos de 

qualidade de vida apurados no destino, verificou-se que há uma correspondência 

nos resultados apresentados. Esta situação confirma o que se esperava obter com 

base nos estudos de Heath (2002), Dwyer e Kim (2003) e Ricthie e Crouch (2003), 

visando o desempenho competitivo. Contudo, percebe-se que o mesmo princípio 

pode ser aplicado à análise do nível de qualidade de vida, uma vez que tanto o nível 

percebido, quanto o efetivo tiveram a mesma avaliação. 

A comparação dos resultados, obtidos na análise da percepção dos residentes 

quanto ao nível de qualidade de vida e a verificação do nível dos dados efetivos em 

relação ao desempenho médio do estado, é mostrada na figura 19 e permite a 

constatação de que em ambas a situações o nível pode ser considerado alto. Tal 

constatação aponta na direção de que o município de Balneário Camboriú possui 

amplas condições para atender as necessidades de seus habitantes de acordo com 

a escala desenvolvida por Maslow (1987) e revisitada por Chapman (2007).  

Esse fato não traz a garantia de que todos os habitantes do destino tenham a 

mesma percepção quanto ao nível de qualidade de vida e nem é uma afirmação de 
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que a qualidade de vida neste destino seja melhor do que em outras cidades. O que 

se pode afirmar com certeza é que com base nos indicadores levantados o 

município reúne um conjunto de condições mínimas necessárias para que atendam 

as necessidades de seus moradores, o que tende a aumentar a satisfação quanto à 

qualidade de vida. 

 
Figura 19 - Verificação da correspondência quanto ao nível de qualidade de vida 
Fonte: Elaboração do autor. 

A opção pela utilização de um conjunto restrito de indicadores tem o objetivo de 

viabilizar a criação de um processo continuado de verificação que possa ser 

aproveitado pelos gestores públicos locais e também pelos responsáveis pelas 

organizações de apoio e suporte em âmbito local/regional para orientar as definições 

de investimentos e o estudo efetivo dos problemas apontados pela comunidade a 

fim de que sejam encontradas soluções conjuntas que facilitem a aplicação dos 

recursos e tragam os benefícios necessários para que seja possível colaborar para a 

melhoria da qualidade de vida da população. 

Os pressupostos utilizados pelo autor para a construção do quarto objetivo 

específico são confirmados pela existência da correspondência entre os resultados 

dos dois tipos de análise efetuados. A partir desta confirmação, pode-se perceber 

que a utilização de um instrumento que verifique a percepção dos residentes quanto 

ao nível de qualidade de vida, pode contribuir com informações que sirvam de 
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orientação para o desenvolvimento de estudos específicos sobre os pontos que 

apresentaram algum tipo de dificuldade, de forma que sejam geradas idéias 

inovadoras e criativas para resolver esses problemas. Essas soluções deverão 

permitir a consolidação de uma sociedade mais justa e com melhores oportunidades 

para todos, uma vez que conforme pode ser constatado por meio dos estudos de 

Maslow (1987) e Sirgy (1986) à medida em que os indivíduos encontram meios para 

atender suas necessidades, acontece a melhora gradativa de sua satisfação com a 

qualidade de vida.  

 
4.1.9 Verificação da correspondência entre o desempenho competitivo e o nível de 

qualidade de vida  

Os estudos de Dwyer e Kim (2003) e Ricthie e Crouch (2003) destacam que a 

competitividade não deve ser um objetivo principal a ser alcançado por uma 

destinação turística, ela deve ser um objetivo intermediário que conduza a outro 

maior e mais significativo que é a melhoria da qualidade de vida dos residentes no 

destino.  

 
Figura 20 - Correspondência entre a percepção dos gestores e dos residentes 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Com base nesta visão e depois das análises apresentadas nos itens anteriores, o 

passo seguinte é a confirmação da existência de correspondência entre o 

desempenho competitivo percebido pelos gestores dos empreendimentos turísticos 

de um destino e o nível de qualidade de vida percebido por parte de seus residentes. 

Contudo, somente esse tipo de correspondência, acredita-se que não seja suficiente 

para confirmar a vinculação dos dois constructos, faz-se necessário que haja 

também a correspondência entre os resultados efetivos, o que viabilizaria a melhoria 

da competitividade dos destinos turísticos, fazendo com que esta contribuísse ainda 

com a melhoria da qualidade de vida dos residentes, tal como proposto pelos 

teóricos que analisaram o assunto. 

Como é possível perceber por intermédio dos resultados apresentados na figura 20, 

há correspondência entre a percepção dos gestores quanto ao desempenho 

competitivo e a percepção dos residentes quanto ao nível de qualidade de vida. Isto 

permite que se verifique a confirmação parcial do pressuposto que originou a 

construção do quinto objetivo específico desse estudo, no qual o autor previa que 

essa correspondência se manifestaria. Porém, não basta, na visão do autor, que 

haja apenas correspondência entre as percepções dos envolvidos (tanto gestores 

quanto residentes).  

 
Figura 21 - Correspondência entre os resultados efetivos apurados 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Faz-se necessário que na análise dos resultados efetivos (tanto do desempenho 

competitivo quanto do nível de qualidade de vida) também se perceba que há 

correspondência. Uma vez que é a partir de números concretos que se poderão 

desenvolver ações conjuntas que atendam tanto aos interesses dos gestores dos 

empreendimentos quanto aos interesses dos residentes no município, que desta 

forma compreenderiam que os objetivos podem ser comuns, onde o lucro obtido 

pelos empreendedores pode reverter em benefícios reais para comunidade. 

Os resultados efetivos, de desempenho competitivo e do nível de qualidade de vida 

mostrados na figura 21, evidenciam a percepção da existência de correspondência 

entre eles, uma vez que ambos foram considerados como tendo uma avaliação alta. 

Com a constatação de que existe essa correspondência pode-se considerar que 

confirmam-se plenamente os pressupostos que conduziram à construção do quinto 

objetivo específico, que foi construído com base nos estudos de competitividade dos 

destinos turísticos desenvolvidos por Heath (2002), Dwyer e Kim (2003),  Ritchie e 

Crouch (2003), Kim e Dwyer (2003), além de complementar este referencial teórico 

com a análise do constructo qualidade de vida por meio da revisão dos trabalhos de 

Sirgy (1986), Maslow (1987), Rogerson (1999), Santos e Martins (2002) e Chapman 

(2007). 

 
4.2 Bombinhas 

O município de Bombinhas estaria classificado em quarto lugar num ranking formado 

em razão da receita estimada do turismo, de acordo com os dados divulgados pela 

Santur (2008), tendo à sua frente Florianópolis, Balneário Camboriú e Blumenau. 

Era estimada a visita de aproximadamente 127.000 (cento e vinte e sete mil) turistas 

(entre nacionais e estrangeiros) ao município durante os meses de janeiro e 

fevereiro de 2008, o que elevaria em mais de 8 (oito) vezes a população fixa da 

cidade. 

A cidade tem uma rede de hotéis e pousadas que oferece diferentes opções de 

acomodações, e também uma estrutura de bares e restaurantes que apresenta 

vários tipos de opções gastronômicas que pode satisfazer diversos níveis de 

exigência. Contudo, percebe-se a falta de outras atividades oferecidas em termos de 

entretenimento noturno, dificultando a formação de um amálgama de atrações 
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turísticas, tal como proposto pelos estudos de Cooper et al. (2001), o que limita o 

desenvolvimento da competitividade e faz com que o destino fique dependente de 

outros municípios para tentar suprir essa falha. 

 
Figura 22 - Mapa da localização de Bombinhas 
Fonte: Adaptação de SPG (2011) 
 
Apesar de ter sido colonizado por açorianos no início do século XVIII, o município de 

Bombinhas foi fundado somente em 1º de abril de 1992, ou seja, a apenas 19 

(dezenove) anos. Encontra-se localizado na região centro-norte do litoral de Santa 

Catarina, a uma distância de 60 (sessenta) quilômetros da cidade de Florianópolis, e 

tem como vizinho fronteiriço o município de Porto Belo, ao norte, do qual inclusive se 

emancipou (figura 22). Dentre suas atividades econômicas, destaca-se o turismo 

(que inclusive motivou a inclusão do município neste estudo), a pesca (feita de forma 

artesanal, mantendo as tradições da colonização açoriana da região) e também a 

maricultura (atividade desenvolvida em pequena escala) (CIASC, 2011). 
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Por meio da figura 22 pode-se observar que o destino encontra-se próximo à rodovia 

federal BR 101, porém contando com um único acesso que passa pelo centro da 

cidade de Porto Belo, o que traz algumas dificuldades para o acesso dos turistas, 

principalmente nos períodos de alta temporada. Pode-se também ser vista a área 

destinada à reserva biológica marinha do Arvoredo, que apesar de contribuir para a 

preservação ambiental, trouxe uma série de restrições para as empresas de 

mergulho estabelecidas na cidade que não podem mais mergulhar no local. (SPG, 

2011).  

O principal atrativo de Bombinhas são suas belezas naturais, fazendo com que suas 

atividades turísticas sejam associadas ao segmento turístico definido pelo Ministério 

do Turismo (BRASIL, 2006) como sendo o “Turismo de Sol e Praia”. Existem 19 

(dezenove) praias na cidade, sendo as praias mais conhecidas: Praia de Bombinhas 

(fica no centro da cidade e quase não tem ondas), Praia de Bombas (fica na entrada 

da cidade e tem o mar mais agitado), Praia do Mariscal (praia de mar aberto, própria 

para a prática do surf), Praia da Conceição (fica no bairro do Canto Grande, na Baía 

do Tijucas) e Praia de 4 Ilhas (localizada a 500m da praia central). O mergulho 

ecológico é outra atração do município que é favorecido com praias de águas 

calmas e claras, propícias para este tipo de atividade (PMB, 2011).    

A Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico é a encarregada pela 

gestão do turismo na cidade, podendo contar com o apoio de poucas organizações 

de apoio e suporte que contribuam com as discussões e com o diálogo em torno do 

desenvolvimento das atividades turísticas no município, o que é citado por Esser et 

al. (1996) como uma limitação à capacidade de ampliação da competitividade. 

Bombinhas, devido à sua localização próxima a cidade de Balneário Camboriú, 

recebe esse tipo de influência, uma vez que o referido município faz parte dos 65 

(sessenta e cinco) destinos indutores do turismo regional, conforme estudo feito pela 

Embratur (BARBOSA, 2008). 

Sua população, segundo dados do censo de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE (2010b), é de 14.293 (quatorze mil duzentos e 

noventa e três) habitantes que dividem uma área de 33,767 Km2 (trinta e três vírgula 

setecentos e sessenta e sete quilômetros quadrados), cujo clima predominante é o 

temperado quente, que tem uma variação de temperatura que vai de 16º C 
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(dezesseis graus celcius) a  27º C (vinte e sete graus celcius) durante o ano (CIASC, 

2011). 

 
4.2.1 Perfil dos respondentes – Gestores 

O número de estabelecimentos (hotéis, pousadas, bares e restaurantes) definido 

como universo de pesquisa para o município de Bombinhas contabilizava 62 

(sessenta e duas) unidades. Contudo, no momento da tentativa de contatos 

telefônicos para o agendamento de entrevistas e posteriormente nas visitas “in loco” 

para a realização das entrevistas constatou-se que grande parte dos 

estabelecimentos encontrava-se fechado, conforme é possível verificar por meio da 

análise dos dados apresentados no quadro 27.  

Bombinhas 

Total de Hotéis e Pousadas 52 

Hotéis e Pousadas Fechados 29 

Hotéis e Pousadas Mesmo Dono 4 

Hotéis e Pousadas a Pesquisar 19 

Não quiseram responder 4 

Total Pesquisado - Hotéis e Pous. 15 

Total de Bares e Restaurantes 10 

Bares e Restaurantes Fechados 3 

Bares e Restaurantes Mesmo Dono 0 

Bares e Restaurantes a Pesquisar 7 

Não quiseram responderam 1 

Total Pesquisado - Bares e Rest. 6 

P. Público e Inst. de Apoio e Suporte 3 

TOTAL A PESQUISAR GERAL 29 

TOTAL PESQUISADO 24 

% DE RESPOSTAS 82,76% 

Quadro 27 - Percentual de respondentes no município de Bombinhas 
Fontes: ABIH (2011), ABRASEL (2011), GQR (2011) e Pesquisa de Campo 

Esta situação fez com que o número final de entrevistas ficasse muito abaixo da 

expectativa inicial, porém, entende-se que estes empreendimentos não devam 
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integrar o escopo principal da pesquisa. Isso se deve ao fato de que por optarem por 

permanecer fechados nos períodos de baixa temporada, eles não contribuem para a 

melhoria da qualidade de vida dos residentes, que principalmente nestes momentos 

encontra maior dificuldade em manter-se empregado por conta das dispensas de 

funcionários causadas pelos efeitos da sazonalidade. Esse fenômeno (o da 

sazonalidade) é apontado pelo relatório do WTTC (2009) como um dos principais 

problemas enfrentados pelo setor turístico catarinense, haja vista a maioria de seus 

destinos estar apoiado no binômio sol e mar. 

O quadro 27 mostra que o percentual de respondentes obtido quando da aplicação 

dos instrumentos de pesquisa no destino pode ser considerado como satisfatório, 

uma vez que 82,76% de todas as empresas a serem pesquisadas, realmente o 

foram. Este número faz com que o montante trabalhado neste estudo tenha 

características muito próximas da abrangência prevista para a realização de um 

censo envolvendo todas as organizações envolvidas na linha de frente do 

atendimento aos turistas no destino.  

Utilizando os mesmos princípios que Omerzel (2006) e Kim e Dwyer (2003) foram 

escolhidos para participar da enquete os indivíduos encarregados da gestão dos 

empreendimentos instalados no município, sejam eles os seus proprietários ou os 

gerentes por estes designados, de forma a garantir que a opinião emitida 

representasse a percepção dos encarregados por determinar a direção a ser tomada 

para que sejam alcançadas as metas traçadas para o futuro dos negócios. No que 

tange à participação do setor público e das organizações de apoio e suporte, optou-

se por entrevistar somente o responsável pelas formulações de políticas e pelo 

planejamento de ações que visem ao desenvolvimento do setor turístico no destino, 

e atendendo ao que preceitua Creswell (2003) procurou-se resguardar aos mesmos 

o direito à privacidade e ao anonimato de suas respostas. Tal fato se justifica por 

causa da possibilidade de futuras conseqüências que possam advir de um 

julgamento inadequado feito com relação à qualquer das respostas fornecidas, 

devido ao cargo que estas pessoas exercem em suas comunidades e organizações. 

Analisando o perfil dos respondentes foi possível observar que a grande maioria dos 

entrevistados 63% é do sexo masculino, demonstrando a manutenção de um antigo 

paradigma que relegava as mulheres a cargos inferiores dentro da hierarquia 
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administrativa das empresas. Quanto ao nível de escolaridade verificou-se que 80% 

possuem ou o ensino superior completo (67%) ou o ensino superior incompleto 

(13%), o aponta na direção de que seja desenvolvida uma gestão mais profissional.  

Essa expectativa é gerada em razão de que ao contar com pessoas de maior nível 

cultural, tais indivíduos estejam mais preparados para tomadas de decisão definidas 

com base numa análise mais acurada da situação real na qual estão inseridos seus 

empreendimentos do que por ações impulsivas e sem nenhum fundo de senso 

lógico e de coerência. Na avaliação das faixas etárias pode-se perceber que há um 

equilíbrio entre a juventude e a experiência, mostrando uma tendência de que 

atualmente, no município de Bombinhas, os filhos dos empreendedores originais 

estejam assumindo o controle dos negócios da família, trazendo consigo novas 

idéias e diferentes propostas para consolidar cada vez mais o desenvolvimento das 

atividades turísticas no destino, de forma a aumentar a atratividade de turistas e 

minimizar os efeitos nefastos da sazonalidade. 

Outro aspecto que aponta na direção da profissionalização na gestão dos 

estabelecimentos instalados no município é o de que 50% dos entrevistados é 

composto de gerentes. Isto pode significar a consciência de que uma gestão mais 

técnica (em função do nível de escolaridade verificado) tende a obter melhores 

resultados em um ambiente de grande concorrência. Para confirmar ainda mais o 

que já foi dito em função dos números apresentados anteriormente, percebeu-se 

que somente 2 (dois) dos entrevistados estava no cargo há mais de 10 (dez) anos, o 

restante (92%) está no cargo há menos tempo, o que volta a apontar a direção que 

se busca uma mudança no rumo dos empreendimentos voltada para que seja 

alavancado o seu desenvolvimento e o crescimento sustentável dos 

estabelecimentos existentes e do destino de forma geral. 

 
4.2.2 Análise da percepção dos gestores quanto ao desempenho competitivo 

A definição pela escolha da análise da percepção dos gestores quanto ao 

desempenho competitivo de seus municípios, tomou por base os estudos de Kim e 

Dwyer (2003) e Omerzel (2006) nos quais esse tipo de verificação foi realizado e 

possibilitou que se verificasse quais os pontos que poderiam ser destacados como 

positivos em termos de comparação entre o destino pesquisado e seus principais 
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concorrentes e quais os pontos negativos que deveriam receber maior atenção por 

parte dos gestores, com o intuito de torná-los mais competitivos.  

Para se alcançar este objetivo solicitou-se que os gestores envolvidos avaliassem o 

desempenho dos indicadores inerentes ao desenvolvimento das atividades turísticas 

em seus destinos classificando-os em uma escala numérica cujo desempenho 

variava de muito fraco a muito forte, da mesma forma como se procedeu no 

presente estudo. Para facilitar a visualização dos aspectos formadores da 

competitividade de um destino os indicadores foram divididos inicialmente em dois 

grandes grupos (macro ambiente e micro ambiente) e dentro do segundo 

subdivididos em outros quatro subgrupos (atrativos, infra-estrutura, concorrência e 

gestão da destinação turística) de forma a aproveitar o melhor do ferramental teórico 

desenvolvido por Esser et al. (1996), Heat (2002), Dwyer e Kim (2003) e Ritchie e 

Crouch (2003). 

O primeiro tipo de análise a ser feito a partir dos dados mostrados no quadro 28, 

envolve os indicadores ligados o macro ambiente, que Altenburg et al. (1998) 

consideram como o nível a partir do qual se estabelecem as regras e são 

determinadas as macro políticas que nortearão o desenvolvimento das atividades do 

setor. Para os gestores do município de Bombinhas há um equilíbrio de 

desempenho entre os indicadores aqui avaliados. Três deles foram considerados 

como tendo bom desempenho competitivo (indicadores macroeconômicos, política 

de relações exteriores e as políticas nacionais de preservação ambiental), enquanto 

outros três foram considerados como não tendo um bom desempenho competitivo 

(política cambial, políticas nacionais de desenvolvimento do turismo e o trabalho ds 

organizações de suporte e apoio em âmbito nacional).  

Começando pelos indicadores que foram pior avaliados, verificou-se que a política 

cambial é considerada como um problema pelos gestores locais, haja vista que o 

maior contingente de turistas estrangeiros que visitam o município ser composto por 

indivíduos vindos do Mercosul (argentinos - 88% e paraguaios - 12%). Desta forma 

em função da atual taxa de câmbio adotada pelo governo federal, que torna a 

moeda nacional mais forte que a de seus vizinhos, cria-se uma série de dificuldades 

para a captação de turistas, porque devido aos preços percebidos pelos turistas 

estrangeiros para virem até a cidade eles preferem postergar seus projetos de férias 
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para outro momento em que sua moeda local esteja mais fortalecida frente à nossa 

moeda nacional. 

Quanto às políticas nacionais de desenvolvimento do turismo, que são vistas como 

tendo desempenho não competitivo pelos gestores, percebe-se por meio das 

observações feitas pelos mesmos que isso acontece muito por causa da falta de 

divulgação das mesmas. Isto mostra também o motivo que levou a considerar que o 

trabalho das organizações de apoio e suporte em âmbito nacional também não é 

competitivo, uma vez que cabe a eles a divulgação das políticas nacionais ligadas 

ao desenvolvimento do turismo e também devem partir deste nível os esforços para 

que haja o diálogo e a articulação entre os diversos níveis e setores envolvidos, tal 

como proposto por Esser et al. (1996), fazendo com que todos os envolvidos sintam-

se parte integrante do processo e não meros expectadores que ficam esperando as 

definições vindas de um ente superior com a obrigação de acatar o que lhes é 

imposto, não assumindo seu papel de artífice na implementação das ações.  

Na análise dos indicadores considerados como tendo desempenho competitivo, 

verifica-se que os indicadores macroeconômicos são bem avaliados, porque como o 

país tem mantido uma visível estabilidade relativa, principalmente, aos índices de 

inflação nos últimos 8 (oito) anos, isto cria as condições necessárias para que as 

empresas possam fazer planejamentos para prazos maiores de tempo e não tenham 

que constantemente estar revendo as metas traçadas devido aos percalços trazidos 

por índices de inflação mais elevados. A política de relações exteriores também foi 

percebida como sendo competitiva, uma vez que não há restrições significativas 

(principalmente para os turistas dos países que compõem o Mercosul) para os 

turistas estrangeiros o que torna mais fácil sua captação para os empreendimentos 

estabelecidos no destino.  

Macro Ambiente Média Desvio 
Padrão Compet. 

Indicadores Macroeconômicos 4,04 1,08 S 
Politica Cambial 3,13 1,54 N 
Política de Relações Exteriores 5,67 0,70 S 
Políticas Nacionais de Preservação Ambiental  3,88 1,23 S 
Políticas Nacionais de Desenvolvimento do Turismo 2,79 1,32 N 
Org. de Suporte e Apoio ao Turismo em Âmbito Nacional  3,38 1,41 N 
Continua na próxima página. 
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Continuação da página anterior. 

Micro Ambiente Média Desvio 
Padrão Compet. 

Atrativos 
Naturais  5,93 0,28 S 
Culturais  2,46 1,18 N 
Lazer e Entretenimento 1,50 0,93 N 
Compras  3,04 1,12 N 
Eventos  2,42 1,02 N 
Infra Estrutura 
Acomodações  4,96 0,69 S 
Gastronomia  4,13 1,08 S 
Acessibilidade  1,58 0,78 N 
Comunicação  2,25 1,22 N 
Saneamento  1,79 1,02 N 
Conveniência  3,92 0,97 S 
Segurança  3,71 1,2 S 
Saúde  2,58 1,18 N 
Concorrência 
Oferta  4,21 0,93 S 
Demanda  4,04 1,23 S 
Fornecedores  2,79 1,18 N 
Hospitalidade  3,75 1,29 S 
Recursos Humanos  2,54 1,32 N 
Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento  2,25 1,11 N 
Políticas Locais/Regionais de Proteção Ambiental  3,29 1,17 N 
Políticas Locais/Regionais de Desenvolvimento do 
Turismo  3,25 1,22 N 

Org. de Apoio e Suporte em Âmbito Local/Regional  3,92 1,10 S 
Gestão da Destinação Turística 
Gestão de Marketing  3,08 1,18 N 
Gestão Ambiental  3,00 1,10 N 
Gestão Tecnológica  2,04 1,12 N 
Gestão de Recursos Humanos  2,42 1,18 N 
Gestão da Oferta  2,67 1,46 N 
Gestão da Demanda  3,50 1,47 S 
Gestão do Conhecimento  2,88 1,6 N 
Monitoramento e Avaliação da Competitividade  1,67 1,05 N 

Total de indicadores apontados como tendo bom 
Desempenho Competitivo »  13 

Nível de Desempenho Competitivo Percebido = MÉDIO 
Quadro 28 - Nível de desempenho competitivo percebido pelos gestores de Bombinhas 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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O último indicador deste grupo diz respeito às políticas nacionais de preservação 

ambiental, as quais foram percebidas pelos gestores como tendo bom desempenho 

competitivo. Isso se deve em grande parte ao fato de que o principal atrativo da 

cidade está diretamente ligado às suas belezas naturais e desta forma o conjunto 

existente em âmbito nacional de políticas de preservação ambiental auxilia os 

gestores na preservação do meio ambiente que é tão importante para a manutenção 

dos estabelecimentos constituídos na cidade.  

No conjunto de indicadores inserido dentro do grupo classificado como micro 

ambiente, inicia-se a análise da percepção dos gestores por aqueles ligados ao 

subgrupo que envolve os atrativos existentes no destino. Neste subgrupo verificou-

se que apenas o indicador associado aos atrativos naturais foi considerado como 

tendo bom desempenho competitivo. A pontuação atribuída a este conjunto de 

atrativos foi a maior dentre todos os demais indicadores analisados na pesquisa. 

Este fato reforça os estudos de Wernerfelt (1984) e Barney (1991) que associam a 

capacidade de se obter vantagens competitivas frente a seus concorrentes ao poder 

inerente à raridade, ao valor percebido, à dificuldade de substituição e à dificuldade 

de imitação, que são atributos que estão presentes nos atrativos naturais existentes 

no município de Bombinhas. Única restrição a ser feita com relação a este conjunto 

de atrativos é que o processo de urbanização da cidade trouxe conseqüências que 

podem ser consideradas como prejudiciais em termos de preservação das belezas 

naturais existentes, pois como grande parte dos estabelecimentos foi construída 

sobre a faixa de dunas que cerca as duas principais praias da região (Bombas e 

Bombinhas), toda a beleza natural existente acabou ficando reservada 

(praticamente) apenas aos hóspedes desses estabelecimentos, pois os turistas que 

transitam pelas avenidas principais não conseguem ter a visão da praia, somente 

das fachadas dos empreendimentos ali construídos. 

Com relação aos demais atrativos analisados, todos foram considerados como não 

tendo bom desempenho competitivo. Com relação aos atrativos culturais, os 

gestores avaliaram que o conjunto de equipamentos existentes no município não 

possibilita que sejam desenvolvidas atividades de cunho cultural. Há segundo o 

mapa distribuído aos turistas para orientarem-se nos deslocamentos pela cidade 7 

(sete) diferentes museus a serem visitados, contudo, ao visitá-los o turista percebe 

que não há por parte do poder público o cuidado em torná-los mais atrativos e com 
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melhor infra-estrutura para recepcionar o público que deseja conhecê-los. Esse fato 

é lamentável, pois como afirmam Cecil et al. (2010) em seus estudos a alta 

qualidade e diversidade dos atrativos culturais pode atrair investimentos internos que 

produzirão impactos econômicos positivos para o desenvolvimento da cidade. 

Em relação aos atrativos ligados à questão do lazer e entretenimento verificou-se 

que não existem no município equipamentos necessários para envolver o turista em 

outro tipo de atividade que não seja algo associado a exploração dos atrativos 

naturais do destino. Pois, não existem cinemas, teatros ou boates instalados no 

perímetro da cidade de Bombinhas, ficando as opções mais próximas localizadas 

em Balneário Camboriú e em Florianópolis, o que faz com que os turistas tenham 

que se deslocar a essas cidades para poder ter acesso a este tipo de diversão. Fato 

este que contribui para o desenvolvimento dos empreendimentos instalados nestas 

cidades em detrimento da economia local que perde esse montante, que poderia ser 

gasto dentro do município para seus vizinhos mais próximos. Outro fator que pesa 

negativamente contra os equipamentos voltados para esse fim é que a 

sazonalidade, já citada várias vezes neste estudo, dificulta que boates e danceterias 

estejam em funcionamento no período de baixa temporada, somente nos meses de 

dezembro a fevereiro, os de alta temporada, é que alguns empreendimentos se 

instalam na região, porém, ao final da temporada encerram suas atividades 

permanecendo inativos durante a maior parte do ano. 

As opções de compras são avaliadas pelos gestores como não tendo bom 

desempenho competitivo, isso ocorre em função de que não existe uma quantidade 

significativa de lojas que ofereçam produtos artesanais para o consumo por parte 

dos turistas. Alguns dos gestores entrevistados dizem que essa realidade ocorre por 

causa da falta de incentivo que é dada ao desenvolvimento das atividades típicas da 

cultura local e da falta de incentivo à preservação das tradições açorianas que foram 

a base da colonização da cidade. Essa situação acaba por refletir também no outro 

indicador avaliado, de maneira negativa, neste subgrupo que está ligado à questão 

dos eventos, uma vez que como não há muita efervescência cultural na região, não 

existem produtos que possam ser formatados para atrair os turistas nos períodos de 

baixa temporada, havendo somente alguns poucos eventos de interesse apenas 

local, que envolvem somente os moradores do município. 
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Ao analisar os resultados do grupo de indicadores relativos à infra-estrutura, 

percebeu-se que houve um equilíbrio quanto aos que foram apontados como 

competitivos (acomodações, gastronomia, conveniência e segurança) e os que 

foram avaliados como não tendo um desempenho competitivo (acessibilidade, 

comunicação, saneamento e saúde). Verificando primeiro aqueles indicadores que 

foram apontados como tendo bom desempenho, percebe-se que o relativo às 

acomodações recebeu a melhor avaliação dentre todos deste subgrupo. Isto 

demonstra que os estabelecimentos instalados, no limite do município, atendem às 

exigências dos turistas. Haja vista a grande variedade de opções existentes, que vão 

desde a oferta de vagas em residenciais (que são apartamentos disponibilizados 

para alugar na temporada sem a oferta de nenhum tipo de serviço) até grandes e 

luxuosos hotéis que tem a preocupação de proporcionar a seus hóspedes até as 

opções de lazer e entretenimento que não existem dentro do destino.  

O indicador relativo às opções de gastronomia recebeu boa avaliação por parte dos 

gestores, muito em função da diversidade existente, porém com a ressalva que 

existem muitos estabelecimentos que oferecem apenas o trivial, sem a preocupação 

de conquistar os clientes com a oferta de pratos mais requintados e elaborados, que 

permitam ao turista criar um diferencial que o leve a indicar a experiência a seus 

amigos e parentes, aumentando desta maneira o fluxo de pessoas ao destino. 

Cooper et al. (2001) chamam a atenção que a destinação turística é composta por 

amálgama de diversos componentes, dentre os quais está incluída a gastronomia e 

que qualquer experiência insatisfatória nesse item pode comprometer todo o 

conjunto, mesmo que todos os outros componentes tenham sido considerados 

plenamente satisfatórios.  

Na análise relativa ao indicador ligado à questão da conveniência observou-se que o 

mesmo foi avaliado positivamente pelos gestores, pois na visita ao destino verificou-

se que o mesmo encontra-se suficientemente abastecido quanto ao número de 

estabelecimentos voltados ao atendimento deste tipo de necessidade, possuindo 

também algumas opções de lojas de departamentos e de eletrodomésticos que 

suprem as demandas dos residentes e tem capacidade de oferecer itens que 

venham a suprir necessidades emergenciais por parte dos turistas. O último 

indicador que obteve avaliação positiva neste grupo foi aquele relativo à segurança, 

o que se deve em grande parte à baixa taxa de criminalidade, pois o município não 
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registrou nenhum homicídio no último ano, tendo apenas o registro de pequenos 

roubos e furtos que são considerados como o tipo de ocorrência mais comum em 

localidades sujeitas aos efeitos de movimentos sazonais de pessoas, que 

comparecem em grande número na alta temporada e que praticamente deixam a 

cidade abandonada nos períodos de baixa temporada, facilitando a ação de 

pequenos meliantes. 

Dentre os indicadores percebidos pelos gestores como não competitivos, chama-se 

a atenção para o associado à acessibilidade, que foi o segundo pior avaliado dentro 

todos os aspectos analisados nesta pesquisa. Essa avaliação decorre da dificuldade 

de acesso ao município durante os meses de alta temporada, onde segundo os 

entrevistados, o tempo para se deslocar da cidade até a BR 101, principal rodovia 

federal que leva às cidades de Balneário Camboriú e Florianóplis, chega a ser de até 

5 (cinco) horas, para percorrer um trecho de aproximadamente 15 (quinze) 

quilômetros. Isso acontece porque há um único acesso que conduz até a cidade e é 

necessário subir um morro íngreme que força os motoristas a reduzirem a 

velocidade, causando o incômodo efeito associado à “teoria da fila” que acaba 

fazendo com que o trânsito pare em determinados trechos. Outro ponto que dificulta 

o deslocamento para dentro e para fora da cidade nos períodos de maior movimento 

é que esse único acesso passa por dentro do município de Porto Belo, o que amplia 

os efeitos sentidos pela lentidão causada pelo fluxo de veículos pelo centro da 

cidade vizinha. Para sanar esse problema há uma movimentação encabeçada por 

uma das organizações de apoio e suporte da cidade que propõem a criação de um 

segundo acesso ao município, que serviria para desafogar o fluxo que cria situações 

de desconforto para os turistas e para os residentes que precisam transitar pelo 

município. 

Outro indicador que recebeu avaliação negativa foi o ligado à comunicação que 

envolve a sinalização que conduz os turistas até o município e ainda a parte que 

está sob o controle do poder público local que está ligada à comunicação visual 

dentro da cidade, que orienta o turista em direção aos principais pontos turísticos 

existentes. Os gestores alegam que a começar pela falta de um bom conjunto de 

placas indicativas na BR 101, que é o principal caminho que leva até Bombinhas e 

passando pela falta de placas existentes no município vizinho (Porto Belo), o turista 

precisa ficar muito atento para poder observar as placas que indicam qual o caminho 



227 

a ser seguido. Continuam suas reclamações alegando que mesmo depois de ter 

chegado ao destino o turista ainda irá encontrar dificuldade em se deslocar dentro 

da cidade, uma vez que muitas ruas não possuem placa que permita ao turista 

localizar-se e dirigir-se ao ponto turístico desejado. 

Na avaliação do indicador saneamento, percebeu-se que este também fora 

considerado como não tendo bom desempenho competitivo, fato este que leva a 

uma das grandes preocupações a serem trabalhadas no destino, uma vez que o 

principal atrativo está associado ao que é oferecido em termos de belezas naturais. 

Atualmente o município conta com uma rede coletora de esgotos que atende apenas 

os estabelecimentos localizados no centro da cidade, abrangendo apenas 10,48% 

do que é produzido pelos moradores da cidade. O baixo índice de atendimento na 

coleta de esgotos traz a incerteza quanto ao índice de pureza das águas balneares, 

que é um dos principais atrativos do destino. Ainda com relação ao saneamento, os 

gestores chamam a atenção quanto à necessidade de construírem poços artesianos 

para obter acesso à água potável, pois consideram que o serviço prestado pela 

empresa responsável pela distribuição de água tratada na cidade é de baixa 

qualidade quanto à limpeza e capacidade de fornecimento, principalmente nos 

períodos de alta temporada. 

O último dos indicadores avaliados negativamente pelos gestores é aquele ligado 

saúde. Isto acontece segundo os entrevistados por causa do pequeno número de 

médicos existente à disposição da população e da falta de uma policlínica que possa 

atender a casos um pouco mais complexos, deixando para enviar para fora da 

cidade apenas os casos de alta complexidade que seriam encaminhados para o 

município de Florianópolis que conta com centros capacitados para a resolução 

deste tipo de atendimento.  

Ao realizar uma avaliação geral do grupo de indicadores associados à análise da 

concorrência, foi possível perceber que há uma predominância dos que foram 

considerados como não tendo bom desempenho competitivo. Esta situação é 

contrária ao que Esser et al. (1996) consideram como ideal para o desenvolvimento 

dos empreendimentos instalados no destino, uma vez que a falta de competitividade 

em alguns aspectos pode comprometer todo o desempenho do setor. Em primeiro 

lugar inicia-se a verificação dos indicadores que foram bem avaliados pelos gestores 
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de Bombinhas, começando pela oferta. Ela foi percebida como estando sendo 

proporcional à demanda, contudo, em função da quantidade de estabelecimentos 

que se encontravam fechados quando da aplicação dos instrumentos de pesquisa e 

também por causa do crescente número de pousadas que está optando por 

transformarem-se em residenciais, é possível notar que a sazonalidade, que já foi 

citada em outras oportunidades, produz efeitos muito fortes e que trazem impactos 

negativos para a manutenção do setor, como já fora destacado pelo relatório do 

WTTC (2009) que analisou o turismo em Santa Catarina. Da mesma maneira, a 

demanda também recebeu uma avaliação positiva, mas, de modo similar ao que foi 

comentado sobre a oferta, neste caso também evidenciasse o problema destacado 

anteriormente, uma vez que não há um trabalho contínuo quanto à captação de 

turistas em períodos de baixa temporada. Há uma tentativa, desenvolvida por uma 

das organizações de apoio e suporte de consolidar um evento na área da 

gastronomia, que venha a movimentar toda a infra-estrutura do setor e também a 

rede de hospedagem. Porém, o evento fica apenas sob responsabilidade da 

organização que o idealizou, não havendo por parte dos interessados um 

envolvimento maior e nem a perspectiva de que eles assumam a realização de 

futuras etapas e venham a ampliar o mesmo com a realização de feiras de negócios, 

cursos e workshops que possam atrair um público cada vez maior e transformar o 

evento numa verdadeira atração fora de época.  

Outro aspecto destacado pelos gestores envolve a falta de um local apropriado para 

a realização de um evento de maior porte, haja vista não existir na cidade ou na 

cidade vizinha, um centro de eventos que comporte uma quantidade de turistas que 

possa movimentar toda a rede hoteleira do destino, atraindo para a cidade uma 

quantidade de pessoas que pudesse abastecer todos os estabelecimentos 

instalados e envolver também o setor de gastronomia, fazendo com que os efeitos 

da sazonalidade fossem minimizados. 

Por meio dos estudos de Heath (2002) pode-se perceber que a receptividade aos 

turistas por parte dos residentes é um dos fatores chave de sucesso a ser buscado 

pelo setor turístico e neste ponto a hospitalidade dos moradores de Bombinhas foi 

bem avaliada pelos gestores. Esta situação torna mais fácil o desenvolvimento de 

atividades voltadas ao desenvolvimento do setor, pois esse comportamento dos 

residentes demonstra que há entre eles um consenso quanto à importância do 
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turismo para o desenvolvimento da cidade. Fechando a análise dos indicadores que 

receberam avaliação positiva neste grupo, destaca-se o trabalho feito pelas 

organizações de apoio e suporte em âmbito local-regional, que foi considerado 

importante para o crescimento da atividade turística na região. Mereceu destaque o 

trabalho feito por uma das organizações de apoio e suporte, que está preocupada 

com a capacitação da mão-de-obra local e tem oferecido cursos de treinamento para 

qualificar os residentes, de forma a garantir um atendimento mais profissional e de 

melhor qualidade para os turistas que freqüentam o destino. 

Todos os demais indicadores deste grupo foram considerados pelos entrevistados 

como tendo desempenho não competitivo, chamando à atenção a avaliação dada ao 

papel das instituições de pesquisa e desenvolvimento que obteve a pior avaliação 

frente aos demais indicadores analisados nesse grupo. Esta situação ocorre porque 

os responsáveis pelos empreendimentos no município não conseguem ver nenhum 

tipo de benefício para o setor turístico da cidade oriundo de um trabalho de pesquisa 

realizado pelas instituições existentes, eles reclamam que já participaram de outras 

entrevistas, mas que nunca foram repassados a eles os resultados para que possam 

transformá-los em ações que colaborem com o crescimento do destino. De maneira 

complementar à reclamação feita na análise do indicador anteriormente discutido, a 

pouca qualificação da mão-de-obra local, reforça a falta de um trabalho mais efetivo 

das instituições de pesquisa e desenvolvimento que poderiam estar envolvidas e 

participando de um programa contínuo de treinamento que viesse a criar um banco 

de talentos que ficaria à disposição dos empreendedores locais, de forma a suprir a 

necessidades de mão-de-obra qualificada, seja em momentos de grande fluxo de 

turistas, bem como envolvendo essa mão-de-obra em outros tipos de atividades que 

possam ser desenvolvidas em momentos de baixa temporada, como manifestações 

artísticas, confecção de objetos de artesanato, e outras atividades que estejam 

envolvidas dentro do sistema turístico, conforme proposto por Leiper (1990). 

Com o objetivo de criar as condições básicas que facilitem o diálogo e a articulação 

entre os diversos envolvidos na exploração das atividades inerentes ao setor 

turístico, Esser et al. (1996) afirmam que a existência de políticas claras e que 

permitam a geração de ações conjuntas é fator primordial para o sucesso de uma 

nação. Contudo, o desempenho percebido quanto às políticas locais/regionais de 

proteção ambiental e de desenvolvimento do turismo, foram avaliadas de maneira 
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negativa por parte dos participantes da pesquisa. Eles consideraram que a criação 

da “Reserva Biológica do Arvoredo” trouxe maiores prejuízos do que benefícios ao 

setor turístico do destino, uma vez que com a criação desta reserva, o mergulho 

ecológico que era um dos grandes atrativos da cidade ficou proibido na área. Eles 

afirmam que ao invés de uma reserva, deveria ter sido criado um parque ecológico, 

que garantisse a sustentabilidade do local, mas sem a proibição de visitá-lo como 

acontece atualmente. Quanto às políticas de desenvolvimento do turismo eles dizem 

que as mesmas não geram os resultados esperados porque estas não atingem ao 

público para o qual deveriam ser destinadas. Os gestores afirmam ter muito pouco 

conhecimento sobre quais os rumos a serem seguidos e que não percebem uma 

integração efetiva entre as políticas nacionais, estaduais e municipais com relação 

ao que se pretende em termos de desenvolvimento do turismo. 

Ao avaliar o último subgrupo de indicadores, que envolve aqueles voltados à gestão 

da destinação, foi possível verificar que somente um deles recebeu pontuação 

positiva por parte dos entrevistados: a gestão da demanda. Isto se deve ao trabalho 

que é feito junto aos turistas para verificar quais os motivos que o influenciaram a se 

deslocar até o destino e também quais foram os pontos positivos e negativos 

percebidos pelo mesmo em sua estadia na cidade. Eles afirmam que essas 

informações estão à disposição dos empreendedores e são úteis para o 

planejamento de novas ações que visem aumentar a satisfação dos turistas com 

suas experiências durante a permanência no município. 

Todos os outros indicadores deste subgrupo foram percebidos como tendo 

desempenho não competitivo. O monitoramento e avaliação da competitividade foi o 

aspecto que obteve a pior avaliação dentre todos os indicadores analisados nesta 

pesquisa, o que mostra a existência de um consenso quanto à ausência de 

informações confiáveis que tornem possível aos gestores efetuar a comparação 

entre o desempenho relativo ao seu município, frente ao de outros que desenvolvem 

atividades semelhantes, de maneira a garantir que os resultados de sua gestão 

estejam em patamares iguais ou superiores aos de seus concorrentes. Ritchie e 

Crouch (2003) apontam a importância de um sistema permanente de monitoramento 

e avaliação da competitiva para que seja possível a realização de ações corretivas 

mais rápidas e ágeis a partir do momento em que se identifica que há algum erro de 

direção, identificado pela variação negativa dos resultados apurados. 
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Os gestores avaliaram de forma negativa a divulgação do destino, que está ligada 

ao indicador gestão de marketing, porque consideram que não existem ações 

institucionais voltadas à promoção do destino Bombinhas. Eles afirmam que nas 

poucas vezes em que foram convidados a participar de eventos de divulgação, não 

havia a preocupação com a institucionalização da marca do destino, mas apenas um 

esforço inútil de atrair turistas para empreendimentos específicos, que não 

necessariamente contribuíam para o fortalecimento de toda a cidade. Para Ricthie e 

Crouch (2003) a gestão ambiental é considerada como sendo um ponto fundamental 

para a perenidade dos empreendimentos turísticos que tem nas belezas naturais 

seu principal atrativo, uma vez que somente por meio de um desenvolvimento 

sustentável, que não venha a depredar o cenário natural existente é que será 

possível a continuidade dos negócios ali instalados. Contudo, a gestão ambiental de 

Bombinhas foi avaliada como não competitiva pelos gestores consultados, por causa 

da inoperância do poder público quanto à fiscalização de construções que foram 

erguidas em áreas de preservação ambiental (o que deveria ser proibido) e também 

quanto a fiscalização das emissões de esgotos em locais inadequados que 

dificultam a preservação dos recursos naturais, podendo trazer graves 

conseqüências para o futuro das atividades turísticas no município. 

O indicador ligado à gestão de recursos humanos teve avaliação negativa dos 

entrevistados, o que mostra a falta de um programa permanente de qualificação da 

mão-de-obra local. A ausência deste tipo de gestão no destino traz uma série de 

problemas para os gestores que não encontram mão-de-obra adequada para poder 

oferecer um atendimento de melhor qualidade para os turistas que vêm ao destino. 

A gestão de recursos humanos poderia identificar as principais carências em termos 

de profissionais e em conjunto com as instituições de pesquisa e desenvolvimento 

poderiam ser criados programas de formação que viessem a suprir as vagas 

existentes. Além disso poderia ser constituído um banco de talentos que poderia ser 

mantido em conjunto pelos empreendedores locais e que permitiria a realocação de 

funcionários em períodos de baixa temporada para outras atividades, sem que 

houvesse a necessidade de dispensá-los como é feito atualmente. 

Na análise da gestão da oferta, foi possível perceber que não há nenhum tipo de 

acompanhamento, nem por parte do poder público, nem das organizações de apoio 

e suporte quanto à uma maneira organizada de se avaliar os empreendimentos do 
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setor, de forma a viabilizar a implementação de atividades que servissem para 

complementar os elos mais frágeis observados ao longo da cadeia de 

empreendimentos turísticos instalados na região. Outro indicador que recebeu 

avaliação negativa dói quanto à gestão tecnológica, o que se deve ao fato de que 

não existe no destino nenhuma empresa de software. Esta situação força os 

gestores a ter que pesquisar soluções que são desenvolvidas em outras cidades e 

que para poderem obter o suporte adequado muitas vezes precisam contratar e 

manter um profissional próprio ou ficarem sujeitos ao risco de não poderem contar 

com o sistema na hora em que mais precisam dele. Além disso, fica muito difícil falar 

em integração entre os sistemas existentes, se não há uma equipe local que esteja 

pensando em conjunto com os empreendedores estabelecidos. 

Para encerrar a análise dos indicadores associados à gestão da destinação turística, 

avaliou-se a gestão do conhecimento, que está ligada à disseminação de práticas de 

sucesso entre as empresas que participam da exploração do setor. Pode-se 

perceber que a pontuação baixa dada a este indicador prende-se a um traço cultural 

que é comum em toda região Sul de Santa Catarina, que está associado à falta de 

confiança existente entre os empreendedores locais. Eles consideram que não há 

clima para aumentar a cooperação entre os estabelecimentos instalados e enxergam 

em seus concorrentes um inimigo, ao invés de um aliado que pode colaborar na 

construção de um ambiente de negócios mais próspero e que venha a trazer 

benefícios para todos os participantes. Assim, até existem alguns grupos de 

discussão, formados dentro de uma das organizações de apoio e suporte, que estão 

tentando quebrar esse paradigma, mas que ainda não conseguiram romper as 

barreiras que separam os empreendedores do futuro daqueles que estão presos aos 

grilhões da desconfiança criados no passado.  

Para se obter uma avaliação que permita consolidar a percepção dos gestores, 

foram observados os fundamentos teóricos ligados a visão sistêmica adotada por 

Morgan (1996) e Capra (2002), por meio dos quais considera-se que todos os 

indicadores tem o mesmo grau importância para o desenvolvimento das atividades 

turísticas no destino e contribuem de maneira equânime para a formação de um 

desempenho global. Portanto, observou-se que 13 (treze) indicadores foram 

percebidos pelos gestores como sendo competitivos e adotando critérios baseados 

nos estudos de Marzaro e Varzin (2008), pode-se afirmar que o desempenho 
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competitivo percebido seja médio. Isto demonstra que há muito o que melhorar em 

termos de desempenho competitivo e que isto irá demandar muito esforço por parte 

do poder público local, e também da iniciativa privada visando sanar as falhas 

apontadas e enfatizando e melhorando os aspectos positivos de forma que estes 

venham a contribuir para o desenvolvimento do destino, facilitando a captação de 

mais turistas e criando as condições necessárias para que ocorra a melhoria da 

qualidade de vida dos habitantes da cidade, fazendo com que eles cada vez mais 

percebam que o turismo pode ser benéfico para todos os envolvidos. 

Terminada a avaliação da percepção dos gestores, o próximo passo a ser realizado, 

que será desenvolvido no item a seguir, envolve a apuração do desempenho 

competitivo efetivo, que segundo os estudos de Heath (2002), Dwyer e Kim (2003) e 

Ricthie e Crouch (2003) devem estar em consonância, fazendo com que os pontos 

destacados como negativos na visão dos gestores possam indicar realmente o que 

deve ser melhorado para que o destino venha a obter desempenho efetivo superior 

em uma futura verificação.  

 
4.2.3 Análise do desempenho competitivo efetivo 

Com o intuito de viabilizar a análise do desempenho competitivo efetivo do município 

de Bombinhas, foram adotados como valores de referência para que fosse efetuda a 

comparação, o desempenho médio dos municípios pesquisados pela Santur (2008) 

no ano de 2008, haja vista serem estas as cidades consideradas pelo estado de 

Santa Catarina como sendo as de maior representatividade em relação à exploração 

das atividades turísticas. No quadro 29 é possível observar a comparação entre os 

valores apurados e os valores utilizados como referência, o que viabiliza a avaliação 

de quais os indicadores que alcançaram desempenho que possa ser classificado 

como: Inferior (I) - quando o valor apurado estiver abaixo da médio do estado; Médio 

(M) – quando o valor apurado estiver no mesmo nível da média do estado; ou 

Superior (S) – quando o valor apurado estiver acima do valor da média do estado. 

Aproveitando o mesmo processo utilizado por Mazaro e Varzin (2008) para a 

construção de um escore geral de competitividade, foram atribuídos pontos ao 

desempenho verificado para cada indicador conforme segue: aos indicadores com 

desempenho inferior (I), foi atribuído 1 ponto; aos com desempenho médio (M), 

foram atribuídos 2,5 pontos; e aos com desempenho superior (S), foram atribuídos 5 
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pontos. Após a somatória de todos os pontos atribuídos aos indicadores obteve-se o 

escore geral que determina qual o desempenho competitivo efetivo do destino que 

está sendo analisado.  

Os estudos de Dwyer e Kim (2003) deram prioridade a indicadores objetivos que 

pudessem ser medidos por intermédio da consulta a fontes confiáveis de 

informação, permitindo que a avaliação estivesse fundamentada em dados 

concretos, de maneira a viabilizar a comparação entre o desempenho de diferentes 

destinos. Partindo dessa premissa o autor construiu o conjunto de indicadores que é 

discutido neste trabalho.  

Competitividade Valor Referência Valor Apurado Des. Nível 
Comp. 

Turistas estrangeiros 13,39% 28,63% S 5 

Receita estimada do turismo   R$     121.123.229,84  R$          87.909.167,30  I 1 

Taxa de ocupação da rede hoteleira 58,54% 66,58% S 5 

Média de gastos dos turistas 
nacionais por dia  R$                       59,36   R$                         59,64  M 2,5 

Média de gastos dos turistas 
estrangeiros por dia  R$                       60,01   R$                         84,88  S 5 

Média de tempo de permanência 
em hotéis no destino  3,20 dias  5,38 dias S 5 

Procura por meios de hospedagem 40,08% 20,21% I 1 

Receita estimada do turismo por 
habitante  R$                  1.047,12   R$                    6.639,16  S 5 

Renda média mensal  2,7 2,0 I 1 

População empregada  33,93% 32,42% I 1 

Candidatos por vaga de emprego 23,368   14,600  S 5 

Volume de investimentos feitos   R$          3.633.696,90   R$            2.620.000,00  I 1 

Satisfação com o investimento 80,00% 81,19% S 5 

Escore de Desempenho Competitivo Efetivo 42,5 

Nível de Desempenho Competitivo Efetivo = MÉDIO 
Quadro 29 - Nível de desempenho competitivo efetivo de Bombinhas 
Fontes: IBGE (2010), Santur (2008) e Pesquisa de Campo 

A análise do quadro 29 permite que sejam identificados alguns indicadores dentre 

aqueles levantados em Bombinhas que obtiveram desempenho inferior aos valores 

médios do estado: a receita estimada do turismo, a procura por meios de 

hospedagem, a renda média mensal dos trabalhadores, o percentual da população 
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total que se encontra empregada e o volume de investimentos feitos. Houve um 

único indicador que teve seu desempenho considerado com médio, que foi o relativo 

à média de gastos dos turistas nacionais por dia. Os indicadores restantes tiveram 

um desempenho acima dos valores médios do estado: o percentual de turistas 

estrangeiros que freqüentam o destino, a taxa de ocupação da rede hoteleira, a 

média de gastos dos turistas estrangeiros por dia, a média de tempo de 

permanência em hotéis no destino, a receita estimada por habitante, o número de 

candidatos por vaga de emprego no município e o percentual de satisfação com o 

empreendimento. 

Ao analisar o desempenho do indicador volume de investimentos feitos, observou-se 

que o mesmo obteve um desempenho abaixo dos valores médios apurados no 

estado, contudo, cabe aqui uma ressalva ao fato de que muitos dos 

empreendimentos existentes na cidade encontravam-se fechados e dos que 

participaram da pesquisa nem todos forneceram essa informação, por considerá-la 

sigilosa. Assim esse é um resultado que pode ter uma variação quando se conseguir 

apurar com maior efetividade os dados relativos ao volume de investimentos feitos 

pelas empresas do setor. Para Dwyer e Kim (2003) o constante investimento em 

novas práticas e em modernas técnicas de atendimento e gestão é que criarão as 

condições necessárias para que haja um aumento na capacidade competitiva das 

destinações turísticas. 

O que se espera com os resultados apresentados não é afirmar que o desempenho 

competitivo de Bombinhas é melhor ou pior que o da média do estado e a partir daí 

formar um ranking. O objetivo é conduzir à discussão por parte dos gestores quanto 

aos motivos que levaram o município a ter aquele nível de desempenho, em 

determinado indicador, sendo necessário, para isso, que sejam desenvolvidas novas 

pesquisas que visem aprofundar os levantamentos feitos, com trabalhos mais 

específicos que conduzam a esse tipo de conclusão. Isso ocorre em função de que o 

presente estudo trabalhou apenas com os resultados apresentados e não forneceu 

outros tipos de subsídios que permitissem uma análise das causas que culminaram 

nos valores apresentados. Porém, analisando os resultados em conjunto com a 

percepção dos gestores é possível verificar quais os principais focos de problemas, 

e à quais indicadores macros eles estão associados, tornando viável a construção 
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de estudos visando expandir o nível de detalhamento envolvido em cada um dos 

indicadores que não foram bem avaliados na visão dos gestores. 

A soma das pontuações atribuídas a cada um dos indicadores selecionados 

culminou em um montante de 42,5 (quarenta e dois vírgula cinco) pontos, 

considerado como um desempenho efetivo médio, por causa dos critérios 

estabelecidos pelo autor no momento da construção do presente painel de análise. 

 

4.2.4 Verificação da correspondência entre o desempenho competitivo percebido e o 

desempenho competitivo efetivo 

Os estudos de Heath (2002), Dwyer e Kim (2003) e Ricthie e Crouch (2003), que 

afirmam ser possível a verificação do desempenho competitivo de um destino a 

partir do conjunto de indicadores específico, são corroborados pelos resultados 

verificados por meio da pesquisa aplicada neste trabalho. Pois, depois de analisar a 

percepção dos gestores quanto ao desempenho competitivo de Bombinhas e depois 

de apurar os dados efetivos relativos ao desempenho competitivo do município, 

verificou-se a existência clara de correspondência entre as duas análises. 

O resultado obtido em ambas as avaliações é mostrado na figura 23, e como pode 

ser visto, nos dois casos o desempenho competitivo foi considerado médio. Esta 

constatação mostra que há muitos problemas que carecem de uma análise mais 

profunda, visando o desenvolvimento de ações no sentido de saná-los. Para realizar 

esta análise tem-se a expectativa de que sejam criados grupos de trabalho voltados 

para a reaplicação deste mesmo instrumento de pesquisa em outros momentos no 

futuro, o que tornaria possível a comparação do desempenho competitivo do destino 

nos diferentes períodos analisados, permitindo que sejam vistos com maior clareza 

os pontos em que houve melhora ou piora no desempenho medido.  

Optou-se neste trabalho por se trabalhar com um conjunto reduzido de indicadores 

de forma a facilitar a aplicação da pesquisa, de forma a torná-la uma ferramenta 

prática é ágil que possa ser utilizada de maneira freqüente e constante pelos 

responsáveis pelo planejamento das ações a serem implementadas no setor. 
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Figura 23 - Verificação da correspondência quanto ao desempenho competitivo 
Fonte: Elaboração do autor. 

A confirmação quanto à existência de correspondência entre a percepção dos 

gestores e os resultados específicos, confirma os pressupostos sobre os quais se 

estruturou o segundo objetivo específico que preconizava sua existência e mostrava 

a utilidade advinda desta confirmação para a determinação dos caminhos que 

possam ser trilhados por outros pesquisadores com o intuito de fortalecer o 

desempenho competitivo de determinado destino turístico, fazendo com que os 

empreendimentos ali estabelecidos obtenham resultados superiores aos de seus 

concorrentes e que com esses resultados estejam mais aptos a contribuir para a 

construção de uma sociedade mais justa e com maiores oportunidades para todos. 

 
4.2.5 Perfil dos respondentes – Residentes 

Depois de trabalhar o constructo competitividade, e no sentido de verificar se o 

mesmo deixa de ser um objetivo em si mesmo, conforme afirmam Dwyer e Kim 

(2003) e Ricthie e Crouch (2003), para estar vinculado a outro objetivo maior que é a 

qualidade de vida dos residentes, passa-se ao estudo desse constructo, que 

inicialmente será avaliado em função da percepção dos residentes do município de 

Bombinhas. A margem de erro da pesquisa ficou em 9,29%, uma vez que foram 

aplicados 115 (cento e quinze) questionários junto aos moradores locais. Verificando 
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o perfil dos entrevistados foi possível constatar que um ligeiro predomínio de 

respondentes do sexo feminino 56%, contra 44% de respondentes do sexo 

masculino. Em relação ao nível de escolaridade observou-se que somente 26% dos 

participantes possui o nível superior completo ou encontra-se em vias de fazê-lo, o 

que indica que a falta de universidades na cidade dificulta o acesso ao ensino 

superior e mesmo não havendo muita distância de Bombinhas para outras cidades 

que possuem um estabelecimento do gênero, muitas pessoa preferem não dar 

continuidade aos seus estudos, o que cria algumas dificuldades para a qualificação 

da mão-de-obra local como poderá ser visto mais adiante nas análises dos 

indicadores associados a esse tema.  

A grande maioria dos entrevistados (74%) possui renda correspondente à faixa que 

varia entre 1 (um) e 5 (cinco) salários mínimos, que para efeitos de comparação foi 

considerado neste estudo como sendo equivalente a R$ 540,00 (quinhentos e 

quarenta reais).  Isto demonstra que boa parte dos indivíduos que participaram da 

pesquisa auferem renda superior à média do estado que encontra-se em 2,6 (dois 

vírgula seis) salários mínimos. O maior grupo de pesquisados encontrava-se entre 

as pessoas solteiras (48%) e era composto em sua maioria por pessoas nativas de 

outros municípios, havendo apenas 29% de pessoas nascidas no município. 

Após a discussão das principais características perfil dos residentes em Bombinhas, 

prossegue-se com a apresentação dos resultados obtidos quanto à sua percepção 

relativa ao nível de qualidade de vida de sua cidade, que irá servir de ponto de 

partida para avaliar os pontos positivos e negativos existentes no destino. 

 
4.2.6 Análise da percepção dos residentes quanto ao nível de qualidade de vida 

O trabalho de Rogerson (1999) que extraiu um conjunto de dimensões, baseado em 

diversos estudos de diferentes autores conforme pode ser verificado no quadro 10, 

mostrado anteriormente, serviu como ponto de apoio teórico que conduziu à criação 

do conjunto de indicadores criado com o intuito de analisar a percepção dos 

residentes quanto ao nível de qualidade de vida de seu município. Esse processo é 

feito de maneira similar à que foi utilizada para se avaliar a percepção dos gestores 

quanto ao desempenho competitivo do destino onde estavam estabelecidos seus 

empreendimentos.  
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Indicadores Média 
Desvio 
Padrão 

Q.V. 

Ambiente/Poluição  4,10 1,35 S 
Atmosfera de Paz e Tranquilidade  5,20 0,88 S 
Clima  4,99 0,77 S 
Oportunidades de Estilo de Vida  3,81 1,29 S 
Trabalho  3,15 1,45 N 
Aposentadoria  3,37 1,28 N 
Acesso e Custo de Moradia  2,97 1,32 N 
Assistência Médica/Saúde Pública  2,33 1,29 N 
Criminalidade/ Segurança Pública  4,02 1,28 S 
Meios de Transporte/Fluxo de Trânsito  2,77 1,38 N 
Educação  3,55 1,32 S 
Recreação  2,21 1,32 N 
Clima para Economia/Negócios  4,02 1,21 S 
Diversidade Artística e Cultural  3,13 1,33 N 
Incentivos  2,51 1,35 N 
Espaço Comercial  3,47 1,24 N 
Custos de Alimentação/Custo de Vida  3,28 1,35 N 
Envolvimento Político  3,32 1,37 N 
Renda  3,70 1,12 S 
Preservação ambiental  3,17 1,52 N 
Acessibilidade  2,07 1,07 N 
Socialização  2,57 1,37 N 

Total de indicadores apontados como tendo bom nível de 
Qualidade de Vida » 8 

Nível de Qualidade de Vida Percebido = MÉDIO 
Quadro 30 - Análise da percepção dos residentes quanto ao nível de qualidade de vida 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Os residentes foram instados a opinar qual a percepção quanto ao nível de 

qualidade de vida existente no município de Bombinhas quando comparado à média 

dos demais municípios que exploram as atividades turísticas no estado, conforme 

estudos publicados pela Santur (2008). A pontuação obtida por cada um dos 

indicadores permitiu que eles fossem divididos em dois grandes grupos, um que 

contém aqueles que possuem um bom nível de qualidade de vida (indicadores que 

obtiveram avaliação média igual ou superior a 3,5 - três vírgula cinco) e aqueles que 

não possuem bom nível de qualidade (indicadores que obtiveram avaliação média 

abaixo de 3,5 – três vírgula cinco). Feitas estas considerações, o quadro 30 
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apresenta o conjunto de indicadores utilizado e demonstra a avaliação feita pelos 

entrevistados para cada um deles.  

Da mesma maneira que o Sistema de Informações de Qualidade de Vida, criado por 

Santos e Martins (2002), pode contribuir para a prefeitura da cidade do Porto em 

Portugal para auxiliar na definição de quais as prioridades de investimento a serem 

trabalhadas, espera-se que as informações disponibilizadas neste estudo venham a 

servir como fonte de orientação para os gestores públicos, das organizações de 

apoio e suporte e também para a iniciativa privada, quanto aos aspectos positivos e 

negativos que foram destacados quanto ao nível de qualidade de vida de 

Bombinhas. 

Na análise dos indicadores avaliados como tendo bom nível de qualidade de vida, 

verificou-se que dois obtiveram a melhor pontuação e destacam-se dos demais, 

apesar de serem eles totalmente subjetivos: a atmosfera de paz e tranqüilidade, o 

que implica numa visão de que o destino seja um lugar calmo e tranqüilo, onde é 

possível usufruir desses fatores para aproveitar um período de descanso a 

relaxamento em sua temporada de férias; e o clima, confirmando a perspectiva 

lançada pelo indicador anteriormente comentado, mas que depende muito do gosto 

individual de cada um dos respondentes. Quanto ao indicador associado à análise 

do ambiente/poluição, foi possível perceber que este também recebeu avaliação 

positiva por parte dos residentes, pois não foi possível constatar nenhum tipo de 

problema quanto à fontes que possam vir a causar a poluição do ar no município, 

mas faz-se uma ressalva quanto à qualidade das águas que devem receber atenção 

especial do poder público local no sentido de que seja evitada sua contaminação por 

conta do despejo indevido de esgotos domésticos e comerciais no rios que 

deságuam nas praias da região.  

O indicador que trata dos aspectos ligados à mobilidade social, chamado 

oportunidades de estilo de vida, foi considerado pelos entrevistados como tendo 

bom nível, o que mostra a possibilidade dos indivíduos ascenderem socialmente por 

meio de seu esforço pessoal e pela capacitação e ampliação de seus respectivos 

empreendimentos. Esta realidade pode ser verificada em mais de um dos 

empreendimentos estabelecidos no município, nos quais o atual proprietário fazia 

parte do quadro de funcionários no passado e que conseguiu com seu esforço 
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pessoal e com muito trabalho abrir o seu próprio negócio, passando de empregado à 

empregador. 

Os estudos de Blomquist, Berger e Hoehn (1998) mostraram uma análise quanto à 

média de crimes violentos cometidos nos municípios americanos, que alcançou o 

montante de 647 (seiscentos e quarenta e sete) crimes violentos para cada 100.000 

(cem mil) habitantes. Número este considerado normal pelos pesquisadores citados. 

Esse dado ajuda a entender porque o indicador relativo à criminalidade/segurança 

pública foi percebido pelos residentes como tendo um bom nível, uma vez que 

quase não existem crimes violentos sendo cometidos no perímetro do município. 

Percebeu-se por meio das pesquisas aplicadas que a maioria dos moradores está 

satisfeito com o trabalho das polícias civil e militar havendo apenas algumas 

reclamações isoladas quanto ao número de pequenos furtos e roubos de residências 

que ocorre nos meses de baixa temporada, mas que é uma prática muito comum em 

cidades sujeitas aos efeitos da sazonalidade. 

A questão relativa ao indicador associado às condições da educação recebeu 

avaliação positiva por parte dos entrevistados que apontaram a existência de bons 

níveis de ensino nas escolas públicas municipais e também que a oferta supre 

tranquilamente a demanda existente, não havendo necessidade de que as crianças 

em idade escolar tenham que se deslocar para centros maiores com o intuito de ter 

acesso a uma educação fundamental de qualidade. Esta situação faz com que seja 

possível considerar um melhor nível de qualidade de vida, pois como fora mostrado 

nos estudos de Pukeliené e Starskauskiené (2009), o IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) considera as taxas de alfabetização como um dos 

principais componentes para a formulação desse índice. 

O clima para economia/negócios foi percebido pelos residentes como tendo bom 

nível de qualidade de vida, o que se deve em grande parte à quantidade de 

empreendimentos já estabelecidos e a percepção de que devido ao número 

bastante significativo de turistas que visitam o município nos meses de alta 

temporada, ainda há muito espaço para a instalação de novos negócios que venham 

a somar para a consolidação do trade turístico local, trazendo para os indivíduos que 

se deslocam ao destino a oferta de vários tipos de serviços que são desejados mas 

que atualmente não são oferecidos. O último dos indicadores avaliados 
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positivamente pelos entrevistados foi o relativo à renda média dos trabalhadores, 

essa avaliação é compreensível, à medida que foi possível constatar pela análise do 

perfil dos participantes da pesquisa que boa parte deles já percebe atualmente 

valores que estão acima da média do estado, que se encontra atualmente em 2,6 

(dois vírgula seis) salários mínimos. 

Todos os indicadores restantes foram considerados pelos residentes com não tendo 

um bom nível de qualidade de vida quando comparados com os demais municípios 

que trabalham com turismo no estado. O primeiro indicador desse grupo a ser 

avaliado é o que está ligado à oferta de trabalho. Aqui é possível perceber um dos 

efeitos cruéis da sazonalidade, que faz sumirem as ofertas de trabalho nos períodos 

de baixa temporada e torna difícil de encontrar bons profissionais nos períodos de 

alta temporada, uma vez que estes foram os que conseguiram manter seu emprego 

ao longo do ano. O relatório do WTTC (2009) que analisou o potencial turístico do 

estado de Santa Catarina chama a atenção para esta situação, chegando a sugerir 

que se desenvolvam algumas ações no sentido de minimizar os impactos causados 

pela sazonalidade sob pena de dificultar o desempenho competitivo do estado. Esta 

preocupação deve envolver também os gestores públicos locais que podem, em 

parceria com as organizações de apoio e suporte locais, encontrar alternativas que 

permitam a realocação da mão-de-obra para outras atividades econômicas, que 

ajudem a complementar as atividades turísticas do destino, nos períodos de baixa 

temporada, sem que haja por parte das empresas a necessidade de demitir seus 

profissionais a cada final de veraneio. 

A atenção dispensada aos indivíduos que alcançam a terceira idade (acima de 65 

anos) foi analisada negativamente pelos entrevistados quando da avaliação do 

indicador aposentadoria. Isto se justifica pelo fato de que existem poucos grupos de 

terceira, fazendo com que haja poucas opções de socialização para as pessoas 

nessa faixa etária e que em conjunto com outro indicador que recebeu avaliação 

baixa por parte dos residentes, que é a saúde, cria uma série de situações que 

podem causar complicações para os moradores do município, como a dificuldade no 

atendimento médico e a dificuldade em conseguir vagas para consultas e exames 

que exijam um nível maior de complexidade. O indicador relativo à assistência 

médica/saúde pública foi considerado como não tendo bom nível de qualidade de 

vida, o que reforça os destaques já feitos anteriormente. A Secretaria de Saúde do 
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município procura defender-se alegando a dificuldade em contratar médicos que 

estejam dispostos a trabalhar pelos valores que podem ser oferecidos pela 

Prefeitura Municipal e também em função do volume de atendimentos a que os 

mesmo estão sujeitos. Contudo, percebe-se que esse é um problema recorrente em 

todo o estado e que merece uma discussão conjunta entre os diversos níveis do 

poder público constituído com o intuito de que se encontre uma solução conjunta. 

Na análise do indicador relativo ao acesso e custo de moradia, cuja avaliação foi 

negativa, verificou-se que a especulação imobiliária está ganhando grande destaque 

no cenário econômico do município, fazendo inclusive com que algumas pessoas 

cheguem a comentar que a cidade está deixando de lado a sua vocação turística 

para assumir uma vertente de negócios mais voltada para a oferta de 

empreendimentos imobiliários. Esta situação tem reflexo na oferta de imóveis para 

aluguel durante o ano todo, que são em número muito reduzido e com preços acima 

da média do mercado, uma vez que os proprietários dos imóveis preferem mantê-los 

fechados para que os mesmos estejam desocupados nos meses de alta temporada, 

nos quais poderão auferir maiores lucros. 

Em relação aos meios de transporte/fluxo de trânsito, pode-se perceber que a 

avaliação por parte dos residentes foi de que este indicador possui baixo nível de 

qualidade de vida, por causa principalmente da reduzida frota de transporte coletivo 

e também por causa dos constantes transtornos causados, principalmente no verão 

pelo crescente fluxo de turistas e pela existência de um único acesso de entrada e 

saída no destino. A construção de um segundo acesso encontra posições favoráveis 

e contrárias, contudo, todos são unânimes em dizer que alguma medida precisa ser 

tomada no sentido de resolver esse problema o mais rápido possível. A 

acessibilidade também foi avaliada de maneira negativa, pois não foi possível 

perceber na visita feita aos destinos a preocupação com as pessoas portadoras de 

necessidades especiais, a não ser em alguns dos prédios públicos e algumas 

escolas existentes no município.  

Os residentes avaliaram o indicador relativo aos espaços comerciais, como não 

tendo bom nível de qualidade de vida, isso ocorre em função de que eles não estão 

satisfeitos com a quantidade de lojas instaladas na cidade e afirmam que faltam 

produtos em alguns segmentos, comprometendo o atendimento de vários tipos de 
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necessidades da população, que precisa deslocar-se para um centro maior, para 

que possa ter acesso a diferentes tipos de bem de consumo que não são 

encontrados no comércio local.  Na análise do Indicador relativo ao custo de 

alimentação/custo de vida os entrevistados classificaram-no de maneira negativa, 

por considerarem que os preços praticados no destino são maiores do que aqueles 

praticados na média dos demais municípios do estado. Essa visão cria uma barreira 

ao crescimento da hospitalidade dos residentes em relação aos turistas - fator citado 

como importante para a sustentabilidade do turismo – conforme estudos de Ricthie e 

Crouch (2003), uma vez que estes associam os preços mais caros ao fluxo de 

turistas que se desloca até o município.    

Ao avaliar o nível atribuído ao indicador envolvimento político observou-se que o 

mesmo foi considerado como possuindo baixo nível de qualidade de vida, o que se 

deve em grande parte ao reduzido número de habitantes que existem no município e 

que torna mais acirradas as discussões políticas e cria maiores antagonismos entre 

os grupos existentes, trazendo menores possibilidades de diálogo e articulação, o 

que segundo Esser et al. (1196) traz grandes desafios para que se aumente a 

competitividade do destino, o que dificultaria, segundo os estudos de Dwyer e Kim 

(2003) e Ritchie e Crouch (2003), a melhoria da qualidade de vida de seus 

habitantes. 

Outro indicador que foi analisado pelos residentes de maneira negativa é aquele 

associado aos incentivos públicos para a instalação de novos empreendimentos e 

para a melhoria ou até mesmo ampliação dos empreendimentos existentes. Os 

participantes da pesquisa justificam o baixo desempenho neste aspecto por causa 

do desconhecimento quanto à qualquer tipo de programa ou procedimento nesse 

sentido, alegando que caso haja alguma coisa voltada para este fim isso não é 

divulgado de maneira satisfatória, limitando sobremaneira o desenvolvimento de 

novos empreendimentos no setor. 

A falta de equipamentos de lazer e recreação, como cinemas, teatros e boates, além 

da existência de poucos espaços públicos voltados à socialização de seus 

moradores fez com que os indicadores ligados à recreação e à socialização, 

tivessem uma avaliação negativa. A ausência desses equipamentos pode estar 

ligada ao fato de que Bombinhas possui um extenso litoral e a praia, por natureza, 
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deve ser considerada como sendo um espaço público democrático ao qual todos 

tem o direito de acesso e desta forma podem ali vir a ter opções de socialização. 

Porém, com relação a falta de opções de recreação, não há nenhum tipo de 

justificativa para sua inexistência. A instalação desse tipo de equipamento pode, 

segundo os estudos de Dwyer e Kim (2003) contribuir para suavizar os efeitos 

causados pela sazonalidade, uma vez que em razão da qualidade dos 

equipamentos instalados pode-se aumentar a atratividade de turistas, mesmo em 

períodos de baixa temporada. 

Mais um indicador avaliado como tendo baixo nível de qualidade de vida foi aquele 

que se refere à preservação ambiental, uma vez que os moradores consideram que 

há uma certa negligência por parte do poder público em garantir que sejam 

respeitadas as áreas de preservação ambiental, de forma a garantir a 

sustentabilidade dos empreendimentos já constituídos que têm nos recursos 

naturais o seu principal atrativo. Outra preocupação nesse sentido envolve a 

urbanização crescente que não está recebendo a devida atenção quanto à 

quantidade de esgotos que venha a ser gerada e qual o destino a ser dado ao 

mesmo, de forma a não comprometer o desenvolvimento das atividades turísticas na 

cidade. 

Para encerrar a avaliação dos indicadores de qualidade de vida, analisou-se aquele 

associado aos espaços existentes para a divulgação da diversidade artística e 

cultural, dos habitantes de Bombinhas. O mesmo foi considerado pelos residentes 

como não tendo bom nível de qualidade de vida, por causa da falta de espaços 

públicos para que se possa expressar a cultura dos descendentes de açorianos, o 

que poderia contribuir para aumentar o fluxo de turistas nos períodos considerados 

de baixa temporada, fazendo com que o destino tivesse um fluxo constante de 

turistas durante o ano todo. Cecil et al. (2009) afirmam em seu estudo que quando 

os residentes reconhecem a importância do desenvolvimento do turismo cultural, 

eles acabam sentindo uma melhoria em sua qualidade de vida em função do 

aumento da sensação de pertencimento a um determinado grupo social que têm 

suas tradições e costumes valorizados e reconhecidos. 

Utilizando os conceitos teóricos da visão sistêmica utilizada por Morgan (1996) e 

Capra (2002), o autor considerou que todos os indicadores avaliados contribuiriam 
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de maneira idêntica para que se obtivesse uma avaliação global da percepção dos 

residentes quanto ao nível de qualidade de vida de seu município. Desta forma 

observou-se que os residentes avaliaram 8 (oito) indicadores como os que tinham 

bom nível de qualidade de vida, e  que de acordo com os mesmos princípios 

utilizados nos estudos de Marzaro e Varzin (2008), pode-se dizer que o nível de 

qualidade de vida percebido seja médio. Resultado que indica a necessidade de os 

gestores públicos estarem atentos aos aspectos que receberam as piores avaliações 

e que mostram a urgência de que sejam realizados estudos mais profundos, que 

mostrem as causas da insatisfação e que proporcionem subsídios que auxiliem na 

formulação de estratégias voltadas a solucionar esses problemas, colaborando com 

a definição e priorização dos recursos a serem utilizados em prol do 

desenvolvimento das atividades ligadas ao setor turístico. 

No item a seguir, utiliza-se de modo similar ao procedimento usado para a análise 

do desempenho competitivo, os mesmos conceitos teóricos trabalhados por Heath 

(2002), Dwyer e Kim (2003) e Ricthie e Crouch (2003), adaptando-os ao constructo 

qualidade de vida. Realizando a verificação de como se apresentam os indicadores 

efetivos de qualidade de vida na destinação turística que está sendo avaliada.  

 
4.2.7 Análise do nível de qualidade de vida efetivo 

Os municípios catarinenses pesquisados pela Santur (2008) foram escolhidos como 

base para definir valores que pudessem ser considerados o desempenho médio do 

estado, a fim de que se procedesse à análise do nível de qualidade de vida efetivo 

de uma destinação, processo idêntico ao que foi utilizado para a comparação do 

desempenho competitivo. A coleta das informações relativas às médias citadas foi 

feita a partir de bases de dados secundárias, como o Cadastro Central de Empresas 

2009 (IBGE, 2011), o estudo sobre Ensino, Matrículas e Rede Escolar 2009 (IBGE, 

2009), a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (IBGE, 2010a), entre 

outras. O objetivo é o de comparar os dados do desempenho médio do estado com 

os valores apurados do desempenho do município que foram coletadas no trabalho 

de campo e também em algumas das fontes secundárias citadas anteriormente.  

O quadro 32 apresenta a comparação feita entre os valores apurados e os valores 

de referência, possibilitando que seja feita a avaliação de quais indicadores 
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possuem desempenho graduado conforme os critérios a seguir: Inferior (I) - quando 

o valor apurado para o destino ficar abaixo do valor de referência; Médio (M) – 

quando o valor apurado para o destino ficar próximo ou for igual ao valor de 

referência; ou Superior (S) – quando o valor apurado para o destino ficar acima do 

valor de referência apresentado.  

Adaptando o mesmo procedimento usado para a mensuração do desempenho 

competitivo, pautado pelo que Mazaro e Varzin (2008) fizeram em seus estudos, 

desenvolveu-se a seguinte sistemática para atribuir uma pontuação aos indicadores: 

para aqueles cujo desempenho foi considerado como inferior (I), atribuiu-se 1 ponto; 

para aqueles cujo desempenho foi considerado médio (M), atribuíram-se 2,5 pontos; 

e para aqueles cujo desempenho foi considerado superior (S), atribuíram-se 5 

pontos. O escore final é obtido por meio da somatória dos escores parciais 

atribuídos a cada um dos indicadores avaliados.  

Para construção da tabela de indicadores de qualidade de vida o pesquisador 

pautou-se pelo trabalho desenvolvido por Santos e Martins (2002), uma vez que eles 

trabalharam somente com indicadores objetivos. A opção por este tipo de indicador 

permite que os gestores públicos venham a tomar de ações concretas no sentido de 

corrigir eventuais problemas observados pelo desempenho de determinado 

indicador e também servisse como ponto de partida para a priorização de 

investimentos em infra-estrutura e demais necessidades da comunidade, uma vez  

que estas fossem evidenciadas como urgentes e prioritárias pelos critérios definidos 

em conjunto entre o poder público e a sociedade. 

Analisando o quadro 31 verifica-se que alguns indicadores classificaram-se entre 

aqueles que obtiveram desempenho que foi considerado como sendo superior ao 

desempenho médio: a área (quantidade de km2) que uma viatura tem que cobrir para 

atender a uma ocorrência no destino, que está ligada ao indicador segurança – 

cobertura; a taxa de homicídios cometidos no município, representada pelo indicador 

ordem; as opções de socialização para jovens; o percentual de crianças em idade 

escolar atendido pela rede municipal de ensino fundamental, mostrada no indicador 

ensino – cobertura; a quantidade de alunos por professor, associada ao indicador 

ensino – atendimento; e a quantidade de candidatos por vaga de emprego nas 

empresas atuantes no município. 
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Necessidades Físicas e Biológicas (Alimentação, bebida, abrigo, saúde) 

Indicador Valor Referência Valor Apurado Des. Nível 
Q.V. 

Cesta Básica 13,31% 14,34% M 2,5 

Acesso a Água Tratada 80-90% 69,00% I 1 

Moradia – Locação 15,57% 43,18% I 1 

Saúde – Atendimento 1,77 1,29 M 2,5 

Saúde – Saneamento 10-20% 10,48% M 2,5 

Necessidades de Segurança (Proteção, ordem e estabilidade) 

Indicador 

Segurança – Atendimento 2,89 2,29 M 2,5 

Segurança – Cobertura 10 a 20 Km2 5,63 Km2 S 5 

Ordem 11,9 0,00 S 5 

Desigualdade (Índice de GINI) 0,38 0,39 M 2,5 

Necessidades de Afiliação e Amor (Trabalhos em grupo, opções de socialização) 

Indicador 

Participação comunitária 5 a 10 Km2 5,63 Km2 M 2,5 

Opções de socialização – jovens 1000 a 2000 828 S 5 

Opções de socialização – 
mulheres 5 a 10% 2,24% I 1 

Opções de socialização – idosos 10 a 20% 12,09% M 2,5 

Necessidades de Estima (Realização, status, responsabilidade) 

Indicador 

Ensino – Cobertura 49,19% 57,35% S 5 

Ensino – Atendimento 25,00 18,04 S 5 

Emprego  45,09% 32,42% I 1 

Candidatos por vaga 20,07 14,60 S 5 

Renda 2,6 2,0 I 1 

Escore dos Indicadores Efetivos de Qualidade de Vida  52,5 

Nível de Qualidade de Vida Efetivo = MÉDIO 
Quadro 31 - Análise dos indicadores efetivos de qualidade de vida em Bombinhas 
Fontes: IBGE (2003), IBGE (2009), IBGE (2010), IBGE (2010a) e Pesquisa de Campo 

Os indicadores que foram classificados como tendo seu desempenho muito próximo 

aos valores de referência e, portanto, considerados como de desempenho médio, 

são os seguintes: o percentual representado pelo custo da cesta básica em relação 
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à renda média dos residentes no município (considerando que o salário mínimo 

estadual corresponde a R$ 635,00 – seiscentos e trinta e cinco reais); a quantidade 

de médicos por 1000 (mil) habitantes, que é expressa por meio do indicador saúde – 

atendimento; o percentual da população atendida por rede de coleta de esgotos, que 

está vinculado ao indicador saúde – saneamento; a quantidade de policiais para 

cada 1000 habitantes, que está ligada ao indicador segurança – atendimento; a 

desigualdade social; a área (em km2) coberta por cada uma das associações 

comunitárias existentes que oferecem opções para participação comunitária aos 

residentes; e o percentual de pessoas da terceira idade que pode ser atendido pelas 

opções de socialização para idosos.  

Todos os outros indicadores foram avaliados como alcançando desempenho que foi 

considerado abaixo dos valores de referência, sendo eles: o percentual de 

residências do município abastecidas com água tratada, mostrado pelo indicador 

acesso a água tratada; o percentual representado pelo custo médio dos aluguéis na 

cidade, em relação a renda média dos habitantes, representado pelo indicador 

moradia – locação; o percentual de mulheres com idade entre 20 (vinte) e 64 

(sessenta e quatro) anos que é atendido pelas opções de socialização para 

mulheres; o percentual relativo ao número de pessoas empregadas em relação à 

população total, expresso pelo indicador emprego; e a renda média dos 

trabalhadores locais. 

Salienta-se que os resultados, aqui apurados, não têm a pretensão de estabelecer 

uma forma de classificar os municípios pelo seu nível de qualidade de vida. O que 

se buscou ao utilizar os conceitos trabalhados por Sirgy (1986), Maslow (1987) e 

Chapman (2007) é fornecer um conjunto de informações que possa ser utilizado 

pelos gestores como ponto de apoio para estudos sobre os aspectos que foram 

identificados como frágeis por meio da análise dos valores apresentados. O autor 

entende que esta forma de avaliar a qualidade de vida do município, cria condições 

para que sejam discutidos os principais problemas do mesmo, que estariam ligados 

aos itens com desempenho classificado como abaixo da média do estado.    

O somatório dos pontos atribuídos a cada um dos indicadores efetivos avaliados 

permitiu a apuração do escore geral relativo ao nível de qualidade de vida do 

destino, que alcançou o montante de 52,5 (cinqüenta e dois vírgula cinco) pontos, 
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enquadrando o município, conforme critérios estabelecidos pelo pesquisador neste 

trabalho, entre aqueles de nível médio de qualidade de vida. 

 
4.2.8 Verificação da correspondência entre do nível de qualidade de vida percebido 

e o nível de qualidade de vida efetivo 

Foi possível verificar por meio dos resultados apresentados nos itens anteriores, que 

no município de Bombinhas, tanto a percepção dos residentes quanto ao nível de 

qualidade de vida, quanto os valores efetivos dos indicadores de qualidade de vida 

do município, podem ser considerados como correspondentes. Essa situação 

confirma, o que preceituam os estudos de Heath (2002), Dwyer e Kim (2003) e 

Ricthie e Crouch (2003), para o desempenho competitivo, mostrando que esse 

comportamento pode ser adaptado ao constructo qualidade de vida, uma vez que foi 

mostrado que as duas avaliações obtiveram o mesmo resultado. 

 
Figura 24 - Verificação da correspondência quanto ao nível de qualidade de vida 
Fonte: Elaboração do autor. 

A representação gráfica dos resultados apresentada na figura 24 mostra que a 

análise da percepção dos residentes quanto ao nível de qualidade de vida e a 

apuração efetiva dos valores dos indicadores de qualidade de vida apurados no 

município em questão conduziram ao mesmo tipo de resultado que é um nível médio 

de qualidade de vida. 
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Esta constatação traz à tona o conceito utilizado neste estudo quanto ao que seja 

considerado como qualidade de vida, uma vez que este foi formulado a partir dos 

estudos de Sirgy (19860 e Maslow (1987) baseados na “Hierarquia das 

Necessidades Humanas” criada pelo segundo. Desta forma observa-se há a 

preocupação de que se desenvolvam ações que busquem melhorar o desempenho 

daqueles indicadores apontados pelos residentes como não tendo um bom nível de 

vida e também aqueles indicadores efetivos que obtiveram avaliação abaixo da 

média.  

Foi utilizado neste estudo um conjunto reduzido de indicadores, escolhidos com o 

intuito de tornar viável, novas aplicações dos mesmos instrumentos, em períodos 

regulares de tempo, o que poderia ser transformado em um processo permanente 

de análise da qualidade de vida dos residentes, de forma a contribuir para a 

elevação de seu nível, aumentando a capacidade de atender as necessidades da 

população residente. De posse dos resultados obtidos em Bombinhas e repetindo o 

que havia sido observado em Balneário Camboriú, percebe-se que há 

correspondência entre os dois tipos de análise mostrados nesta etapa do estudo. 

Esta constatação permite a confirmação dos pressupostos utilizados pelo 

pesquisador para a formulação do quarto objetivo específico.  

Desta forma, a visão que é viável a construção de um instrumento voltado à 

verificação da percepção dos residentes quanto ao nível de qualidade de vida, que 

possa ser posteriormente utilizado como ponto de partida para o desenvolvimento de 

novos estudos que procurem por soluções para melhorar as condições percebidas 

como inferiores. Neste sentido os estudos de Sirgy (1986) e Maslow (1987) chamam 

a atenção de que somente por meio da ampliação da capacidade do destino em 

atender as necessidades de seus residentes em ordem crescente, conforme a 

hierarquia proposta é que se torna possível aumentar a qualidade de vida de seus 

residentes. 

 
4.2.9 Verificação da correspondência entre o desempenho competitivo e o nível de 

qualidade de vida  

Para finalizar as análises referentes a existência de correspondência entre os 

constructos competitividade de uma destinação turística e a qualidade de vida de 
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seus residentes, o autor reuniu os resultados obtidos nos tópicos anteriores e 

confrontou-os para que pudesse se tornar evidente se a mesma ocorre, tanto em 

relação à percepção de gestores e de residentes, quanto em relação aos dados 

objetivos colhidos pela pesquisa de campo. 

 
Figura 25 - Correspondência entre a percepção dos gestores e dos residentes 
Fonte: Elaboração do autor. 

A confirmação da existência vem corroborar os estudos de Dwyer e Kim (2003) e 

Ricthie e Crouch (2003) que sinalizavam a interligação entre os dois constructos, 

quando passavam a afirmar que a competitividade não podia representar um fim em 

si, que ela deveria estar integrada em um objetivo maior que seria o aumento da 

qualidade de vida dos residentes na destinação turística. Essa situação criaria 

condições para a construção de objetivos comuns para empreendedores e para 

moradores que passariam a ser colaboradores ao invés de inimigos com objetivos 

que conduziam a caminhos diferentes e em muitas situações antagônicos. 

É possível verificar por meio dos resultados mostrados na figura 25 que há 

correspondência entre as percepções dos gestores quanto ao desempenho 

competitivo e a percepção dos residentes quanto ao nível de qualidade de vida, 

mostrando em ambos os casos analisados em Bombinhas um resultado considerado 



253 

médio. Essa situação confirma parcialmente o pressuposto que deu origem a 

construção do quinto objetivo específico desse estudo. Para que se possa completar 

a confirmação deve ser verificada a existência de correspondência entre os 

resultados efetivos do desempenho competitivo do destino e dos valores efetivos 

que permitem classificar o seu nível de qualidade de vida.  

 
Figura 26 - Correspondência entre os resultados efetivos apurados 
Fonte: Elaboração do autor. 

A figura 26 mostra por meio de uma representação gráfica a correspondência entre 

os resultados efetivos alcançados quando da avaliação do desempenho competitivo 

efetivo levantado no destino e o nível de qualidade de vida verificado com base no 

desempenho de indicadores objetivos apurados no município comparados a valores 

de referência relativos à média do estado, construída utilizando-se o conjunto dos 

municípios turísticos. Desta maneira pode-se considerar que o quinto objetivo 

específico foi plenamente atendido, pois a existência dessa correspondência vem 

confirmar de maneira definitiva os pressupostos nortearem o autor neste estudo.  

A confirmação destacada no parágrafo anterior, encontra respaldo teórico junto aos 

trabalhos de Dwyer e Kim (2003), Ritchie e Crouch (2003), Kim e Dwyer (2003), que 

estudaram a competitividade dos destinos turísticos e nos estudos de Sirgy (1986), 

Maslow (1987), Rogerson (1999) e Santos e Martins (2002), que pesquisaram sobre 

a satisfação das necessidades humanas e sobre qualidade de vida. 
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4.3 Garopaba 

O município de Garopaba ocuparia o quinto lugar em um ranking formado com base 

na receita estimada do turismo (SANTUR, 2008), ficando logo atrás do município de 

Bombinhas. A estimativa de visitantes ficou em aproximadamente 111.000 (cento e 

onze mil) turistas (entre nacionais e estrangeiros), que se deslocariam para o 

município durante os meses de janeiro e fevereiro de 2008, conforme dados da 

Santur (2008), fazendo com que a população local fosse ampliada em 6 (seis) 

vezes. 

Sua colonização teve início em 1666, com os imigrantes açorianos, contudo, 

Garopaba só foi elevada à condição de município em 19 de dezembro de 1961. O 

destino encontra-se localizado na região centro-sul de Santa Catarina, distando 75 

Km (setenta e cinco quilômetros) da capital do estado, Florianópolis, e encontrando-

se situada entre os municípios de Paulo Lopes, ao norte e Imbituba, ao sul (como 

pode ser visto no mapa mostrado na figura 27). Possui como principais atividades 

econômicas, o turismo (em virtude de seu conjunto de atrativos naturais) a pesca 

(que ainda é feita de forma artesanal por moradores nativos da região) e 

ultimamente tem se destacado na produção de roupas e acessórios para a prática 

do surf (em função da instalação no município da sede da Mormai, empresa de 

destaque no segmento) (CIASC, 2011). 

A rede de hotéis e pousadas da cidade oferece acomodações de diferentes tipos, e 

há um conjunto de bares e restaurantes que disponibiliza variados tipos de opções 

gastronômicas voltadas para diversos tipos de demanda. Porém, para que se possa 

considerar um destino turístico completo, tal como definido por Cooper et al. (2001), 

verifica-se que faltam outras atividades em termos de lazer e entretenimento, 

principalmente noturno, atrações culturais e infra-estrutura de compras. O que cria 

uma série de obstáculos para o incremento da atividade turística na região que fica 

restrita à exploração das belezas naturais. 

Os principais atrativos turísticos do destino estão ligados à natureza, uma vez que 

existem várias praias, dentre as quais se destacam a Praia de Garopaba (que fica 

no centro da cidade, e é considerada como cartão-postal da cidade), a Praia da 

Silveira (que fica a 2 km do centro, e que possui nos dias de vento sul as maiores 

ondas de todo o litoral catarinense, próprias para a prática do surf), a Praia da 
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Ferrugem (que é a mais movimentada na alta temporada) e a Praia da Gamboa (que 

fica a 15 Km ao norte do centro). Desta forma, este é outro município que se 

enquadra no segmento de “Turismo de Sol e Praia”, tal como preceitua o Ministério 

do Turismo (BRASIL, 2006). Além das praias o município possui as Lagoas do Siriú 

e do Encantado e as Cascatas do Macacu (situadas a 7 Km do centro) que oferecem 

outras opções de lazer além das praias (PMG, 2011). 

 
Figura 27 - Mapa da localização de Garopaba 
Fonte: Adaptação de SPG (2011) 

 
Quanto aos acessos, é possível se verificar, por intermédio da figura 27, que a 

cidade encontra-se próxima à rodovia federal BR 101 (em um trecho ainda não 

duplicado), e possui um único acesso por meio da Rodovia Estadual SC 434, que 
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conduz diretamente ao centro da cidade. Garopaba encontra-se nas cercanias do 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que oferece uma opção de lazer voltada ao 

turismo de aventura, que pode ser uma alternativa para os turistas que visitam o 

destino. (SPG, 2011).  

Em termos de gestão do turismo, pode-se verificar que a mesma fica sob 

responsabilidade da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, que conta com o 

apoio de uma quantidade reduzida de organizações de apoio e suporte, as quais 

procuram contribuir para o fortalecimento do diálogo e da articulação das ações em 

prol do desenvolvimento do turismo no município, visando criar as condições 

definidas por Esser et al. (1996) como necessárias para a ampliação da 

competitividade. A proximidade da cidade de Florianópolis faz com que Garopaba, 

receba a influência desta, haja vista ela estar incluída entre os 65 (sessenta e cinco) 

destinos indutores do turismo regional, segundo trabalho sobre competitividade 

elaborado pela Embratur (BARBOSA, 2008). 

Com uma população de 18.138 (dezoito mil cento e trinta e oito) habitantes segundo 

o último levantamento do Censo, feito pelo IBGE (2010b), o município está instalado 

em uma área de 115,560 Km2 (cento e quinze vírgula quinhentos e sessenta 

quilômetros quadrados), possuindo um clima temperado, com temperatura média 

variando entre 20º C (vinte graus celcius) a  30º C (trinta graus celcius) (CIASC, 

2011). 

 
4.3.1 Perfil dos respondentes – Gestores 

O universo de pesquisa definido para o município de Garopaba conta com 28 

estabelecimentos divididos entre hotéis, pousadas, bares e restaurantes. Porém 

como pode ser observado no quadro 32 muitos destes estabelecimentos 

encontravam-se fechados quando da aplicação dos instrumentos de pesquisa, o que 

reduziu significativamente a quantidade de entrevistas. Contudo entende-se que 

esse deve ser o escopo central da pesquisa uma vez que são estes os 

empreendimentos que efetivamente contribuem para a melhoria da qualidade de 

vida dos residentes, haja visto que por funcionarem o ano todo, contribuem com a 

arrecadação de impostos e também com a geração de emprego e renda, o que 

favorece o desenvolvimento local, conforme destacam Blanke e Chiesa (2009). 
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Garopaba 

Total de Hotéis e Pousadas 18 

Hotéis e Pousadas Fechados 11 

Hotéis e Pousadas Mesmo Dono 0 

Hotéis e Pousadas a Pesquisar 7 

Não Responderam 1 

Total Pesquisado - Hotéis e Pousadas 6 

Total de Bares e Restaurantes 10 

Bares e Restaurantes Fechados 3 

Bares e Restaurantes Mesmo Dono 1 

Bares e Restaurantes a Pesquisar 6 

Não Responderam 1 

Total Pesquisado - Bares e Restaurantes 5 

Poder Público e Inst. de Apoio e Suporte 4 

TOTAL A PESQUISAR GERAL 17 

TOTAL PESQUISADO 15 

% DE RESPOSTAS 88,24% 

Quadro 32 - Percentual de respondentes no município de Garopaba 
Fontes: ABIH (2011), ABRASEL (2011), GQR (2011) e Pesquisa de Campo 

Como é possível verificar no quadro 32 o percentual de respondentes pode ser 

considerado como satisfatório, uma vez que 88,24% do universo foi efetivamente 

pesquisado, o que se aproxima muito da cobertura realizada por um censo de todos 

os estabelecimentos. Da mesma forma como sugerido por Enright e Newton (2004) 

foram selecionados para responder as pesquisas os gestores encarregados pela 

administração dos empreendimentos ou quando possível os proprietários dos 

mesmos, fazendo com que a opinião obtida representasse a percepção daqueles 

que determinam os rumos a serem seguidos em seus estabelecimentos. Quanto ao 

setor público e as instituições de apoio e suporte foi entrevistado o responsável pela 

definições de políticas e de ações voltadas ao desenvolvimento das atividades 

turísticas no município, sendo resguardado a estes o direito à privacidade e ao 

anonimato de suas respostas, uma vez que encontram-se sujeitos a represálias em 

função de seus cargos e pela exposição de suas posições. 



258 

A maioria dos entrevistados 53% possui ensino superior completo, o que indica a 

probabilidade de uma gestão mais profissional, uma vez que quanto maior o nível 

cultural, maior a expectativa de que se priorize uma gestão pautada por decisões 

baseadas em uma análise efetiva da conjuntura em que o empreendimento está 

inserido. Há uma predominância de homens 67% nos cargos de gestão e a idade 

predominante é acima dos 41 (quarenta e um) anos, o que indica que se privilegia a 

experiência em detrimento da juventude na escolha das pessoas encarregadas de 

definir os rumos do desenvolvimento da atividade turística no município. 

Pode-se perceber que dentre os entrevistados a maioria deles, 60%, era de 

proprietários o que demonstra o envolvimento deles na definição dos rumos de seus 

empreendimentos. Outro dado que chamou a atenção foi o fato de que 73% dos 

gestores pesquisados estarem no cargo Há menos de 10 (dez) anos, fato este que 

mostra que grande parte dos empreendimentos são recentes e, portanto, possuindo 

espaço para crescer e se desenvolver. 

 
4.3.2 Análise da percepção dos gestores quanto ao desempenho competitivo 

Na análise da percepção dos gestores quanto ao desempenho competitivo de seus 

municípios, tem-se a expectativa de verificar quais são os indicadores apontados por 

eles como sendo mais aptos a contribuir para o desenvolvimento das atividades 

turísticas, tal como fizeram Kim e Dywer (2003) ao analisarem o fluxo turístico entre 

a Coréia e a Austrália. No estudo alguns indicadores foram observados como 

geradores de desempenho competitivo muito forte e outros que se apresentaram 

como problemáticos, ou que geraram desempenho competitivo muito fraco. 

O quadro 33 mostra que os gestores de Garopaba apontam os indicadores 

associados ao macro ambiente, como tendo um forte desempenho competitivo, o 

que de acordo com Esser et al. (1996) indica que a establidade econômica 

alcançada pelo país nos últimos 8 (oito) anos tem contribuído para que as empresas 

possam fazer planos e projeções sem que haja necessidade de preocupação com 

altos índices inflacionários como aconteceu em épocas passadas. A política cambial 

não é considerada como um problema pelos gestores locais, uma vez que o 

município possui o menor percentual de turistas estrangeiros entre os três 
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pesquisados neste estudo, fazendo com que as taxas de câmbio praticadas 

atualmente pelo governo federal não interfiram na captação de turistas. 

As políticas de relações exteriores também são percebidas como competitivas, pois 

como a maioria dos turistas estrangeiros é oriunda do Mercosul (argentinos – 

58,33% e uruguaios – 16,67%), segundo dados da Santur (2008), e como não há 

restrições para esses turistas, as exigências para a emissão de visto de entrada não 

afetam os negócios neste município. Quanto as políticas nacionais de preservação 

ambiental, percebe-se que os gestores as consideram favoráveis ao desempenho de 

seus empreendimentos, uma vez que por ser um destino de “Turismo de Sol e 

Praia”, conforme classificação do Ministério do Turismo (BRASIL, 2006), dependem 

da preservação ambiental para a manutenção de seus negócios.  

Ao analisar o desempenho percebido pelos gestores das políticas nacionais de 

desenvolvimento do turismo, apesar de observar que este foi considerado como 

competitivo pelos entrevistados, muitos fizeram questão de ressaltar, ou de deixar 

registrado que não tem conhecimento de nenhum programa de incentivo ou de 

integração entre as políticas nacionais, estaduais e locais com relação ao 

desenvolvimento das atividades turísticas.  

O fato supra citado acaba mostrando o motivo de porque o trabalho das 

organizações de suporte e apoio ao turismo em âmbito nacional foi apontado como 

tendo um desempenho não competitivo. Analisando os estudos de Esser et al. 

(1996) percebe-se que este é um ponto importante a ser trabalhado, pois é somente 

por meio de um trabalho consistente de diálogo e articulação que se tornará possível 

o desenvolvimento pleno de planos de ações conjuntos envolvendo os três entes 

federativos e a sociedade em geral. 

Macro Ambiente Média Desvio 
Padrão Compet. 

Indicadores Macroeconômicos 4,60 1,06 S 
Politica Cambial 4,00 1,51 S 
Política de Relações Exteriores 5,20 1,15 S 
Políticas Nacionais de Preservação Ambiental  4,13 1,30 S 
Políticas Nacionais de Desenvolvimento do Turismo 3,53 1,51 S 
Org. de Suporte e Apoio ao Turismo em Âmbito Nacional  3,20 1,21 N 
Continua na próxima página. 
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Continuação da página anterior. 

Micro Ambiente Média Desvio 
Padrão Compet. 

Atrativos 
Naturais  5,93 0,26 S 
Culturais  1,80 0,94 N 
Lazer e Entretenimento  1,27 0,46 N 
Compras  3,53 1,36 S 
Eventos  3,20 1,42 N 
Infra Estrutura 
Acomodações  4,60 0,91 S 
Gastronomia  4,47 0,92 S 
Acessibilidade  2,73 1,22 N 
Comunicação  2,73 1,53 N 
Saneamento  2,07 1,22 N 
Conveniência  5,13 0,74 S 
Segurança  5,00 0,85 S 
Saúde  3,13 1,19 N 
Concorrência 
Oferta  4,47 0,74 S 
Demanda  3,8 1,32 S 
Fornecedores  4,07 1,62 S 
Hospitalidade  3,93 1,53 S 
Recursos Humanos  2,00 0,76 N 
Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento  1,73 0,96 N 
Políticas Locais/Regionais de Proteção Ambiental  3,80 1,66 S 
Políticas Locais/Regionais de Desenv. do Turismo  2,53 1,13 N 
Org. de Apoio e Suporte em Âmbito Local/Regional 3,47 1,30 N 
Gestão da Destinação Turística 
Gestão de Marketing  2,93 1,10 N 
Gestão Ambiental  3,20 1,86 N 
Gestão Tecnológica  2,00 1,00 N 
Gestão de Recursos Humanos  1,87 0,99 N 
Gestão da Oferta  2,93 1,53 N 
Gestão da Demanda  3,53 1,30 S 
Gestão do Conhecimento  2,20 1,42 N 
Monitoramento e Avaliação da Competitividade  1,53 0,83 N 

Total de indicadores apontados como tendo bom Desempenho 
Competitivo »  17 

Nível de Desempenho Competitivo Percebido = MÉDIO 
Quadro 33 - Nível de desempenho competitivo percebido pelos gestores de Garopaba 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Na análise do micro ambiente, ao se observar a avaliação atribuída aos atrativos, é 

possível verificar que apenas dois indicadores foram considerados como possuindo 

um bom desempenho competitivo: os atrativos naturais e os atrativos relativos às 

opções de compra. Os atrativos naturais receberam a maior pontuação entre todos 

os demais indicadores pesquisados, o que demonstra a importância deles para a 

economia do turismo no destino e vem ao encontro do que pregam Wernerfelt 

(1984) e Barney (1991) quanto à influência da raridade, do valor percebido, da 

insubstitubilidade e da dificuldade de imitação na hora de se obter ou construir uma 

vantagem competitiva. Quanto aos atrativos relativos às compras, os gestores 

consideram que há uma boa quantidade de opções sendo oferecidas aos turistas, 

além do fato de a cidade ser a sede da Mormai, uma conceituada empresa do setor 

de artigos para a prática do surf e que atrai muitas pessoas ao destino. 

Porém, quanto aos demais atrativos analisados percebe-se que há uma 

preocupação por parte dos gestores, pois contrariando o que defendem Ricthie e 

Crouch (2003), não existem no destino produtos formatados que possam ser 

considerados como atrativos culturais, o que reforça os efeitos da sazonalidade, 

apontados como um grave problema pelo relatório do WTTC (2009) e dificulta a 

manutenção de atividades turísticas ao longo de todo o ano. Quanto aos atrativos 

ligados à questão do lazer e entretenimento foi possível constatar que não há no 

município os equipamentos necessários para que o turista possa encontrar algum 

tipo de atividade a ser desenvolvida que não esteja ligada aos atrativos naturais, 

uma vez que não existem cinemas, teatros ou boates que estejam em 

funcionamento no período de baixa temporada. Nos meses de dezembro a fevereiro, 

que são considerados como alta temporada, alguns empreendimentos se instalam 

na região, mas encerram suas atividades ao final do veraneio. 

Quanto aos eventos a opinião dos gestores foi que além de existirem poucos 

eventos no calendário do município que mereçam destaque, não há um espaço 

adequado para a realização dos mesmos e também os eventos que são realizados 

atualmente possuem apenas apelo local, e desta forma não contribuem para atrair 

turistas de outras regiões do estado e muito menos turistas internacionais. Numa 

tentativa de atrair visitantes fora da temporada foi realizada uma etapa do circuito 

mundial de surf na Praia do Silveira. Contudo, em função da grande movimentação 

registrada houve uma manifestação dos moradores locais e se obteve junto à 
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Prefeitura uma garantia de que não haveria a repetição deste tipo de evento naquele 

local, por considerá-lo uma ameaça à preservação ambiental. Esta situação é 

contrária ao que o estudo de Heath (2002) chama de sinergia e balanceamento 

entre as ações de desenvolvimento e de divulgação, pois apesar do sucesso do 

evento, não houve sinergia com a posição dos moradores quanto ao interesse no 

desenvolvimento das atividades turísticas. 

No grupo de indicadores relativos à infra-estrutura, há um equilíbrio quanto aos que 

foram apontados como competitivos (acomodações, gastronomia, conveniência e 

segurança) e aqueles que foram considerados não competitivos (acessibilidade, 

comunicação, saneamento e saúde). Esta divisão mostra que ainda há muita coisa a 

ser melhorada, mas que já existem muitos aspectos positivos a serem mantidos e 

ampliados. No que tange as acomodações, estas foram consideradas como 

competitivas pelos gestores e que atendem às exigências dos turistas que podem 

optar por instalações mais modestas e econômicas, quanto por outras mais 

sofisticadas e exclusivas, por um valor igualmente mais elevado.  

A gastronomia é apontada como diversificada, oferecendo desde estabelecimentos 

voltados a atender a demanda de massa, com os tradicionais “buffets a quilo”, 

quanto à demanda mais sofisticada, que aprecia a cozinha japonesa, com a opção 

de um sushi bar. A questão da conveniência foi considerada como competitiva pelos 

gestores, uma vez que há uma quantidade suficiente de estabelecimentos que 

atendem a essas necessidades além de um conjunto satisfatório de lojas de 

departamentos e eletrodomésticos para abastecer o município e também atender às 

demandas dos turistas. A segurança foi o último indicador deste grupo considerado 

como competitivo e muito em função da baixíssima taxa de criminalidade, uma vez 

que no município no último ano houve apenas um crime violento. 

Quanto aos indicadores considerados não competitivos, destacam-se os problemas 

apontados quanto a acessibilidade ao destino, uma vez que o trecho sul da BR 101, 

principal rodovia federal que conduz à cidade encontra-se em fase de duplicação e 

dificulta o trânsito dos turistas oriundos, principalmente, do Mercosul. Além disso, há 

também a reclamação quanto a sinalização que orienta os turistas em direção ao 

município e também na comunicação visual dentro do destino, pois não há 
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indicações em número suficiente para conduzir a todos os pontos turísticos com 

facilidade. 

Ao avaliar o indicador saneamento, percebe-se que neste ponto há uma grande 

preocupação a ser trabalhada, pois como o principal atrativo são as belezas 

naturais, urge que sejam providenciadas obras no sentido de evitar que o aumento 

da urbanização da cidade venha a prejudicar a balneabilidade das águas, vindo 

deste maneira a diminuir ou até mesmo afastar o fluxo de turistas ao destino. Nesse 

sentido conforme informações obtidas junto aos representantes das insituições de 

apoio e suporte, já há um projeto de construção de uma estação de tratamento de 

esgotos. Porém, não há um consenso na comunidade quanto ao melhor local para 

sua instalação, uma vez que muitos consideram que a construção de uma ETE 

(Estação de Tratamento de Esgotos) viria a desvalorizar a área onde ela for 

instalada. Sobre este tema Heath (2002) destaca que esses itens são considerados 

como possibilitadores, pois sem eles a tendência é que os empreendimentos 

encontrem dificuldades no futuro, por não poderem mais contar o forte apelo dos 

atrativos naturais que acabariam se degradando por conta da poluição. 

Por fim aborda-se a questão da saúde, que foi apontada como não tendo um 

desempenho competitivo. Neste aspecto ressalta-se o contato feito com a Secretaria 

da Saúde do município que forneceu uma série de informações a respeito do tema e 

fez questão de salientar a dificuldade em se desenvolver um atendimento mais 

efetivo em função da falta de médicos que aceitem trabalhar nos postos de saúde do 

município, além da falta de uma estrutura hospitalar que permita a realização de 

atendimentos de maior complexidade, fato este de difícil solução, uma vez que 

depende-se de investimentos do governo do estado e este por considerar Garopaba 

muito próxima de Florianópolis, dificilmente irá autorizar investimentos neste sentido. 

Em relação ao grupo de indicadores relativos à análise da concorrência, verifica-se 

que há uma pequena predominância daqueles que foram considerados como 

competitivos. Isto indica, conforme Altenburg (1998), que neste nível de 

detalhamento do desempenho competitivo as empresas instaladas encontram um 

ambiente propício ao seu desenvolvimento, tendo condições de utilizar a seu favor 

os aspectos positivos existentes. A oferta foi considerada adequada à demanda. 

Porém, pode-se perceber os efeitos nocivos da sazonalidade, pois há um grande 
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número de estabelecimentos fechados, o que aponta para o fato de que esses 

empreendedores não estão comprometidos com a melhoria da qualidade de vida da 

população, uma vez que trabalham apenas no período de alta temporada e durante 

o restante do ano muitos voltam às suas cidades de origem para desfrutar dos lucros 

obtidos. A demanda também foi considerada como competitiva. Contudo, aqui torna-

se mais evidente o problema destacado na análise do indicador anterior, pois como 

não há um trabalho efetivo na captação de turistas fora da temporada, há muitos 

momentos de pico, onde o fluxo é muito grande e há momentos de enorme 

ociosidade por não haver movimento suficiente para manter a atratividade dos 

empreendimentos.  

Os fornecedores foram considerados como competitivos, uma vez que a 

proximidade de Florianópolis garante o acesso à maioria dos itens necessários à 

manutenção dos estabelecimentos do destino. A hospitalidade dos residentes para 

com os turistas, que é um dos fatores chaves de sucesso apontados por Heath 

(2002), foi considerada pelos gestores como competitiva, o que contribuí muito para 

o desenvolvimento da atividade no município, mas que não condiz com o 

comportamento demonstrado no episódio relativo à etapa do Campeonato Mundial 

de Surf, realizado no destino. O último indicador considerado como competitivo 

neste grupo foram as políticas locais/regionais de preservação ambiental, pois elas 

contribuem (quando corretamente aplicadas) na preservação do principal patrimônio 

local que são as belezas naturais existentes. 

Na avaliação dos indicadores percebidos pelos gestores como tendo desempenho 

não competitivo, destaque para o papel das instituições de pesquisa e 

desenvolvimento que recebeu a pior avaliação dentre todos os indicadores desse 

grupo, o que leva ao entendimento de que não há um trabalho efetivo por parte das 

instituições que estudam o turismo em participar do dia-a-dia da comunidade na 

busca por soluções para os problemas encontrados. Outro fator que confirma o 

problema citado é a pouca qualificação da mão-de-obra local, citada pelos gestores, 

que tem dificuldades em oferecer um bom atendimento aos turistas e mais uma vez 

mostra a ausência das instituições de pesquisa e desenvolvimento que poderiam 

colaborar por meio da oferta de cursos de qualificação dos trabalhadores do turismo. 

Ritchie e Crouch (2003) chamam a atenção para este aspecto, pois afirmam que 

quanto melhor a qualificação da mão-de-obra utilizada no atendimento ao turista, 
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maior a probabilidade de que ele saia satisfeito com a experiência vivenciada e 

retorne novamente ao destino ou o indique para seus familiares e amigos, 

contribuindo para o marketing do destino.  

Outro indicador cujo desempenho foi percebido como não competitivo foi aquele 

associado às políticas locais/regionais de desenvolvimento do turismo, pois eles 

consideram que não há integração do trabalho do poder público local com as 

políticas traçadas em âmbito estadual e muito menos com as de âmbito federal, o 

que dificulta o desenvolvimento das ações de turismo no município. Além disso, o 

trabalho das organizações de apoio e suporte em âmbito local/regional também não 

é considerado pelos gestores como satisfatório. Isso acontece em função da falta de 

ações integradas entre as entidades existentes e muito em função da falta de 

diálogo e articulação, que conforme salientam Esser et al. (1996) deveriam ser o 

ponto primordial de geração de vantagens competitivas nos diversos níveis da 

estrutura federativa. 

O último conjunto de indicadores engloba aqueles associados à gestão da 

destinação e envolve o desenvolvimento de ações coordenadas, uma vez que como 

preceituam Ritchie e Crouch (2003) a gestão do destino extrapola a competência do 

poder público constituído e deve envolver todas as entidades de apoio e suporte, 

bem como a iniciativa privada por meio de fórums e conselhos participativos de 

maneira a contribuir com ideias e com ações para auxiliar o desenvolvimento do 

turismo no município. 

Neste grupo de indicadores somente a gestão da demanda foi percebida como 

competitiva, muito em função das pesquisas de satisfação que são feitas com certa 

regularidade e permite aos envolvidos uma avaliação sobre os motivos que levaram 

a um aumento ou a uma diminuição no fluxo de turistas ao destino. Contudo, os 

demais itens foram apontados como não competitivos, ficando o pior desempenho 

para o monitoramento e avaliação da competitividade. Isso ocorre muito em função 

da falta de consenso sobre o tema, como já foi discutido anteriormente neste estudo, 

e porque não há informações confiáveis que permitam aos gestores compararem o 

seu desempenho ao de outros empreendimentos similares, com o objetivo de 

realizar um benchmark que permita alcançar desempenho similar ou superior ou de 

seus concorrentes. 
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A divulgação do destino foi considerada não competitiva pelos gestores por causa 

da falta de ações institucionais que promovam a cidade de Garopaba como um todo 

e não apenas alguns dos empreendimentos existentes no local. Além disso a falta 

de participação dos gestores locais em eventos de divulgação em âmbito nacional é 

citada como negativa e prejudicial para a ampliação da atratividade turística do 

destino. A gestão ambiental é considerada como não competitiva em função da falta 

de ações mais efetivas do poder público no sentido de coibir que sejam construídos 

empreendimentos em áreas de preservação ambiental e na fiscalização dos 

empreendimentos já instalados quanto aos cuidados necessários para garantir a 

preservação dos recursos naturais existentes. 

A gestão de recursos humanos foi apontada pelos gestores como não competitiva 

pela falta de um programa continuado de acompanhamento e qualificação da mão-

de-obra local, que iria contribuir bastante com a melhoria no atendimento ao turista, 

pois esse programa poderia direcionar os cursos oferecidos para a resolução das 

principais carências existentes e poderia com ações conjuntas envolver os 

profissionais qualificados em outros tipos de atividades a serem desenvolvidas nos 

períodos de baixa temporada, no intuito de garantir a permanência dessas pessoas 

que em função da sazonalidade acabam por migrar para outras regiões para 

encontrar colocação mais garantida no mercado. 

Quanto a gestão da oferta, pode-se verificar que ao citá-la como um item não 

competitivo, os gestores dão a indicação de que seria necessário a instalação de um 

grupo de discussão que tivesse por incumbência analisar os empreendimentos 

instalados e em parceria com o poder público viesse a captar eventuais tipos de 

negócios que possuem pouca oferta na região e redirecionar outros que por ventura 

estivessem em excesso, causando uma concorrência somente por preço, que 

segundo Porter (1986) pode dar início a uma concorrência predatória, na qual todos 

os envolvidos podem sair prejudicados. A gestão tecnológica é também apontada 

como não competitiva por causa da falta de empresas de software na região, 

fazendo com que os gestores tenham que recorrer a soluções de outras cidades e 

cujo suporte nem sempre atende de maneira satisfatória, além de não haver nenhum 

tipo de integração entre os sistemas existentes. 
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O último indicador deste grupo é a gestão do conhecimento que envolve a 

disseminação de práticas de sucesso entre todos os envolvidos na exploração do 

setor, que também foi percebida como não competitiva. Isso se deve em grande 

parte ao fato de que a cultura existente, em praticamente toda a região Sul de Santa 

Catarina, não considerar confiável expor seus dados e informações, com medo de 

que seus concorrentes usem as mesmas para prejudicar o desenvolvimento de seus 

negócios ao invés de acreditar na cooperação e no desenvolvimento mútuo, que 

possibilitaria a elaboração de ações conjuntas que viessem a beneficiar o destino 

como um todo e não apenas melhorar o desempenho de uma ou outra organização 

em detrimento da expansão de todo o mercado turístico local. 

Na análise geral da percepção dos gestores, observa-se que conforme os preceitos 

da visão sistêmica adotada por Morgan (1996) e Capra (2002), todos os indicadores 

tem uma contribuição importante para o desenvolvimento de todas as atividades 

turísticas no destino e desta forma contam igualmente para a verificação do 

desempenho global. Assim verificou-se que foram percebidos como competitivos 

pelos gestores 17 (dezessete) indicadores, o que de acordo com os critérios 

estabelecidos, a partir dos estudos de Marzaro e Varzin (2008), o desempenho 

competitivo percebido pode ser considerado como médio, levando a considerar que 

existem ainda muitos aspectos a serem trabalhados, tanto pelo poder público quanto 

pela iniciativa privada no sentido de resolver os problemas apontados e incentivar as 

práticas de sucesso verificadas no sentido de contribuir para o desenvolvimento do 

destino, atraindo mais turistas e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida 

de seus residentes. 

A seguir é feita a verificação do desempenho competitivo efetivo, o qual deve refletir 

a percepção dos gestores, uma vez que segundo os estudos de Heath (2002), 

Dwyer e Kim (2003) e Ricthie e Crouch (2003) tanto a percepção dos gestores 

quanto o desempenho efetivo devem andar na mesma direção. 

 
4.3.3 Análise do desempenho competitivo efetivo 

Para analisar o desempenho competitivo efetivo foi utilizado como parâmetro de 

referência o desempenho médio de todos os municípios pesquisados pela Santur 

(2008) no ano de 2008, uma vez que se entende que estes sejam os destinos que o 
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estado de Santa Catarina considera como mais relevantes em termos de 

desenvolvimento das atividades turísticas. O quadro 35 mostra a comparação entre 

os valores apurados e os valores de referência, de forma a permitir que se verifique 

quais os indicadores que obtiveram um desempenho que possa ser considerado:  

Inferior (I) - quando o valor apurado for abaixo do valor de referência; Médio (M) – 

quando o valor apurado for igual ou muito próximo do valor de referência; ou 

Superior (S) – quando o valor apurado for acima do valor de referência apresentado. 

Para cada tipo de desempenho será atribuído um valor, de maneira análoga ao que 

fora feito no trabalho de Mazaro e Varzin (2008), procedendo da seguinte forma: 

para os indicadores apontados como tendo desempenho inferior (I), 1 ponto; os de 

desempenho considerado médio (M), 2,5 pontos; e os de desempenho superior (S), 

5 pontos. O escore obtido define qual o desempenho competitivo efetivo verificado 

para aquele destino.  

O conjunto de indicadores escolhido foi baseado no estudo de Dwyer e Kim (2003) e 

procurou priorizar aqueles que possuíssem fontes confiáveis de informação para o 

levantamento dos dados, o que permitiria uma avaliação baseada em dados 

concretos que permitisse a comparação do desempenho. O quadro 34 mostra que 

alguns indicadores pesquisados no município de Garopaba apresentaram 

desempenho inferior aos valores de referência definidos, sendo eles: o percentual de 

turistas estrangeiros que visitaram o destino, a receita estimada do turismo, a 

procura por meios de hospedagem, a renda média mensal, e o percentual da 

população empregada.  

No nível de desempenho médio encontram-se os indicadores: média de tempo de 

permanência em hotéis no destino e o número de candidatos a vagas de emprego. 

Os demais indicadores tiveram desempenho que pode ser considerado acima dos 

valores de referência e envolvem os seguintes indicadores: taxa de ocupação da 

rede hoteleira, média de gastos dos turistas nacionais por dia, média de gastos dos 

turistas estrangeiros por dia, receita estimada do turismo por habitante, o volume de 

investimentos feitos e a satisfação dos investidores com o empreendimento. 

O desempenho do indicador volume de investimentos feitos, apesar de ter sido 

considerado como tendo desempenho acima da média do estado, não condiz 

totalmente com a realidade, devido ao fato de que nem todos os empreendimentos 
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pesquisados se dispuseram a fornecer essa informação, além de haver um número 

muito grande de estabelecimentos fechados, o que pode elevar esse valor ainda 

mais. Outro ponto a ser considerado sobre este indicador é que o maior volume é de 

investimentos públicos que foram feitos em infra-estrutura viária (asfaltamento de um 

rodovia), o que não se caracteriza como investimentos direto no turismo, mas que 

segundo Dwyer e Kim (2003) viabilizam a ampliação da atividade turística, pois 

quanto mais fácil o acesso aos atrativos turísticos, maior a probabilidade de se 

ampliar o fluxo de turistas. 

Competitividade Valor Referência Valor Apurado Des. Nível 
Comp. 

Turistas estrangeiros 13,39% 10,21% I 1 

Receita estimada do turismo  R$      121.123.229,84   R$          76.459.177,66  I 1 

Taxa de ocupação da rede hoteleira 58,54% 75,18% S 5 

Média de gastos dos turistas 
nacionais por dia  R$                       59,36   R$                         70,45  S 5 

Média de gastos dos turistas 
estrangeiros por dia  R$                       60,01   R$                         78,15  S 5 

Média de tempo de permanência 
em hotéis no destino  3,20 dias   3,79 dias  M 2,5 

Procura por meios de hospedagem 40,08% 34,69% I 1 

Receita estimada do turismo por 
habitante  R$                  1.047,12   R$                    4.612,37  S 5 

Renda média mensal  2,7 2,0 I 1 

População empregada  33,93% 23,29% I 1 

Candidatos por vaga de emprego 23,368 22,162 M 2,5 

Volume de investimentos feitos   R$          3.633.696,90   R$            4.198.000,00  S 5 

Satisfação com o investimento 80,00% 86,82% S 5 

Escore de Desempenho Competitivo Efetivo 40 

Nível de Desempenho Competitivo Efetivo = MÉDIO 
Quadro 34 - Nível de desempenho competitivo efetivo de Garopaba 
Fontes: IBGE (2010), Santur (2008) e Pesquisa de Campo 

Este trabalho não tem por objetivo identificar os motivos que levam o destino 

analisado a obter aquele nível de desempenho em determinado indicador, devendo 

apenas servir como um ponto de partida para que futuros estudos aprofundem os 

levantamentos, com pesquisas mais focadas e específicas que permitam chegar a 

esse tipo de conclusão, pois como foram tratados apenas os resultados, não é 



270 

possível definir com clareza científica quais as causas que conduziram àqueles 

resultados. Em conjunto com a análise da percepção dos gestores pode-se chegar 

aos principais focos de problemas, mas mesmo assim como se tratam de 

indicadores macros, que foram analisados pelos gestores, novamente eles apenas 

devem ser considerados como indicações de caminhos para o desenvolvimento de 

novas pesquisas que possam ampliar a compreensão das soluções para os 

problemas apontados. 

Na avaliação do escore geral obtido por meio da análise dos indicadores efetivos de 

desempenho competitivo, pode-se perceber que se alcançou o montante de 40 

(quarenta) pontos, o que de acordo com os critérios estabelecidos neste trabalho 

indica um desempenho competitivo médio. 

 
4.3.4 Verificação da correspondência entre o desempenho competitivo percebido e o 

desempenho competitivo efetivo 

Após a análise da percepção dos gestores quanto ao desempenho competitivo de 

Garopaba e de posse do levantamento dos dados efetivos de desempenho 

competitivo do município, pode-se perceber que há uma clara correspondência dos 

resultados, uma vez que corroborando os estudos de Heath (2002), Dwyer e Kim 

(2003) e Ricthie e Crouch (2003), os quais propõem que a partir do conjunto de 

indicadores utilizados para verificar o desempenho competitivo de um destino, é 

possível apontar com correção qual o desempenho efetivo do mesmo. 

Observa-se, pelo apresentado na figura 28, que em ambos os levantamentos foi 

verificado que o desempenho competitivo era médio, o que aponta para a 

necessidade de que sejam desenvolvidas ações no sentido de sanar os problemas 

apontados pelos gestores com o intuito de melhorar os resultados reais a serem 

obtidos em futuras pesquisas, além de criar a possibilidade de se comparar os 

dados obtidos com base neste período temporal com os dados referentes a futuros 

períodos, objetivando comparar se houve melhora ou piora no desempenho 

verificado e se as ações corretivas que foram implementadas resolveram os 

problemas anteriormente apontados. Por tratar-se de um conjunto reduzido de 

indicadores, utilizados neste trabalho, essa pesquisa pode ser replicada com certa 

regularidade, permitindo um acompanhamento permanente e que sirva como fonte 
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de discussão dos fóruns organizados no município em torno da questão do 

desenvolvimento do setor. 

 
Figura 28 - Verificação da correspondência quanto ao desempenho competitivo 
Fonte: Elaboração do autor. 

A correspondência identificada leva a confirmação dos pressupostos associados ao 

segundo objetivo específico que previa sua existência e que ela poderia ser útil para 

apontar os caminhos a serem trilhados por futuros pesquisadores no sentido de 

encontrar de maneira mais direta a solução para os problemas de competitividade 

identificados pelos gestores tanto aqueles ligados ao poder público e às 

organizações de apoio e suporte constituídas, quanto àqueles da iniciativa privada 

que investem seu tempo e capital no desenvolvimento de atividades turísticas junto 

ao destino pesquisado. As soluções para os problemas apresentados devem estar 

baseadas no diálogo e na articulação entre os diversos atores anvolvidos, conforme 

proposto por Esser et al. (1996), uma vez que assim poderão ser evitados gastos 

desnecessários e esforços redundantes com o intuito de se alcançarem os objetivos 

desejados. 

 
4.3.5 Perfil dos respondentes – Residentes 

Neste ponto do trabalho muda-se o foco, saindo do constructo competitividade para 

o constructo qualidade de vida, que passa a ser visto a partir da percepção dos 
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residentes na cidade de Garopaba. Neste município foram aplicadas 105 (cento e 

cinco) entrevistas, o que fez com que a margem de erro ficasse em 9,73%. Quanto 

ao perfil dos entrevistados observa-se que houve um grande equilíbrio em relação 

ao gênero sendo a amostra obtida correspondente a 50% de homens e o mesmo 

valor para as mulheres. O nível de escolaridade mostra uma predominância de 

indivíduos que possuem o ensino médio completo (45%), o que mostra que por não 

possuir universidades próximas, muitos optam pela não continuidade de seus 

estudos.  

O nível de renda dos respondentes concentrou-se na faixa entre 1 (um) e 5 (cinco) 

salários mínimos, que neste estudo foi estipulado como sendo R$ 540,00 

(quinhentos e quarenta reais), o que mostra que muitos indivíduos percebem uma 

renda superior à média do estado que é de 2,6 (dois vírgula seis) salários mínimos. 

A maioria dos entrevistados era composta por pessoas casadas (51%) e moradoras 

nativas da cidade de Garopaba (44%). 

Sendo estas as principais características a serem destacadas do perfil dos 

residentes no destino, a seguir serão apresentados os resultados relativos à sua 

percepção quanto ao nível de qualidade de vida de sua cidade. 

 
4.3.6 Análise da percepção dos residentes quanto ao nível de qualidade de vida 

Para a análise da percepção dos residentes quanto ao nível de qualidade de vida de 

seu município foi adotado um procedimento similar ao utilizado para a verificação da 

percepção dos gestores em relação ao desempenho competitivo. Para alcançar 

resultados semelhantes à análise já apresentada, utilizou-se um conjunto de 

indicadores baseados no trabalho de Rogerson (1999), que extraiu-os como 

dimensões, a partir de diversos estudos, conforme consta do quadro 10, 

previamente apresentado.  

Os indicadores foram apresentados aos residentes que emitiram sua opinião quanto 

ao desempenho de seu município em relação à média dos demais municípios 

medidos pela Santur (2008) no estado. As notas atribuídas foram transformadas em 

dois grupos de indicadores, aqueles em que se considera um bom nível de 

qualidade de vida, médias acima de 3,5 (três vírgula cinco) e os demais são 

considerados como aqueles que não possuem bom nível de qualidade. Desta forma, 
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o quadro 35 mostra todos os indicadores pesquisados e qual a percepção dos 

moradores em relação a cada um deles.  

Indicadores Média 
Desvio 
Padrão 

Q.V. 

Ambiente/Poluição  5,06 0,98 S 
Atmosfera de Paz e Tranquilidade  5,17 0,85 S 
Clima  5,14 0,76 S 
Oportunidades de Estilo de Vida  3,49 1,38 N 
Trabalho  3,06 1,2 N 
Aposentadoria  4,29 1,02 S 
Acesso e Custo de Moradia  3,47 1,33 N 
Assistência Médica/Saúde Pública  3,36 1,39 N 
Criminalidade/ Segurança Pública  4,19 1,08 S 
Meios de Transporte/Fluxo de Trânsito  4,09 1,14 S 
Educação  3,74 1,27 S 
Recreação  3,24 1,72 N 
Clima para Economia/Negócios  3,80 1,06 S 
Diversidade Artística e Cultural  3,44 1,32 N 
Incentivos  2,27 1,15 N 
Espaço Comercial  4,19 0,95 S 
Custos de Alimentação/Custo de Vida  3,62 1,53 S 
Envolvimento Político  3,70 1,39 S 
Renda  3,48 1,23 N 
Preservação ambiental  3,29 1,55 N 
Acessibilidade  2,14 1,13 N 
Socialização  3,24 1,36 N 

Total de indicadores apontados como tendo bom nível de 
Qualidade de Vida » 11 

Nível de Qualidade de Vida Percebido = MÉDIO 
Quadro 35 - Análise da percepção dos residentes quanto ao nível de qualidade de vida 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Analisando-os individualmente e avaliando as observações feitas pelos 

respondentes durante as entrevistas, pode-se obter um diagnóstico interessante, 

que como afirmam Santos e Martins (2002) podem servir de base para a definição 

de investimentos por parte dos gestores públicos e privados envolvidos. 

Entre os indicadores apontados como possuindo bom nível de qualidade de vida, 

destacam-se dois deles que possuem avaliação totalmente subjetiva, que são: a 

atmosfera de paz e tranqüilidade (que demonstra que o município é visto como um 
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lugar calmo e tranqüilo) e o clima (cuja percepção é muito peculiar à cada um dos 

respondentes), que foram os que obtiveram as maiores médias dentre todos os 

demais. O indicador relativo ao ambiente/poluição também foi considerado como dos 

que apresenta um nível superior, uma vez que não há nenhum problema de poluição 

do ar ou das águas que venha a prejudicar a percepção dos residentes quanto à 

estes fatores.  

A atenção aos indivíduos que alcançaram a terceira idade também é citada como 

um dos indicadores bem avaliados pelos entrevistados, o que pode ser confirmado 

por meio das observações registradas que destacam que o município em função de 

sua atmosfera de paz e tranqüilidade atrai um grande número de pessoas com idade 

mais avançada e que estas encontram na cidade uma boa acolhida e recebem uma 

atenção especial dos gestores públicos.   

A criminalidade/segurança pública é percebida pelos residentes como tendo um bom 

nível, pois devido ao reduzido número de crimes violentos que são cometidos, 

permeia entre os habitantes a sensação de segurança e proteção garantida pelo 

trabalho das forças policiais que estão disponíveis para fazer esse serviço no 

destino. Blomquist, Berger e Hoehn (1998) ao analisar o desempenho médio de 

crimes violentos nos municípios americanos chegaram à cifra de 647 (seiscentos e 

quarenta e sete) crimes violentos para cada 100.000 (cem mil) habitantes, e ainda 

assim considerava esse índice como normal. Esse estudo internacional serve para 

reforçar a visão dos residentes quanto à segurança, uma vez que ocorreu apenas 

um crime violento no último ano no município. 

O indicador relativo aos meios de transporte/fluxo de trânsito foi percebido como 

tendo bom nível de qualidade, uma vez que segundo os entrevistados não há falta 

de transporte coletivo e o fluxo de veículos não compromete a circulação das 

pessoas, mesmo em épocas de alta temporada. A educação também foi classificada 

no grupo de indicadores avaliados positivamente, pois não há falta de vagas nas 

escolas públicas municipais e estas foram reformadas e ampliadas recentemente, 

segundo relatos dos residentes. Este fato contribui para a melhoria da qualidade de 

vida conforme estudos de Costanza et al. (2006) que utilizam a taxa de 

alfabetização, processo que no Brasil ocorre durante o ensino fundamental, como 

um dos indicadores objetivos para realizar esse tipo de mensuração. 
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Quanto aos espaços comerciais, os residentes consideram-no como de bom nível, 

haja vista que há lojas de vários segmentos, atendendo a diversos tipos de 

necessidades da população, sem que seja necessário deslocar-se para um centro 

maior, com o intuito de adquirir qualquer tipo de bem de consumo que não esteja à 

disposição nos limites da cidade. Além desse, outro indicador analisado 

positivamente foi o relativo ao clima para economia/negócios, destacando que há 

abertura para a instalação de novos empreendimentos, contribuindo para ampliação 

da oferta de vagas de emprego. Em seu estudo, Mercer (2002) mostra que o 

interesse por facilidades em ter acesso às compras é classificado em sexto lugar em 

uma lista de 19 (dezenove) indicadores de qualidade de vida, confirmando que este 

é um aspecto importante para a avaliação da percepção dos moradores. 

O Indicador relativo ao custo de alimentação/custo de vida foi percebido 

positivamente pelos entrevistados, uma vez que eles consideram que os itens aqui 

envolvidos possuem preços que se encontram em patamares iguais ou até inferiores 

à média dos demais municípios do estado. Quanto ao indicador envolvimento 

político, a maioria considera-o como tendo bom nível de qualidade de vida porque 

possui liberdade para se expressar, sem a preocupação de sofrer qualquer tipo de 

represália política ou até mesmo sofrer algum tipo de coação, no sentido de forçar o 

voto para um candidato que não seja aquele de sua preferência.  

Os demais indicadores foram considerados como não tendo um bom nível de 

qualidade de vida, o que apresenta prováveis focos de problemas que podem ser 

estudados com maior profundidade, a fim de se detectar quais os motivos que 

geraram as opiniões negativas e analisar quais as alternativas mais apropriadas 

para solucioná-los. O indicador com pior desempenho, na visão dos residentes foi o 

relativo à acessibilidade, que obteve a menor média dentre todos os demais 

pesquisados. Em relatos dos entrevistados e também pela verificação feita 

diretamente nos destinos ficou evidente que não há uma infra-estrutura voltada ao 

atendimento dos portadores de necessidades especiais, o que dificulta a mobilidade 

e a acessibilidade dentro dos limites do município. 

A sazonalidade e seus efeitos negativos, conforme destacado pelo relatório do 

WTTC (2009), é o problema comum, que levou os moradores a definirem como 

negativo o desempenho de alguns indicadores que envolvem a questão da geração 
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de emprego e renda. Um deles é relativo ao trabalho, pois como nos períodos de 

baixa temporada muitos estabelecimentos têm optado por manterem-se fechados e 

dispensando seus funcionários nesta época, é comum que as pessoas dispensadas 

encontrem dificuldade em encontrar outro tipo de emprego, uma vez que por não 

haver outras atividades econômicas que possam absorver essa mão-de-obra ela 

acaçá ficando ociosa. Outro indicador que sofre influência dessa situação são as 

oportunidades de estilo de vida, que envolve a questão da mobilidade social dentro 

do município e que em função da falta de oportunidades de trabalho fica 

prejudicada, porque o indivíduo que não encontra emprego tem maior dificuldade em 

ascender socialmente. 

Outro indicador que é afetado pela sazonalidade é a renda, pois como no período de 

baixa temporada os empreendedores tem dificuldade em equilibrar suas planilhas de 

custos, muitas vezes acabam optando por dispensar os trabalhadores que percebem 

os maiores salários, sem se importar se vai haver uma conseqüente queda no nível 

de serviços, desde que isso contribua para reduzir as despesas e equilibrar a sua 

relação com as receitas, evitando que os eventuais prejuízos venham a inviabilizar o 

seu negócio. 

A falta de incentivos públicos para a instalação de novos empreendimentos e para a 

melhoria ou até mesmo ampliação dos empreendimentos existentes é vista como 

um ponto a ser melhorado, sendo considerado como um indicador que não possui 

qualidade de vida. Muitos dos entrevistados afirmam desconhecer a existência de 

qualquer programa nesse sentido e afirmam que, caso houvesse gostariam de ter 

acesso para poder melhorar as condições de emprego na cidade. 

O indicador ligado ao acesso e custo de moradia também teve desempenho 

negativo, haja vista o valor dos aluguéis ter sido considerado muito caro, pois muitos 

dos proprietários preferem manter o imóvel fechado na baixa temporada, deixando 

para alugá-lo somente no veraneio onde podem obter um retorno muito maior. O 

valor para aquisição de um imóvel também foi considerado elevado e boa parte dos 

entrevistados afirma que há muita especulação imobiliária nos locais mais próximos 

das principais praias do município. 

Apesar dos esforços feitos pela Secretaria de Saúde do município para melhorar o 

atendimento à população, este ainda é um indicador que é citado pelos residentes 
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como tendo uma avaliação baixa, pois eles reclamam da falta de médicos e também 

da falta de equipamentos para atendimentos de maior complexidade, uma vez que 

nestes casos faz-se necessário o deslocamento até a cidade de Florianópolis. O 

estudo de Love e Crompton (1999) mostra que o acesso à saúde é considerado 

como importante e muito importante por 61% dos entrevistados em sua pesquisa, o 

que aponta para a necessidade de que se analise com maior profundidade quais os 

problemas existentes atualmente em Garopaba para que se possa reverter essa 

situação. 

Outros indicadores cujo desempenho ficou abaixo da média foram a recreação e a 

socialização, pois como não há na cidade muitas praças, nem cinemas, teatros, 

boates ou outras opções de lazer comunitário a maioria das pessoas têm reclamado 

da falta de opções nesse sentido. Uma explicação para a falta desses equipamentos 

é o fato de que por tratar-se de município litorâneo, o poder público considera que a 

praia possa ser considerada como um espaço público para esse fim, o que não 

coaduna com a opinião dos moradores. No mesmo sentido é citada como negativa a 

falta de espaços para a divulgação de atividades culturais que está ligada ao 

indicador diversidade artística e cultural. Isto vem confirmar o que fora destacado 

pelos gestores quanto ao reduzido apoio que é dado ao desenvolvimento desse tipo 

de atividade que poderia contribuir para aumentar o fluxo de turistas nos períodos 

considerados de baixa temporada. 

Por fim o último aspecto a ser analisado refere-se ao indicador preservação 

ambiental, que foi classificado pelos moradores como não tendo qualidade de vida 

em relação aos demais municípios do estado, por causa, principalmente da falta de 

um sistema de coleta de esgotos, fato este que pode vir a inviabilizar a exploração 

da atividade turística, caso venha a ocorrer a poluição de suas águas balneares, que 

atualmente é o principal atrativo turístico existente. Além desse fato outro ponto 

citado pelos entrevistados foi a falta de critérios do poder público local em autorizar 

ou negar a implantação de empreendimentos imobiliários em áreas consideradas de 

preservação ambiental. 

Para se obter uma avaliação global da percepção dos residentes quanto ao nível de 

qualidade de vida de seu município, recorreu-se novamente aos conceitos 

associados à visão sistêmica, trabalhada por Morgan (1996) e Capra (2002), e 
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considerou-se que todos os indicadores contribuem da mesma forma para a 

construção de um parâmetro de desempenho. Portanto, verificou-se que foram 

percebidos pelos residentes como tendo qualidade de vida, 11 (onze) indicadores, e  

que em conformidade com o que fora determinado com base nos estudos de 

Marzaro e Varzin (2008), o nível de qualidade de vida percebido pode ser 

considerado como médio. Este resultado mostra, aos gestores públicos envolvidos, 

que há muitos aspectos que se encontram abaixo das expectativas dos moradores 

do município de Garopaba, e que carecem de estudos mais adequados, que 

venham a contribuir com formas de solucionar os problemas destacados e possam 

servir como balizadores para a priorização dos parcos recursos que existem à 

disposição dos municípios. 

Na seqüência, procede-se de maneira análoga ao que foi feito com a análise do 

desempenho competitivo, adaptando para a questão da qualidade de vida os 

mesmos conceitos teóricos trabalhados por Heath (2002), Dwyer e Kim (2003) e 

Ricthie e Crouch (2003) quanto a similaridade de resultados entre a percepção dos 

residentes quanto aos indicadores de qualidade de vida e o resultado efetivo 

pesquisado. 

 
4.3.7 Análise do nível de qualidade de vida efetivo 

Com o intuito de efetuar a análise do nível de qualidade de vida efetivo de uma 

destinação foram definidos como valores de referência o desempenho médio de 

todos os municípios pesquisados pela Santur (2008), que foi o mesmo critério 

utilizado para a comparação do desempenho competitivo. As informações foram 

coletadas em bases de dados secundárias para que pudessem servir como base 

para comparar os dados específicos do destino que foram coletadas no trabalho de 

campo e também em outras fontes secundárias, como o Cadastro Central de 

Empresas 2009 (IBGE, 2011), o estudo sobre Ensino, Matrículas e Rede Escolar 

2009 (IBGE, 2009), a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (IBGE, 

2010a), entre outras.  

No quadro 36 pode-se observar a comparação entre os valores apurados e os 

valores de referência, o que permite a apuração de quais os indicadores que 

obtiveram um desempenho que possa ser considerado: Inferior (I) - quando o valor 
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apurado for abaixo do valor de referência; Médio (M) – quando o valor apurado for 

igual ou muito próximo do valor de referência; ou Superior (S) – quando o valor 

apurado for acima do valor de referência apresentado. 

Necessidades Físicas e Biológicas (Alimentação, bebida, abrigo, saúde) 

Indicador Valor Referência Valor Apurado Des. Nível 
Q.V. 

Cesta Básica 13,31% 14,63% M 2,5 

Acesso a Água Tratada 80-90% 80,00% M 2,5 

Moradia – Locação 15,57% 45,67% I 1 

Saúde – Atendimento 1,77 1,17 M 1 

Saúde – Saneamento 10-20% 0,00% I 1 

Necessidades de Segurança (Proteção, ordem e estabilidade) 

Indicador 

Segurança – Atendimento 2,89 2,17 M 2,5 

Segurança – Cobertura 10 a 20 Km2 12,84 Km2 M 2,5 

Ordem 11,9 0,00 S 5 

Desigualdade (Índice de GINI) 0,38 0,37 M 2,5 

Necessidades de Afiliação e Amor (Trabalhos em grupo, opções de socialização) 

Indicador 

Participação comunitária 5 a 10 Km2 12,84 Km2 I 1 

Opções de socialização – jovens 1000 a 2000 952 S 5 

Opções de socialização – 
mulheres 5 a 10% 8,16% M 2,5 

Opções de socialização – idosos 10 a 20% 16,55% M 2,5 

Necessidades de Estima (Realização, status, responsabilidade) 

Indicador 

Ensino – Cobertura 49,19% 38,12% I 1 

Ensino – Atendimento 25,00 12,98 S 5 

Emprego  45,09% 23,29% I 1 

Candidatos por vaga 20,07 19,67 M 2,5 

Renda 2,6 2,0 I 1 

Escore dos Indicadores Efetivos de Qualidade de Vida  43,5 

Nível de Qualidade de Vida Efetivo = MÉDIO 
Quadro 36 - Análise dos indicadores efetivos de qualidade de vida em Garopaba 
Fontes: IBGE (2003), IBGE (2009), IBGE (2010), IBGE (2010a) e Pesquisa de Campo 
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De maneira similar ao procedimento adotado para a mensuração do desempenho 

competitivo e levando em consideração os estudos de Mazaro e Varzin (2008), 

procedeu-se conforme segue: para os indicadores considerados como tendo 

desempenho inferior (I), 1 ponto; os indicadores de desempenho considerado médio 

(M), 2,5 pontos; e os de desempenho superior (S), 5 pontos. Para se obter o escore 

final realiza-se a soma dos escores parciais de cada indicador.  

Para construção da tabela de indicadores de qualidade de vida o pesquisador 

pautou-se pelo trabalho desenvolvido por Santos e Martins (2002), uma vez que eles 

trabalharam somente com indicadores objetivos. A opção por este tipo de indicador 

permite que os gestores públicos venham a tomar de ações concretas no sentido de 

corrigir eventuais problemas observados pelo desempenho de determinado 

indicador e também servisse como ponto de partida para a priorização de 

investimentos em infra-estrutura e demais necessidades da comunidade, uma vez  

que estas fossem evidenciadas como urgentes e prioritárias pelos critérios definidos 

em conjunto entre o poder público e a sociedade. 

Por meio do quadro 36 pode-se verificar que poucos itens apresentaram 

desempenho que possa ser considerado com superior, sendo eles: o número de 

homicídios por 1000 (mil) habitantes, que está associado ao indicador ordem; as 

opções de socialização para os jovens e o coeficiente de professores por alunos que 

está relacionado ao indicador ensino-atendimento. A maioria dos indicadores foi 

considerado como tendo o desempenho dentro da média estipulada para o estado, e 

envolve a avaliação dos seguintes aspectos: o percentual do custo da cesta básica 

na renda média dos residentes, considerando-se um salário mínimo de R$ 635,00 

(seiscentos e trinta e cinco reais); o acesso a água tratada; o número de médicos 

por 1000 (mil) habitantes, que está associado ao indicador saúde-atendimento; o 

número de policiais por habitante, é ligado ao indicador segurança-atendimento; a 

quantidade de km2 coberta por cada viatura, que está vinculada ao indicador 

segurança-cobertura; a desigualdade social, medida pelo índice de GINI, e que está 

expressa por meio do indicador estabilidade; as opções de socialização para as 

mulheres; as opções de socialização para os idosos; e a relação de habitantes por 

número de empresas existentes no muncípio, que é expressa no indicador 

candidatos por vaga. 



281 

Os demais indicadores tiveram desempenho abaixo dos valores de referência 

estipulados e envolvem os seguintes indicadores: o custo de moradia-locação; o 

custo de moradia-aquisição; o acesso a coleta de esgotos, expresso por meio do 

indicador saúde-saneamento; a possibilidade de participação comunitária; a 

quantidade de vagas disponibilizadas na rede municipal de ensino em relação à 

quantidade de crianças em idade escolar, expressa por meio do indicador ensino-

cobertura; o percentual total de pessoas empregadas frente à população do 

município, verificado por meio do indicador emprego; e por último a renda média dos 

trabalhadores de Garopaba. 

O objetivo deste trabalho não é criar um ranking de municípios com maior ou menor 

nível de qualidade de vida, mas sim orientar os gestores públicos quanto aos pontos 

em que o desempenho de alguns indicadores apresenta-se inferior ao padrão 

estipulado como o mínimo aceitável para permitir que as pessoas venham a 

satisfazer suas necessidades de acordo com a hierarquia definida por Maslow 

(1987). Realizando uma comparação dos desempenhos efetivos apurados com a 

análise da percepção dos residentes, torna-se possível a verificação de quais os 

principais focos de insatisfação da sociedade e como estes foram determinados por 

intermédio de indicadores macros, eles apontam em que direção devem ser 

realizadas novas pesquisas que visem a ampliação da compreensão e conduza à 

descoberta de soluções inovadoras para que sejam sanados os problemas. 

Ao realizar a apuração do escore geral obtido por meio da pontuação atribuída a 

cada um dos indicadores efetivos do nível de qualidade de vida do destino, verificou-

se um montante de 44,5 (quarenta e quatro vírgula cinco) pontos, o que de segundo 

padrões determinados pelo pesquisador neste trabalho pode ser considerado como 

um nível médio. 

 
4.3.8 Verificação da correspondência entre do nível de qualidade de vida percebido 

e o nível de qualidade de vida efetivo 

Depois de analisar a percepção dos residentes quanto ao nível de qualidade de vida 

de Garopaba e também os dados efetivos de qualidade de vida do município, foi 

possível observar a existência de correspondência dos resultados, o que de maneira 

similar ao que preceituam os estudos de Heath (2002), Dwyer e Kim (2003) e Ricthie 
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e Crouch (2003), para o desempenho competitivo, também na análise proposta com 

relação à qualidade de vida verifica-se que ambas as avaliações caminham na 

mesma direção. 

A figura 29 demonstra os resultados obtidos em ambas as análises realizadas, 

primeiro aquela relativa a percepção dos residentes quanto ao nível de qualidade de 

vida e a segunda referente ao confronto dos dados efetivos apurados junto ao 

destino pesquisado em relação aos valores de referência determinados. Todos os 

dois casos tiveram como resultado um nível médio. Este fato leva ao entendimento 

de que a capacidade de atendimento das necessidades humanas neste município 

ainda não satisfaz plenamente a seus moradores que sentem falta de determinados 

serviços e em outras situações não consideram ter condições de obter a satisfação 

quanto ao que precisam.  

 
Figura 29 - Verificação da correspondência quanto ao nível de qualidade de vida 
Fonte: Elaboração do autor. 

Por causa disso verifica-se a necessidade de que sejam desenvolvidas ações no 

sentido de sanar os problemas apontados pelos residentes Visando a melhora dos 

resultados reais que podem vir a ser coletados em futuras pesquisas, e ainda por 

cima cria a possibilidade de que se comparem os dados pesquisados com base 

neste período de tempo com os dados referentes a outros períodos, com o propósito 

de que seja feita uma comparação para constatar a melhora ou piora no resultados 
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verificados e se foram implementadas ações visando a correção dos problemas 

previamente relacionados. Buscou-se neste estudo trabalhar com um conjunto 

restrito de indicadores o que tornaria viável sua reaplicação com determinada 

regularidade, criando um processo contínuo e permanente que servisse como um 

ponto balizador para as instituições organizadas no destino para a promoção de 

debates e programas que tivessem como objetivo principal a melhoria da qualidade 

de vida da população. 

A existência de correspondência nos dois tipos de análise estudados neste ponto do 

trabalho aponta para a confirmação dos pressupostos nos quais o pesquisador se 

pautou para a construção do quarto objetivo específico. Esta confirmação corrobora 

a visão de que a partir de um instrumento que verifique a percepção dos residentes 

quanto ao nível de qualidade de vida, seja possível o desenvolvimento de outros 

tipos de estudos que venham a contribuir de maneira ímpar para a construção de 

uma sociedade mais justa e que proporcione melhores condições de vida para todos 

os seus moradores. Isso somente será possível à medida em que os gestores 

públicos e as pessoas ligadas à iniciativa privada conscientizem-se que somente 

aumentando a capacidade de atendimento das necessidades humanas por parte do 

poder público constituído é que será possível melhorar a qualidade de vida da 

população conforme fora adiantado por Maslow (1987) e por Sirgy (1986) em seus 

estudos .  

 
4.3.9 Verificação da correspondência entre o desempenho competitivo e o nível de 

qualidade de vida  

Após as análises apresentadas nos itens anteriores, torna-se possível que seja 

verificada a existência de correspondência entre o desempenho competitivo 

percebido pelos gestores dos empreendimentos turísticos de um determinado 

destino e o nível de qualidade de vida percebido pelos residentes neste mesmo 

destino. Além desse tipo de correspondência, busca-se identificar se existe também 

a correspondência entre os resultados efetivos, o que permitiria a implementação de 

ações integradas, conforme prevêem os estudos de Dwyer e Kim (2003) que 

pudessem refletir tanto em melhoria da competitividade dos destinos turísticos, 

quanto na melhoria da qualidade de vida dos residentes. 



284 

Os resultados mostrados na figura 30 mostram que existe correspondência entre as 

percepções dos gestores quanto ao desempenho competitivo e a percepção dos 

residentes, quanto ao nível de qualidade de vida, o que confirma parcialmente o 

pressuposto sobre o qual se baseou o autor para a construção do quinto objetivo 

específico desse estudo. Para complementar sua análise falta a verificação quanto a 

existência de correspondência entre os resultados efetivos da avaliação do 

desempenho competitivo e do nível de qualidade de vida. Para que se possa 

considerar como plenamente verificado o pressuposto neste objetivo, falta a análise 

quanto à correspondência dos resultados efetivos. 

 
Figura 30 - Correspondência entre a percepção dos gestores e dos residentes 
Fonte: Elaboração do autor. 

Na análise apresentada na figura 31 pode-se perceber nitidamente a 

correspondência entre os resultados efetivos obtidos por intermédio da avaliação do 

desempenho competitivo demonstrado no destino e também pelo nível de qualidade 

de vida constatado por meio da comparação entre o município e os valores de 

referência que foram estipulados à partir do desempenho médio do estado, medido 

com base nos municípios turísticos pesquisados pela Santur (2008) no ano de 2008. 

A existência dessa correspondência confirma completamente os pressupostos que 
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conduziram o autor na construção do quinto objetivo específico e que encontra 

respaldo nos estudos de competitividade dos destinos turísticos desenvolvidos por 

Dwyer e Kim (2003), Ritchie e Crouch (2003), Kim e Dwyer (2003) e também nos 

estudos sobre qualidade de vida de Sirgy (1986), Rogerson (1999) e Santos e 

Martins (2002). 

As confirmações demonstradas nesta etapa do trabalho permitem que se 

desenvolva um outro modelo de análise da competitividade que envolva os dois 

constructos aqui trabalhados, uma vez que foi possível constatar que à medida em 

que se verifica um aumento do desempenho competitivo, verifica-se um aumento 

correspondente no nível de qualidade de vida população, e entende-se que o 

movimento inverso, ou seja, que a diminuição do potencial competitivo de uma 

determinada destinação também conduza a uma diminuição do nível de qualidade 

de vida dos residentes, também venha a ser confirmado por futuras pesquisas. 

 
Figura 31 - Correspondência entre os resultados efetivos apurados 
Fonte: Elaboração do autor. 

Encerradas as análises individualizadas de cada um dos municípios escolhidos e 

que serviram como estudo de caso para compor esse trabalho, apresenta-se na 

sequência a síntese analítica sobre o estudo. 
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4.4 Síntese Analítica 

4.4.1 Percepção dos gestores quanto à competitividade das destinações turísticas 

A partir dos estudos de Esser et al. (1996), que afirmam que a competitividade é 

construída à partir do diálogo e da articulação entre os diversos autores envolvidos 

no processo de exploração da atividade turística, complementados pelos princípios 

desenvolvidos por Heath (2002) que atribuem ao capital humano um dos principais 

fatores chave para o sucesso de uma determinada destinação, o que reforça o papel 

dos gestores quanto a percepção da competitividade no destino. O trabalho de 

Ricthie e Crouch (2003) auxiliou na construção dos itens referentes à análise da 

competitividade em termos de gestão e também envolveu a teoria da 

sustentabilidade que deve estar associada ao desenvolvimento de atividades dentro 

do setor turístico. Finalizando o ferramental teórico que pautou a construção deste 

primeiro objetivo, foram analisados os estudos de Dwyer e Kim (2003) quanto à 

questão dos indicadores de competitividade a serem avaliados pelos gestores com o 

intuito de mostrar como se encontrava o desempenho competitivo em cada um dos 

municípios pesquisados. 

Após a aplicação dos instrumentos de pesquisa foi possível verificar que os gestores 

de Balneário Camboriú consideraram que em seu município há um conjunto maior 

de indicadores que pode ser avaliado como tendo desempenho competitivo superior 

à média do estado, de forma que isto aponta para uma tendência de que os 

resultados efetivos apurados venham a confirmar essa expectativa. Pode-se verificar 

pelos resultados apresentados que o macro ambiente foi avaliado como oferecendo 

as condições básicas ideais para o desenvolvimento da atividade conforme afirmam 

os estudos de Esser et al. (1996) e Altenburg et al. (1998), pois são as condições 

macro-econômicas estáveis e o conjunto de políticas de gestão ambiental e de 

desenvolvimento do turismo que criam as estruturas sobre as quais podem ser 

construídos os empreendimentos que irão explorar o setor.  

Na análise do micro ambiente pode-se perceber que há um forte conjunto de 

atrativos que amplia a atratividade dos atrativos naturais, criando o que Cooper et al. 

(2001) chamam de amálgama que forma uma destinação, envolvendo vários tipos 

de estruturas que interagem e aumentam a capacidade do destino em captar maior 

número de turistas. A infra-estrutura foi considerada pelos gestores como estando 
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adequada às necessidades dos turistas, isto vem reforçar os estudos de Dwyer e 

Kim (2003) que afirmam ser este o fator mais importante (depois dos atrativos 

naturais) de uma experiência turística internacional em um determinado destino, 

fazendo com que o mesmo se fortaleça e se torne mais competitivo. 

Ao se abordar os aspectos inerentes à concorrência, optou-se por verificar o que 

preceituam os estudos de Heath (2002) que apontam a importância da 

conscientização dos residentes quanto à sua participação efetiva no apoio e no 

desenvolvimento das atividades turísticas no destino, e os estudos de Ricthie e 

Crouch (2003) quanto as vantagens que podem ser obtidas em termos competitivos 

por meio do correto dimensionamento da oferta e da demanda, da qualificação 

necessária aos recursos humanos e das vantagens de localização que podem advir 

da proximidade de bons fornecedores. Fechando este grupo com os estudos de 

Esser et al. (1996) que apontam para a necessidade de ações articuladas entre os 

diversos níveis do poder público, bem como a iniciativa privada, as organizações de 

apoio e suporte em âmbito local/regional e a sociedade em geral, sendo que na 

opinião dos gestores pesquisados em Balneário Camboriú todos esses fatores 

possuem desempenho competitivo que pode ser considerado acima da média. 

Para finalizar a análise da competitividade no município foram abordados os 

aspectos ligados à gestão da destinação, tal como proposto por Dwyer e Kim (2003) 

que dividem essas atividades em cinco grandes grupos: gestão de marketing; gestão 

de planejamento e desenvolvimento; gestão da organização; gestão de recursos 

humanos e gestão ambiental. Além do que é acrescentado por Ricthie e Crouch 

(2003) quanto à gestão da oferta, gestão da demanda, gestão do conhecimento e o 

monitoramento e avaliação da competitividade. Todos esses fatores foram 

apontados pelos gestores consultados como tendo desempenho competitivo acima 

da média, o que permitiu considerar que o desempenho global em termos de 

competitividade tende a ser alto, em função do destino possuir um maior número de 

indicadores classificados como tendo desempenho superior.  

As análises qualitativas feitas pelos gestores ajudam a entender quais os motivos 

que os levaram a ter esse tipo de percepção e mostram que apesar de estarem 

convencidos de que o destino é competitivo, há ainda muitos aspectos a serem 

melhorados e que deve-se aprofundar os estudos nos pontos negativos 
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apresentados com o intuito de consolidar cada vez mais o destino como modelo de 

referência em termos de desenvolvimento da atividade turística no estado. 

Quanto ao município de Bombinhas observou-se que os gestores tiveram uma 

percepção diferente quanto ao desempenho competitivo de sua destinação, pois na 

análise do macro ambiente, consideraram que a estabilidade econômica, as políticas 

de relações exteriores e as políticas de preservação ambiental eram favoráveis à 

competitividade da cidade, mas que a política cambial, as políticas nacionais de 

desenvolvimento do turismo e o trabalho das organizações de apoio e suporte em 

âmbito nacional não contribuíam para a melhoria das condições necessárias ao 

fortalecimento do setor do turismo no destino. Isso cria uma situação que Esser et al. 

(1996) consideram como sendo prejudicial à construção do diálogo e da articulação, 

pois faltam alguns dos pilares que darão sustentação às demais demandas oriundas 

dos empreendimentos instalados, que dependem de condições de taxa de câmbio 

favoráveis, além de políticas claras e objetivas que permitam a efetiva articulação 

entre os diversos níveis do poder público e também dos demais agentes envolvidos. 

Os atrativos naturais foram os únicos apontados como tendo desempenho 

competitivo acima da média, o que mostra uma certa fragilidade do destino quanto à 

capacidade de captar mais turistas, uma vez que depende muito de um único 

atrativo, o que levaria a uma situação de dificuldade em um ano que apresentasse 

uma temporada de veraneio com péssimas condições climáticas, que fariam os 

turistas desistirem de freqüentar o município. Não é possível perceber o amálgama 

de atividades proposto por Cooper et al. (2001) que viria a fortalecer a exploração 

das atividades inerentes ao turismo. 

O que suaviza os problemas apontados no parágrafo anterior é que os gestores 

percebem a questão relativa à infra-estrutura como tendo vários indicadores com 

bons níveis de desempenho competitivo, o que é respaldado pelos estudos de 

Dwyer e Kim (2003) quando consideram que uma boa infra-estrutura pode contribuir 

para que o turista tenha uma experiência satisfatória em termos de turismo. Outro 

fator que corrobora essas conclusões é o fato de que os principais hotéis instalados 

no município estão oferecendo internamente à seus hóspedes as opções de lazer e 

entretenimento que não estão sendo disponibilizadas na cidade. 
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Ao efetuar-se a análise dos indicadores associados à concorrência no município de 

Bombinhas pode-se verificar que há um equilíbrio entre os que foram percebidos 

como tendo bom desempenho competitivo e os que não obtiveram esse tipo de 

avaliação. Novamente o foco volta-se para a dificuldade criada pela falta de clareza 

das políticas (agora em âmbito local/regional) que dificulta o diálogo e a articulação, 

tão necessárias segundo Esser et al. (1996) e Altenburg et al. (1998) para que o 

destino possa se fortalecer e elaborar estratégias de longo prazo que permitam aos 

envolvidos englobar os objetivos imediatos de cada um de seus empreendimentos 

(que normalmente é o lucro) aos objetivos maiores da sociedade que é a melhoria 

das condições de vida de seus residentes. Além disso, percebe-se como mais um 

dos efeitos negativos da sazonalidade, destacada como um grave problema no 

estado pelo relatório do WTTC (2009), a falta de qualificação da mão-de-obra, uma 

vez que no período de baixa temporada são dispensados grande número de 

funcionários que acabam migrando para outras regiões, levando consigo toda a 

expertise acumulada ao longo da temporada de verão, diminuindo a competitividade 

local e contribuindo para a melhoria da competitividade de outros destinos, que 

recebem a mão-de-obra mais qualificada e sem custos de treinamento. 

Por fim verifica-se que um dos piores desempenhos competitivos de Bombinhas, na 

visão dos gestores, encontra-se associado à gestão da destinação turística, o que 

aponta no sentido de que eles ainda estão pautados por uma visão ultrapassada, de 

que não fazem parte da gestão. Desta forma, somente a gestão da demanda foi 

considerada como tendo desempenho competitivo acima da média, sendo todos os 

demais indicadores considerados como de baixo desempenho competitivo. Na 

proposta de Dwyer e Kim (2003) a gestão da destinação deve acontecer de forma 

compartilhada entre a iniciativa privada e o poder público constituído. Isto fará com 

que todos participem das decisões sobre os rumos a serem seguidos pelo setor e da 

condução das atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir que haja o 

comprometimento e o empenho necessários para fazê-las alcançar o melhor 

desempenho possível, independentemente do aspecto da gestão que estiver sendo 

avaliado. 

Na formulação de uma avaliação geral, e utilizando-se da mesma metodologia 

proposta por Marzaro e Varzin (2008), pode-se perceber que o desempenho 

competitivo de Bombinhas foi considerado como médio pelos gestores, o que 
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demonstra uma tendência a que os resultados efetivos sejam iguais à média do 

estado, havendo, portanto, muitos aspectos a serem trabalhados no sentido de 

tornar o destino mais forte em termos de desempenho competitivo. 

De posse dos resultados de Balneário Camboriú e de Bombinhas, foi possível 

verificar que os mesmos reforçavam as teorias de Esser et al. (1996), Heath (2002), 

Dwyer e Kim (2003) e Ricthie e Crouch (2003), contudo, para poder ter uma 

confirmação que pudesse ser considerada mais consistente, deveria ser feita uma 

terceira apuração que reafirmasse os princípios teóricos envolvidos, para garantir de 

maneira definitiva, segundo os estudos de Yin (2009) os pressupostos envolvidos. 

Assim partiu-se para a análise do município de Garopaba. 

Na análise dos indicadores ligados ao macro ambiente, os gestores consideraram-

nos como tendo desempenho competitivo acima da média, com exceção feita ao 

trabalho das organizações de apoio e suporte em âmbito nacional que foi 

considerado de maneira negativa pelos entrevistados, pois eles alegam a falta de 

ações mais efetivas que venham a colaborar com o desenvolvimento do setor, o que 

reforça os estudos de Altenburg et al. (1998) que afirma que a presença de 

organizações de apoio e suporte em âmbito nacional pode promover o 

fortalecimento do diálogo e da articulação entre todos os envolvidos no setor em 

razão de sua aparente neutralidade e representatividade, que poderia transformá-la 

no interlocutor central do processo. 

Quanto ao micro ambiente, verificou-se que os atrativos de Garopaba receberam 

quase o mesmo tipo de avaliação que os de Bombinhas, ou seja, somente os 

atrativos naturais e os de compras foram considerados como tendo desempenho 

competitivo, esta situação cria uma série de obstáculos ao aumento da 

competitividade, pois tudo passa a girar em torno de um único atrativo central, o que 

pode trazer conseqüências danosas em caso de um período de veraneio em que 

não haja predominância de tempo bom, uma vez que o destino depende em grande 

parte de suas belezas naturais, que são mais difíceis de serem aproveitadas com o 

tempo chuvoso, por exemplo. Os estudos de Buhalis (1999) afirmam que a 

existência de diversos produtos turísticos em um destino oferece aos turistas uma 

experiência integrada de consumo, o que acaba não acontecendo neste município e 

desta forma dificultando a ampliação de seu potencial competitivo. 
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Para compensar a situação apresentada no parágrafo anterior, o destino conta com 

uma infra-estrutura que atende em grande parte aos interesses dos turistas, o que 

segundo Dwyer e Kim (2003) pode favorecer o desempenho competitivo, uma vez 

que depois dos atrativos naturais, estes são os fatores de maior impacto na 

avaliação positiva ou negativa da experiência turística vivenciada durante uma 

viagem. Contudo, deve ser ressaltado que a avaliação negativa feita pelos gestores 

quanto à acessibilidade, ao saneamento e à saúde, podem vir a comprometer os 

benefícios oferecidos por uma boa estrutura de acomodações e uma diversificada 

infra-estrutura gastronômica. 

Ao avaliar os indicadores envolvidos com a análise da concorrência, observou-se 

que o s gestores consideraram-nos em sua maioria como tendo desempenho 

competitivo acima da média, com exceção dos indicadores de qualificação dos 

recursos humanos, o que de acordo com os estudos de Ritchie e Crouch (2003) 

pode trazer prejuízos à percepção do potencial competitivo de um destino, e também 

os indicadores relativos às políticas locais /regionais de desenvolvimento do turismo 

e o trabalho das organizações de apoio e suporte em âmbito local/regional, o que 

segundo os estudos de Esser et al. (1996) dificulta a consolidação de um processo 

de diálogo e articulação entre os envolvidos, o que impede que se alcance um 

desempenho competitivo superior. 

Encerando a apuração da percepção dos gestores neste município, foram 

analisados os indicadores relativos à gestão da destinação, os quais obtiveram a 

mesma avaliação que fora feita pelos entrevistados em Bombinhas, ou seja, neste 

destino também foi possível constatar que há um distanciamento por parte dos 

participantes quanto ao seu envolvimento pleno no processo de gestão do destino, o 

que de acordo com os estudos de Dwyer e Kim (2003) traz uma série de 

complicações para o aumento da competitividade da destinação, uma vez que essa 

situação cria uma barreira ao diálogo e faz com que os participantes fiquem 

procurando alguém que possa ser responsabilizado como culpado pelo fraco 

desempenho competitivo percebido ao invés de assumir sua parcela de 

responsabilidade nesse processo. Além de não enxergarem a possibilidade do 

desenvolvimento de ações cooperadas que tragam benefícios mútuos a todos os 

envolvidos, sejam eles da iniciativa privada, do poder público, das organizações de 

apoio e suporte ou da comunidade em geral. 
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No computo geral constatou-se que o desempenho competitivo do município de 

Garopaba tende a ser considerado como médio, da mesma forma como fora 

percebido junto ao município de Bombinhas. O que indica que também neste destino 

ainda existem muitos aspectos que devem ser melhorados no sentido aumentar sua 

capacidade competitiva e fazer com que sejam fortalecidas as atividades turísticas 

no município de forma a aproximar seu desempenho daqueles que possam ser 

considerados modelos de excelência. 

Desta maneira conclui-se que a aplicação de uma ferramenta que permita verificar a 

percepção dos gestores quanto ao potencial competitivo de seus destinos pode ser 

considerada como muito útil para contribuir com indicações e sugestões que irão 

viabilizar a ampliação do potencial competitivo do destino, conforme pressupostos 

extraídos com base nos estudos de Esser et al. (1996), Altenburg et al. (1998), 

Heath (2002), Dwyer e Kim (2003) e Ricthie e Crouch (2003).  

 
4.4.2 Correspondência entre a percepção dos gestores e os resultados efetivos da 

competitividade no destino 

A verificação da correspondência pode ser realizada por intermédio da avaliação de 

indicadores objetivos de competitividade definidos com base nos estudos de Dwyer 

e Kim (2003), que possam ser quantificados e comparados com o desempenho 

médio apurado junto aos demais municípios que foram considerados pela Santur 

(2008) como de interesse turístico e que desta forma possuem as informações 

necessárias para que a comparação seja realizada. 

A existência da correspondência pode reforçar a importância da análise da 

percepção dos gestores como uma ferramenta que permita aos responsáveis pela 

definição de políticas de investimento fazê-lo baseados em informações concretas e 

que garantam a melhor forma de aplicação dos recursos, uma vez que as 

prioridades foram escolhidas a partir do conjunto de pontos fortes e pontos fracos 

observados pelos gestores quanto aos principais indicadores que concorrem para o 

aumento do desempenho competitivo de uma destinação, tal como afirma Heath 

(2002) em seu estudo. 

Uma observação importante a ser feita em relação ao conjunto de indicadores 

objetivos escolhidos para compor o quadro efetivo de apuração da competitividade é 
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que o mesmo procurou abranger todos os aspectos envolvidos na definição de 

competitividade escolhida pelo autor para servir como ponto fundamental de partida 

para o desenvolvimento da pesquisa, que envolve entre outros a satisfação com a 

estadia no destino, o volume de gastos dos turistas, a oferta de empregos para a 

comunidade e a satisfação dos investidores com o empreendimento. 

Iniciando com a análise dos resultados de Balneário Camboriú, pode-se perceber 

que do conjunto de indicadores selecionados, a maioria deles apresentou 

desempenho que pode ser considerado como acima da média do estado, o que 

acaba por gerar no computo geral um desempenho global que atinge a marca de 52 

(cinqüenta e dois) pontos, que conforme definição feita pelo autor, pautado pelos 

estudos de Marzaro e Varzin (2008) permite considerar o desempenho competitivo 

como sendo alto. Isto indica que da mesma forma como a visão dos gestores havia 

sido de que o desempenho percebido poderia ser considerado como alto, o 

desempenho efetivo medido também foi verificado como alto, o que mostra a 

correspondência entre os resultados apurados para o primeiro município. Contudo, 

esse resultado poderia ser considerado uma mera coincidência, uma vez que estava 

baseado em apenas uma observação do fenômeno que se deseja analisar. 

A apuração dos dados relativos ao desempenho competitivo efetivo do município de 

Bombinhas mostrou que houve uma ligeira predominância dos indicadores que 

apontavam para um desempenho acima da média, porém, há um conjunto 

significativo de indicadores que apontava para o desempenho abaixo da média do 

estado, o que levou a uma pontuação geral que atingiu a 42,5 (quarenta e dois 

vírgula cinco) pontos. Pontuação esta que aponta para um desempenho competitivo 

efetivo que pode ser considerado como médio, correspondendo também ao 

desempenho percebido pelos gestores quando da análise feita anteriormente. Este 

resultado confirma novamente os pressupostos extraídos a partir dos estudos de 

Heath (2002), Dwyer e Kim (2003) e Ricthie e Crouch (2003), de que tanto a 

percepção quanto os resultados efetivos obteriam a mesma avaliação. Entretanto, 

seguindo o protocolo proposto por Yin (2009) havia a necessidade de uma terceira 

verificação que garantisse a triangulação quanto à observação da realidade. 

Essa terceira análise foi realizada com a apuração dos dados relativos ao 

desempenho competitivo efetivo do município de Garopaba, no qual ficou evidente o 
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equilíbrio entre os indicadores que obtiveram resultados que podem ser 

considerados como acima da média do estado e aqueles que tiveram sua avaliação 

abaixo da média do estado, o que permitiu que se chegasse a um escore total de 40 

(quarenta) pontos. Esse escore foi o menor entre os três municípios pesquisados, 

mas como o objetivo não é formar uma classificação de municípios quanto ao seu 

desempenho competitivo efetivo, observou-se que neste caso também o 

desempenho pode ser considerado como médio. Novamente percebe-se a 

existência de correspondência entre a percepção dos gestores e a apuração efetiva 

realizada, o que permite que se conclua que esse não é um fato isolado e que pode 

ser considerado como um padrão de comportamento neste tipo de análise. 

Desta maneira chega-se a conclusão de que há uma correspondência entre a 

percepção dos gestores quanto ao desempenho competitivo de seus municípios, e 

os resultados competitivos apurados junto aos mesmos. 

 
4.4.3 Percepção dos residentes quanto ao nível de qualidade de vida no destino 

Tendo em vista que não foi encontrado nenhum modelo que possa ser aplicado para 

a verificação da qualidade de vida percebida em um determinado destino, havendo 

apenas algumas formas de mensuração que não tinham por intuito avaliar os 

aspectos positivos e os aspectos negativos percebidos pelos moradores, optou-se 

por adotar procedimento análogo ao utilizado para a competitividade. 

Desta forma, partindo das dimensões da qualidade de vida extraídas por Rogerson 

(1999) de obras de vários autores que estudaram esse constructo, foi criado um 

conjunto de indicadores que permitisse apurar, de acordo com a percepção dos 

residentes em cada um dos destinos escolhidos, qual a avaliação dada por eles em 

relação ao nível de qualidade de vida. Parte-se do pressuposto que analisando 

esses indicadores de maneira individualizada possa ser traçado um perfil geral do 

destino com relação a esse item de pesquisa. 

Ao verificar o resultado da análise feita no município de Balneário Camboriú, 

observou-se que dos 22 (vinte e dois) indicadores definidos, somente 6 (seis) deles 

foram considerados como não tendo bom nível de qualidade de vida. E ainda, é 

possível verificar que esses indicadores estão associados a aspectos que sofrem 

influência direta do melhor desempenho vivido pelo destino em relação à seu 
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potencial competitivo e ao elevado nível de renda de seus habitantes, que acaba 

influindo de maneira negativa nas questões relativas ao custo da moradia, ao custo 

da alimentação e à percepção por parte do poder público de que não há 

necessidade de que sejam oferecidos incentivos de qualquer espécie para que 

novas empresas venham a se instalar no destino. O elevado número de indicadores 

classificados como tendo bom nível de qualidade de vida, fez com que o mesmo 

fosse considerado como alto, servindo como benchmark a ser seguido pelos demais 

municípios do estado que pretendem adotar o turismo como principal atividade 

econômica a ser desenvolvida em seu território. Este resultado, aliado à análise 

qualitativa realizada, mostra que apesar de poder ser considerado positivo, não 

atende a todos os entrevistados e que mesmo nos indicadores que receberam as 

melhores avaliações há alguma consideração no sentido de que o desempenho do 

mesmo possa ser incrementado.  

Essas constatações encontram respaldo nos estudos de Costanza et al. (2008) que 

afirmam que a relação entre satisfação com o atendimento das necessidades pode 

variar de pessoa para pessoa de acordo com seu perfil histórico, cultural e social, 

fazendo com que essa satisfação vá se alterando ao longo do tempo e de acordo 

com Maslow (1987) e Sirgy (1986) vá se tornando maior à medida em que as 

necessidades dos níveis mais básicos (conforme a “Hierarquia das Necessidades 

Humanas de Maslow”) vão sendo atendidas. 

Com relação à percepção dos moradores do município de Bombinhas observou-se 

que eles consideraram 8 (oito) indicadores como tendo bom nível de qualidade de 

vida e que de acordo com os critérios definidos pelo autor, o desempenho geral do 

destino pode ser classificado como médio. Isto mostra que há muitos indicadores 

que foram avaliados de maneira negativa e que, portanto, devem ser analisados 

com muita atenção por parte do poder público local e também pelas organizações de 

apoio e suporte envolvidas na definição de políticas de investimento, pois estes 

devem levar em conta os aspectos destacados pelos moradores que tendem a ser 

aqueles que atualmente estão causando maior insatisfação. Dentre os indicadores 

deste grupo destaca-se a especulação imobiliária que torna mais elevado os custos 

de moradia e também o custo da alimentação/custo de vida que sofre os impactos 

negativos do turismo quando do grande fluxo de pessoas que se deslocam ao 

destino durante os períodos de alta temporada. 
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Para Biagi, Lambiri e Royuela (2006) a melhoria da qualidade de vida não é apenas 

uma questão de igualdade social, tendo se transformado em um objetivo estratégico 

a ser atingido, de forma a permitir que determinados destinos turísticos possam ser 

mais atrativos para novos investimentos e também melhor e maior quantidade de 

mão-de-obra especializada. E os resultados de Bombinhas apontam na direção de 

que ainda há muito para ser feito, como o intuito de que o município caminhe nesta 

direção.   

Analisando as respostas dos entrevistados em Garopaba verificou-se que há um 

equilíbrio entre os indicadores classificados como tendo bom nível de qualidade de 

vida e aqueles classificados como não tendo. Isso fez com que o nível geral 

percebido no destino fosse considerado como médio, da mesma maneira como 

aconteceu com o município anterior. Foi possível verificar que tanto Bombinhas 

como Garopaba sofrem com os efeitos negativos da sazonalidade da atividade 

turística, problema que já foram destacado como muito significativo pelo relatório do 

WTTC (2009), e que traz como conseqüências mais evidentes menor número de 

postos de trabalho disponíveis ao longo do ano, o encarecimento dos custos de 

moradia e de alimentação/custo de vida durante a temporada, além de dificuldades 

de acesso nos momentos de maior fluxo de pessoas ao destino.  

Os resultados apurados mostram que, da mesma forma como se percebeu na 

análise da competitividade, essa ferramenta para análise do nível de qualidade de 

vida dos residentes também pode ser considerada como útil, uma vez que 

proporciona aos gestores um amplo diagnóstico dos pontos positivos e dos pontos 

negativos existentes no destino, o que pode auxiliar na elaboração de políticas de 

investimento e priorização de ações que contribuam para a melhoria efetiva da 

qualidade de vida de sua população.  

 
4.4.4 Correspondência entre a qualidade de vida percebida e o nível de qualidade de 

vida objetivo apurado no destino 

Para poder desenvolver este tipo de análise partiu-se do conjunto de indicadores 

objetivos de qualidade de vida definidos a partir dos estudos de Santos e Martins 

(2002), aos quais podem ser atribuídos valores, buscando viabilizar a sua 
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comparação com o nível médio apurado junto aos demais municípios que serviram 

de fonte de referência para a elaboração do presente estudo. 

A comprovação da existência da correspondência neste aspecto virá reforçar a 

aplicabilidade da análise da percepção dos residentes como uma ferramenta que 

municie os responsáveis pela definição de políticas de investimento com 

informações relevantes e importantes para a correta alocação dos recursos públicos 

de forma a garantir que o destino tenha maior capacidade de atender as 

necessidades de seus habitantes. Desta forma, conforme os estudos de Sirgy 

(1996), à medida na qual vão sendo atendidas essas necessidades, de acordo com 

a hierarquia de Maslow (1987), maior vai sendo o nível de qualidade de vida sentido 

pela população.  

Deve-se ressaltar que foi utilizado como critério para a construção do conjunto de 

indicadores objetivos de qualidade de vida, escolher somente aqueles que 

possuíssem fontes confiáveis de informação, além de classificá-los de acordo com a 

“Hierarquia das Necessidades Humanas” de Maslow (1987) em sua versão 

atualizada por Chapman (2007), o que permitiria uma visão quanto à quais os níveis 

mais atendidos e quais os que carecem de ações mais efetivas no sentido de 

atender aos anseios dos residentes no destino. 

Começando a discussão pelos resultados de Balneário Camboriú, observa-se que 

apenas 3 (três) dos indicadores selecionados, apresentou um nível de qualidade de 

vida que pode ser considerado como abaixo da média do estado, fazendo com que o 

destino alcançasse um escore geral de 60,5 (sessenta vírgula cinco) pontos. Escore 

esse, que segundo critérios definidos pelo autor e amparados pelos estudos de 

Marzaro e Varzin (2008), faz com que o nível seja considerado alto. Este resultado 

aponta o mesmo nível verificado quando da análise da percepção dos residentes, o 

que caracteriza a correspondência entre os resultados observados para o primeiro 

destino. Entretanto, para que esse resultado não seja visto como um fato isolado, 

por estar baseado em uma única observação do fenômeno, faz-se necessário a 

confirmação do que aqui fora constatado por meio de outra aplicação. 

Para realizar esse intento foram apurados os dados efetivos do nível de qualidade 

de vida do município de Bombinhas. Nesse destino foi possível perceber uma nítida 

predominância de indicadores que foram avaliados como tendo um nível médio ou 



298 

superior, tendo, porém, um conjunto expressivo de indicadores que foi considerado 

como abaixo da média do estado, o que proporcionou a totalização de 52,5 

(cinqüenta e dois vírgula cinco) pontos. A pontuação alcançada por este destino 

permite que seu nível seja classificado como médio, correspondendo à avaliação 

feita por intermédio da percepção dos residentes. Este resultado, de maneira 

análoga ao que aconteceu nos estudos quanto ao desempenho competitivo vem 

corroborar os estudos de Heath (2002), Dwyer e Kim (2003) e Ricthie e Crouch 

(2003), os quais apontavam para a existência desse tipo de correspondência. Essa 

segunda confirmação do comportamento observado no primeiro destino reforça a 

pertinência da ferramenta, contudo, para satisfazer ao protocolo proposto por Yin 

(2009), uma terceira verificação deve ser realizada para garantir que a triangulação 

em relação à observação do fenômeno que se deseja estudar. 

O terceiro estudo de caso foi desenvolvido no município de Garopaba, para o qual 

foram apurados os indicadores efetivos do nível de qualidade, os quais mostraram 

de forma evidente a predominância daqueles que foram avaliados como tendo nível 

médio possibilitando que o destino alcançasse um escore total de 44,5 (quarenta e 

quatro vírgula cinco) pontos. Pela terceira vez ficou comprovada a correspondência 

entre o nível de qualidade de vida percebido pelos residentes no destino turístico e o 

nível de qualidade de vida efetivo obtido por meio da análise dos indicadores 

pesquisados em comparação ao desempenho médio dos municípios turísticos no 

estado. Esta nova confirmação leva a concluir que esse é um fenômeno que pode 

ser considerado como um padrão de comportamento, que se repete 

independentemente do destino pesquisado, possibilitando aos gestores envolvidos 

que se utilizem da ferramenta proposta como instrumento de apoio no momento de 

realizar o diagnóstico no sentido de ampliar as discussões quanto ao 

desenvolvimento das atividades turísticas no município, de forma a fazer com que 

elas venham a contribuir de maneira efetiva para a melhoria do nível de qualidade 

de vida de sua população. 

 
4.4.5 Correspondência entre a competitividade e a qualidade de vida 

A análise quanto a correspondência entre os dois constructos estudados neste 

trabalho, competitividade de uma destinação turística e a qualidade de vida de seus 

residentes, foi pautada pela utilização da técnica de triangulação de dados 
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trabalhada por Yin (2009) que sugere ao pesquisador analisar o mesmo fenômeno 

por mais de um ângulo de visão, de forma a garantir a robustez dos resultados 

obtidos, por meio da confirmação ou negação dos pressupostos. 

 
Figura 32 - Verificação quanto à correspondência percebida entre os constructos 
Fonte: Elaboração do autor 

A figura 32 mostra de maneira consolidada os resultados dos três estudos de caso 

desenvolvidos no presente trabalho, e pode-se perceber nitidamente a 

correspondência existente entre os resultados obtidos para cada um dos destinos 

pesquisados (BC – Balneário Camboriú, Bo – Bombinhas e Ga – Garopaba), na 

visão dos gestores e dos residentes que participaram da pesquisa. Observa-se que 

BC apresentou alto desempenho competitivo na visão dos gestores e seu nível de 

qualidade de vida foi considerado como sendo alto pelos residentes. Pode-se 

perceber também que tanto Bo, quanto Ga, apresentaram um desempenho 

competitivo médio na visão dos gestores e de forma correspondente um nível de 

qualidade de vida considerado como médio por parte dos residentes. 

Esta constatação leva a conclusão de que quanto maior o desempenho competitivo, 

maior tende a ser o nível de qualidade de vida de sua população, uma vez que há 

vários indicadores que servem tanto para medir o desempenho competitivo de um 
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destino, quanto a qualidade de vida de sua população. Estes resultados confirmam 

os estudos Dwyer e Kim (2003) e Ritchie e Crouch (2003) que vinculam a 

competitividade a um papel intermadiário, onde o objetivo principal é a melhoria da 

qualidade de vida da comunidade inserida no destino.  

 
Figura 33 - Verificação quanto à correspondência efetiva entre os constructos 
Fonte: Elaboração do autor 

Porém, somente a percepção dos gestores e dos residentes, não garantia que 

houvesse realmente uma correspondência efetiva entre os dois constructos, havia a 

necessidade de comprovar sua existência por meio de dados concretos que 

servissem para mensurar tanto o desempenho competitivo quanto a qualidade de 

vida. Desta forma a figura 33 apresenta os resultados referentes a este tipo de 

levantamento, realizado a partir de indicadores objetivos, que permitirão aos 

gestores uma visão direta quanto aos aspectos nos quais seus destinos encontram-

se em situação considerada como tendo desempenho inferior ou nas quais o nível 

de qualidade de vida fica abaixo da média verificada no estado. 

Observa-se pela figura que o município de Balneário Camboriú (BC) alcançou um 

alto desempenho competitivo e o nível de qualidade de vida foi correspondente, 

sendo também considerado alto. De maneira semelhante comportaram-se os 

municípios de Bombinhas (Bo) e Garopaba (Ga) que obtiveram, por meio da 
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avaliação de seus indicadores objetivos, um desempenho competitivo que pode ser 

considerado como médio e o correspondente nível médio de qualidade de vida. 

Estes resultados confirmam a existência de correspondência entre os constructos e 

mostra que há uma tendência a que eles possuam objetivos comuns que possam 

fazer com que no momento do planejamento sejam pensados de maneira articulada, 

visando tanto o aumento do potencial competitivo do destino, quanto a melhoria da 

qualidade de vida de seus residentes. 

Essa comprovação empírica vem corroborar os diversos estudos sobre os quais o 

autor se pautou para a construção do presente trabalho, ao mostrar que os preceitos 

desenvolvidos por Esser et al. (1996) ao ressaltarem a importância do diálogo e da 

articulação de ações como fatores principais para o aumento da competitividade, por 

Teece, Pisano e Shuen (1997) ao trabalharem a teoria das capacidades dinâmicas, 

por Dwyer e Kim (2003) ao afirmarem que a competitividade não é o objetivo final a 

ser alcançado, por Heath (2002) ao resgatar a importância do componente humano 

como fator chave para a competitividade e por Ricthie e Crouch (2003) ao colocarem 

a sustentabilidade como pré-requisito para garantir a continuidade dos 

empreendimentos estavam corretos e poderiam ser integrados aos estudos 

desenvolvidos por Maslow (1987) e atualizada por Chapman (2007) ao definir sua 

hierarquia das necessidades humanas, que foi utilizada por Sirgy (1986) e por 

Costanza (2008) para afirmar que a qualidade de vida aumenta à medida em que as 

necessidades vão sendo atendidas em ordem crescente dentro da escala 

hierárquica proposta. 

Finalizando a análise deste tópico é possível afirmar que os gestores, de posse 

dessa ferramenta podem trabalhar com maior segurança quanto à definição de 

investimentos, que podem ser pautados por uma base sólida de informações que 

garantam o atendimento das necessidades dos residentes, contribuindo tanto para a 

melhoria do desempenho competitivo de seu destino quanto para o fortalecimento e 

a melhoria da qualidade de vida de seus residentes, que desta maneira passarão a 

ver no turismo uma fonte de benefícios ao invés de considerá-lo como uma fonte de 

problemas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho apresentou como objetivo geral analisar a correspondência 

entre a competitividade de uma destinação turística e a qualidade de vida dos 

residentes dos municípios catarinenses cuja principal atividade econômica está 

ligada à exploração do turismo. Para atingir este objetivo foram revisados os 

conceitos de competitividade e qualidade de vida, buscando oferecer uma nova 

visão sobre os dois constructos, de forma a garantir que ambos, apesar de serem 

considerados como complexos, pudessem ser verificados por meio de instrumentos 

mais simples e de fácil aplicação.  

A pesquisa buscou suporte teórico junto aos modelos desenvolvidos por Esser et al. 

(1996) que trabalharam a questão da competitividade sistêmica, Dwyer e Kim (2003) 

que estudaram a competitividade das destinações turísticas e apresentaram um 

extenso conjunto de indicadores para sua mensuração, Heath (2002) que elaborou 

um modelo de análise da competitividade cujo principal fator chave de sucesso 

estava ligado ao capital humano e Ricthie e Crouch (2003) que apresentaram um 

modelo amparado fortemente pela questão da sustentabilidade, usando-a como 

requisito fundamental para a construção de uma destinação que pudesse ser mais 

competitiva. No que tange ao constructo qualidade de vida, o autor adotou como 

ponto teórico central a teoria das necessidades humanas desenvolvida por Maslow 

(1987), que as hierarquizou em um conjunto conhecido como “Hierarquia das 

Necessidades Humanas de Maslow”. Partindo deste ponto e levando em conta o 

proposto por Sirgy (1986), o autor considerou que conforme os indivíduos vão 

conseguindo satisfazer suas necessidades em ordem ascendente, estes vão 

percebendo uma melhor qualidade de vida. Pensamento endossado pelo estudo de 

Costanza et al. (2006) ao afirmar que os indivíduos aumentam sua satisfação quanto 

à qualidade de vida na mesma proporção em que encontram novas necessidades e 

como eles percebem o atendimento das mesmas.  

O turismo, e dentro deste a destinação turística foram escolhidos como delimitação 

da área de estudo em função de sua importância para a consolidação de um modelo 

de desenvolvimento calcado na sustentabilidade e cujo foco principal encontra-se na 

elevação da qualidade de vida de todos os cidadãos envolvidos, tal como propõe o 

relatório do WTTC (2009), que fez uma análise do potencial turístico do estado de 
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Santa Catarina, destacando que este estado reúne conjunto privilegiado de 

condições para incentivar sua exploração, contudo, alerta para a necessidade de 

que isso seja feito de forma estruturada, profissionalizada e consciente sob pena de 

não conseguir alcançar os objetivos desejados.  

O estudo utilizou-se de ferramentas de análise quantitativa para verificar as 

informações relativas à competitividade das destinações e à qualidade de vida dos 

residentes, complementando essas análises com informações qualitativas que 

proporcionassem o entendimento da complexidade das relações inerentes aos dois 

constructos em destaque e, além disso, permitisse a verificação das razões que 

fazem uma determinada destinação mais competitiva e se essa situação pode ser 

traduzida em melhor qualidade de vida de seus residentes, mostrando desta forma 

que ambas podem caminhar na mesma direção e conduzir tanto a iniciativa privada 

quanto a sociedade em geral à concretização de seus objetivos. 

Para o desenvolvimento do trabalho de campo foram escolhidos dentre os 

municípios catarinenses, aqueles que encontram sua economia fortemente atrelada 

à exploração das atividades turísticas, o que foi verificado por intermédio da 

comparação entre o valor adicionado bruto ao PIB (Produto Interno Bruto) feito pelo 

setor de serviços, considerando que o turismo é uma atividade que tem grande 

influência neste valor. Foram pré-selecionados aqueles cujo valor neste item 

representa-se mais de 50% do valor total do PIB. Em seguida analisou-se o valor da 

receita estimada do turismo apresentado pela Santur (2008) para estes municípios e 

foram escolhidos aqueles em que esse valor representava mais de 50%, do valor 

adicionado ao PIB pelo setor de serviço. Resultando na escolha dos municípios de 

Balneário Camboriú, Bombinhas e Garopaba, o que permitiu uma triangulação na 

análise dos dados de modo a confirmar o que afirma Yin (2009) quanto à melhoria 

na qualidade do estudo de caso baseado em múltiplas fontes, de forma a fortalecer 

a validade do constructo. 

Ao analisar o mercado de turismo em âmbito nacional pode-se perceber que há uma 

expectativa muito favorável ao desenvolvimento do setor, pois conforme dados 

publicados pelo WTTC (2009), espera-se um crescimento na faixa de 4,5% ao ano 

até 2019, fazendo com que a contribuição do setor de Viagens e Turismo salte de 

US$ 82,8 (oitenta e dois vírgula oito) bilhões de dólares em 2009 para US$ 165,5 
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(cento e sessenta e cinco vírgula cinco) bilhões de dólares ao final do período. Outro 

fator importante a ser considerado é a quantidade de empregos gerados que deverá 

atingir o montante de 7,5 (sete vírgula cinco) milhões de postos de trabalho 

ocupados ao longo dos próximos oito anos. 

Para o estado de Santa Catarina a expectativa é semelhante ao cenário nacional, 

uma vez que se projeta para o período 2009-2019 um forte crescimento do setor de 

Viagens e Turismo, que fará sua participação no PIB (Produto Interno Bruto) subir de 

US$ 6,4 (seis vírgula quatro) bilhões de dólares para US$ 12,8 (doze vírgula oito) 

bilhões de dólares e o número de empregos saltar dos atuais 510.000 (quinhentos e 

dez mil) para 696.000 (seiscentos e noventa e seis mil), o que virá a representar 

aproximadamente 12,7% do total de empregos oferecidos no estado (WTTC, 2009). 

Esta tendência de crescimento aponta para a necessidade de que sejam adotados 

alguns princípios que viabilizem a expansão do setor, e que na visão do autor 

passam pela consolidação dos constructos estudados neste trabalho, pois, será 

somente por meio de destinações turísticas competitivas, que se tornará possível, a 

melhoraria da qualidade de seus residentes. 

A seguir serão trabalhados os objetivos específicos que conduziram o 

desenvolvimento da pesquisa, de forma a verificar se os mesmos foram atingidos, 

quais as contribuições que podem ser obtidas a partir da análise detalhada das 

informações apuradas em cada uma das destinações envolvidas e encerra-se o 

trabalho com a discussão sobre as limitações que impactaram no desenvolvimento 

do estudo e apresentam-se sugestões para futuras pesquisas, que possibilitem a 

ampliação do conhecimento em torno dos dois constructos principais. 

 
5.1 Conclusões 

O objetivo principal deste estudo centrou-se na análise quanto a existência de 

correspondência entre a competitividade de uma destinação turística e a qualidade 

de vida de seus residentes, sendo que para alcançar este propósito foram definidos 

cinco objetivos específicos que contribuiriam de maneira substancial para 

compreender se os dois constructos escolhidos como tema deste estudo possuíam 

algum tipo de ligação que pudesse ser avaliada e que mostrasse a viabilidade de 
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construção de objetivos comuns que atendessem tanto aos anseios da iniciativa 

privada quanto da comunidade. 

O primeiro objetivo específico tratou de analisar a percepção dos gestores ligados 

ao setor quanto à competitividade de sua destinação turística. Para viabilizar esta 

etapa, foram utilizados os modelos de análise de competitividade desenvolvidos por 

Esser et al. (1996), Heath (2002), Dwyer e Kim (2003) e Ritchie e Crouch (2003) com 

o intuito de se construir um conjunto de indicadores que permitisse aos entrevistados 

posicionarem-se de acordo com sua experiência no setor quanto ao desempenho de 

suas cidades em relação ao desempenho competitivo médio do Estado. 

Pode-se concluir que o instrumento desenvolvido para este fim foi muito apropriado 

e permitiu que além da visão estritamente qualitativa apresentada em função do 

resultado ter sido definido em termos de desempenho alto, médio ou baixo, foi 

possível verificar que por meio de um instrumento como esse é viável apontar quais 

foram os indicadores que receberam as piores e as melhores avaliações, no sentido 

de que se incentivem e se aprimorem as práticas que estão obtendo bons resultados 

e também que se desenvolvam ações para sanar as eventuais falhas que possam 

de alguma maneira estar comprometendo o desempenho competitivo do destino 

analisado.  

Outra conclusão importante nesta etapa do trabalho é a de que este tipo de 

ferramenta torna ágil o processo de coleta de informações, uma vez que não exige 

dos respondentes o dispêndio de grande quantidade de tempo, o que permite a 

reaplicação dos instrumentos de pesquisa em períodos regulares de tempo com o 

intuito de proporcionar um acompanhamento constante dos resultados, de forma a 

verificar se as ações realizadas estão trazendo os efeitos desejados ou se ainda 

serão necessárias novas medidas. 

Este tipo de análise permitiu que em cada um dos destinos pesquisados fosse 

verificado os pontos fortes e pontos fracos com relação ao desenvolvimento da 

atividade turística e ainda mostrou a percepção que os gestores têm com relação a 

capacidade competitiva de seus municípios, o que leva a entender que o primeiro 

objetivo específico foi atendido. 
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O segundo objetivo específico estava diretamente relacionado ao primeiro, uma vez 

que pretendia identificar se havia uma correspondência entre a percepção dos 

gestores quanto ao desempenho competitivo de seus destinos e os número efetivos 

do desempenho medidos por meio de um conjunto de indicadores extraídos dos 

estudos de Dwyer e Kim (2003) e que serviriam para medir o desempenho de cada 

destinação em relação ao desempenho médio do Estado, classificando-o como alto 

(quando acima da média), médio (quando dentro da média) ou baixo (quando abaixo 

da média). 

Para realizar este levantamento foram utilizadas as fontes oficiais de informação que 

forneceram os dados de desempenho competitivo de cada um dos municípios 

pesquisados pela Santur (2008) e também de cada um dos destinos escolhidos 

como base para a realização do estudo multicaso. Por meio do levantamento 

realizado foi possível concluir que há uma defasagem entre as informações 

oferecidas pelos órgãos oficiais do poder público, encarregados da divulgação dos 

dados relativos ao desempenho dos destinos turísticos e a necessidade das 

empresas e dos órgãos públicos responsáveis pelo desenvolvimento de políticas e 

ações voltadas ao incremento das atividades turísticas em uma determinada região, 

pois, as mesmas não são tão ágeis quanto a demanda oriunda do grupo de gestores 

públicos e privados envolvidos. 

Colocando esta dificuldade em segundo plano, foi possível concluir que o conjunto 

de indicadores proposto mostrou-se bastante adequado, pois mostra vários aspectos 

que contribuem para a verificação do potencial competitivo de um determinado 

destino, porque abrange aspectos que vão além dos fatores meramente 

econômicos, mostrando também aspectos ligados ao desenvolvimento da 

comunidade como um todo.  

Identificou-se nos três casos avaliados a existência de correspondência entre a 

percepção dos gestores e os resultados efetivos relativos ao desempenho 

competitivo dos destinos, o que permite que se considere como atendido este 

segundo objetivo específico, uma vez que ao se confirmar que a percepção dos 

gestores condiz com o desempenho real, podem ser definidas políticas e ações que 

estejam baseadas no levantamento feito com os gestores que mostra em maiores 
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detalhes quais são os principais pontos a serem trabalhados quanto à melhoria dos 

indicadores que contribuem para o aumento do potencial competitivo do município. 

Após a verificação dos itens voltados ao constructo competitividade das destinações 

turísticas, o enfoque voltou-se para a qualidade de vida de seus residentes. O 

terceiro objetivo específico pautou-se pela análise da percepção dos residentes 

quanto a qualidade de vida de suas comunidades em relação à média de qualidade 

de vida no Estado. Para alcançar este objetivo foi utilizado um conjunto de macro-

indicadores, extraídos dos estudos desenvolvidos por Rogerson (1999) e que 

refletiam as diversas dimensões pesquisadas em termos de qualidade de vida, de 

forma a compreender todos os aspectos inerentes à discussão de um tema tão 

amplo e complexo. 

Da mesma forma como havia ocorrido quando da pesquisa junto aos gestores, a 

pesquisa feita com os residentes mostrou-se muito útil para auxiliar na compreensão 

de quais são os aspectos em que a comunidade encontra-se bem atendida e nos 

quais seus moradores sentem-se atendidos em termos de satisfação de suas 

necessidades, conforme proposto pelo trabalho de Maslow (1987) em sua 

“Hierarquia das Necessidades Humanas”, e quais aqueles que fazem com que os 

indivíduos fiquem insatisfeitos em função da dificuldade ou até mesmo da 

impossibilidade de satisfação de suas necessidades. 

O instrumento utilizado mostrou-se muito adequado, uma vez que permitiu que além 

de quantificar de maneira global a qualidade de vida de cada um dos municípios 

pesquisados, mostrando se o desempenho encontrava-se acima da média (alto), 

dentro da média (médio) ou abaixo da média (baixo), permitiu ainda uma análise 

individualizada de cada indicador, onde o morador pode justificar o motivo de sua 

insatisfação e discutir alternativas para a implementação de políticas e ações que 

possam sanar os problemas apresentados e incentivar a manutenção de itens que 

receberam avaliação positiva. Com base no acima exposto considera-se que o 

terceiro objetivo específico foi atendido, uma vez que o instrumento utilizado para 

analisar a percepção dos residentes quanto à qualidade de vida de seus municípios 

conduziu o trabalho neste sentido. 

De posse dos resultados referentes à percepção dos residentes, buscou-se 

identificar por meio do quarto objetivo específico, se havia correspondência entre 
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esta informação e o desempenho efetivo com relação à qualidade de vida de cada 

um dos destinos pesquisados. Para desenvolver esta parte da pesquisa foi 

construído um conjunto de indicadores com base nos estudos desenvolvidos por 

Santos e Martins (2002) para a Câmara Municipal da Cidade do Porto em Portugal, 

que envolvia a criação de um sistema integrado de avaliação dos indicadores 

objetivos de qualidade de vida. 

Os indicadores foram classificados de acordo com a “Hierarquia das Necessidades 

Humanas” de Maslow (1987), tal como fora feito por Sirgy (1986) e considerou-se 

que à medida em que os indivíduos vão satisfazendo suas necessidades em ordem 

crescente vai melhorando sua satisfação com relação à qualidade de vida. Desta 

forma pode-se concluir que por meio dos números levantados foi verificada a 

existência de correspondência entre a percepção dos residentes e os resultados 

efetivos relativos à qualidade de vida da comunidade, uma vez que nos municípios 

em que a percepção foi média, o desempenho dos indicadores efetivos também 

apontou um desempenho médio e no município em que a percepção foi de 

qualidade de vida alta o desempenho dos indicadores objetivos efetivos pesquisados 

também apontou um alto nível de qualidade. 

A conclusão obtida permite que sejam desenvolvidas ações de melhoria com base 

no levantamento dos indicadores relativos à percepção dos residentes, uma vez que 

neste instrumento os moradores complementaram suas avaliações com 

observações de quais os itens mais urgentes a serem trabalhados no sentido de 

aumentar a satisfação com relação à qualidade de vida no destino. Os resultados 

acima apresentados mostram que o quarto objetivo específico foi atendido, pois a 

identificação da correspondência entre a percepção dos residentes e o desempenho 

medido dos indicadores objetivos de qualidade de vida, torna possível aos gestores 

públicos a definição de focos de investimento que possam atender aos anseios e 

desejos da comunidade quanto à melhores condições de vida. 

Por último foi elaborado o quinto objetivo específico, que buscou verificar a 

existência de correspondência entre os dois constructos principais analisados neste 

estudo que são: a competitividade das destinações turísticas e a qualidade de vida 

dos residentes. Com o intuito de alcançar este objetivo, o estudo utilizou-se dos 

levantamentos feitos nas etapas anteriores e buscou confrontar os resultados 
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obtidos, tanto com relação à análise da percepção dos gestores e dos residentes, 

quanto ao desempenho competitivo efetivo  e também quanto à qualidade de vida 

efetiva observada em cada localidade. 

Concluiu-se que há uma correspondência entre os resultados, o que permite o 

desenvolvimento de ações conjuntas e integradas por parte do poder público de 

forma a direcionar os investimentos, de forma a garantir que os recursos aplicados 

sirvam tanto para aumentar a capacidade competitiva dos empreendimentos 

turísticos existentes em cada um dos destinos avaliados, quanto para a melhoria da 

oferta de itens que possam auxiliar na satisfação das necessidades de seus 

residentes de maneira a desenvolver a qualidade de vida no município. 

Outra conclusão importante deste estudo é a de que o desenvolvimento de uma 

agenda conjunta de ações entre o setor público, a iniciativa privada e a comunidade 

de uma forma geral pode contribuir de maneira significativa para a ampliação do 

diálogo e da articulação entre os diversos envolvidos, de forma semelhante ao que 

propõem Esser et al. (1996) em seus estudos. Esta ampliação pode resultar em 

investimentos mais eficientes que façam com que os recursos existentes sejam 

melhor aproveitados, por possibilitar que se atendam aos interesses tanto da 

iniciativa privada, que busca melhor resultado econômico, quanto da comunidade 

que deseja melhor qualidade de vida. 

Encerra-se esta parte do trabalho com a conclusão de que o quinto objetivo 

específico foi atendido e que em função de todos os objetivos específicos terem sido 

atingidos entende-se que o objetivo geral foi plenamente atendido, ao mostrar que 

há efetivamente uma correspondência entre os constructos de competitividade de 

uma destinação turística e a qualidade de vida de seus residentes. No próximo 

tópico são abordadas as contribuições deste estudo, mostrando como ele contribuiu 

para a ampliação do conhecimento sobre os temas centrais. 

 
5.2 Contribuições 

O presente estudo traz como uma de suas principais contribuições, o 

aprofundamento das discussões sobre dois temas complexos, competitividade e 

qualidade de vida, e a respeito dos quais há muito interesse. A revisão feita quanto 

aos principais conceitos do turismo, por meio de autores como Leiper (1990), Edgell 
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e Smith (1994), McIntosh et al. (1999), Cooper et al. (2001) e Acerenza (2002) 

conduziu a uma análise da destinação turística que pode ser melhor compreendida 

por meio dos estudos de  Buhalis (2000) e Crouch (2007), levando a uma visão de 

que a exploração da atividade turística em uma determinada destinação e a 

consolidação do amálgama de componentes turísticos citado por Buhalis (2000) 

geram uma crescente competitividade dentro do destino e até mesmo entre os 

destinos. 

Para melhor compreender o fenômeno ligado à questão da competitividade foram 

pesquisados conceitos teóricos junto aos estudos de Wernerfelt (1984), Barney 

(1991), Porter (1986 e 1989a), Teece, Pisano e Shuen (1997), Ghemawat (2000), 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) que permitiram a formulação de um conceito 

próprio de competitividade que pudesse englobar todos os principais aspectos 

discutidos pelos autores citados. A partir desse ponto foram revistos os estudos 

sobre os modelos voltados para análise da competitividade que foram elaborados 

por Porter (1989a), Esser et al. (1996), Heath (2002), Dwyer e Kim (2003), Ricthie e 

Crouch (2003), Goorochurn e Sugiyarto (2004) e Blanke, Chiesa e Herrera (2009), 

com o intuito de verificar como a mesma poderia ser mensurada e avaliada.  

A análise da literatura permitiu a verificação de que havia uma tendência, contrária à 

mainstream dominante, mostrando que a competitividade não fazia sentido como 

sendo o objetivo final a ser atingido por uma determinada destinação turística. Ela 

deveria ser o meio que conduzisse à obtenção de um objetivo maior, que estaria 

ligado à melhoria da qualidade de vida de seus residentes. Para aprofundar esta 

perspectiva foram pesquisados autores como Maslow (1987) - cujo trabalho central a 

“Hierarquia das Necessidades Humanas”, pautou em grande parte o 

desenvolvimento do restante do estudo -, Roback (1982), Sen (1983), Cohen (1984), 

Sirgy (1986), Love e Crompton (1999), Lee e Sirgy (2004), Royuela, Lambiri e Biagi 

(2006) e Costanza et al. (2008) com o objetivo de verificar como se havia avançado 

na compreensão da análise da qualidade de vida. 

O trabalho de revisão realizado até este momento culminou com a formulação de um 

conceito específico de qualidade de vida, focado nos aspectos objetivos envolvidos, 

uma vez que não há muito o que se possa fazer por parte do poder público e das 

organizações de apoio e suporte envolvidas na gestão de uma destinação, quando 
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preponderam os aspectos subjetivos associados ao constructo em questão. Porém, 

faltava ainda uma análise quanto à possibilidade de mensuração da qualidade de 

vida de uma determinada comunidade. Para isto recorreu-se aos estudos de Myers 

(1987), Blomquist, Berger e Hoehn (1988), Love e Crompton (1999), Rogerson 

(1999), Santos e Martins (2002), Shapiro (2006), Biagi, Lambiri e Royuela (2006) e 

Pukeliené e Starskauskiené (2009) na tentativa de encontrar uma forma mais 

apropriada para realizar a tarefa, onde se percebeu que o procedimento adotado por 

Sirgy (1986) a partir de um conjunto de indicadores sugeridos por Santos e Martins 

(2002) poderia ser a melhor maneira de se alcançar os resultados pretendidos. 

Portanto conclui-se que em função da revisão feita e das análises quanto aos pontos 

fracos e fortes de cada um dos constructos e modelos teóricos pesquisados o autor 

contribuiu para o aprofundamento das discussões sobre os dois principais 

constructos envolvidos nesta pesquisa. 

 
Figura 34 – Contribuição teórica do estudo  
Fonte: Elaboração do autor. 

A pesquisa empírica, baseada na triangulação de três estudos de caso, conforme 

proposto por Yin (2009), de natureza quanti-qualitativa, permitiu a comprovação da 

existência de correspondência entre os dois constructos pesquisados, o que pode 
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contribuir para a ampliação do diálogo e da articulação entre os diversos atores 

envolvidos no desenvolvimento das atividades turísticas em uma destinação de 

forma a racionalizar a aplicação de recursos e garantir que se elaborem planos de 

crescimento baseados nos princípios de eficiência e eficácia necessários para que 

sejam alcançados os objetivos e metas traçados para o setor. 

Uma outra contribuição teórica deste estudo está ligada à confirmação por meio de 

evidências empíricas da ligação existente entre a competitividade de uma 

destinação turística e a qualidade de vida de seus residentes, conforme pode ser 

observado por meio da figura 34. Nesta figura, pode-se perceber que a gestão 

integrada da competitividade de uma destinação turística, tal como definida nos 

estudos de Heath (2002), Dwyer e Kim (2003) e Ricthie e Crouch (2003), orientada 

pela teoria das capacidades dinâmicas de Teece, Pisano e Shuen (1997) e levando 

em conta as dimensões macro e micro ambientais do sistema turístico, de acordo 

com a visão sistêmica de Esser et al. (1996) e a visão de sustentabilidade de Ritchie 

e Crouch (2003), conduz a um correspondente aumento da capacidade de satisfazer 

as necessidades de seus residentes, dentro da escala proposta por Maslow (1987), 

de maneira a proporcionar um aumento na qualidade de vida de seus residentes 

segundo afirmam os estudos de Sirgy (1986) e Costanza et al. (2008). 

 
5.3 Limitações e Recomendações 

Como principais limitações ao desenvolvimento do presente estudo, podem ser 

destacadas as seguintes: 

• A falta de fontes de dados mais atualizadas para o desenvolvimento da 

pesquisa, uma vez que as informações mais recentes disponibilizadas em 

algumas das bases pesquisadas remetem ao ano de 2008 e em alguns casos 

a informação mais atual é de 2003; 

• Os efeitos nocivos da sazonalidade nos destinos turísticos de Bombinhas e 

Garopaba, nos quais foram observados inúmeros estabelecimentos fechados, 

que por este motivo foram excluídos da base de entrevistas, mas que 

poderiam ter contribuído ainda mais para a comprovação dos pressupostos 

levantados; 
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• A elevada carga tributária à qual estão submetidas as empresas de todos os 

setores e de todos os segmentos, fazendo com que esta informação nem 

fizesse parte do rol de indicadores a ser verificado junto aos pesquisados uma 

vez que já se sabia de antemão que o mesmo iria obter uma avaliação 

negativa, podendo distorcer os resultados da pesquisa; 

• O fato de terem sido escolhidos para a realização dos estudos de caso, três 

destinos que se enquadram no mesmo segmento turístico: “Turismo de Sol e 

Praia”, conforme definição do Ministério do Turismo (BRASIL, 2006), o que 

não permitiu que fossem percebidas diferenças significativas em relação aos 

principais problemas apresentados; 

• A falta de visão de alguns gestores que consideram algumas informações 

básicas, como o volume de investimentos feitos no último ano, como sendo 

estratégica e portanto não se dispondo a fornecê-la para contribuir com a 

pesquisa, o que possibilitaria a análise baseada em um dado mais fidedigno; 

• E por fim a visão antiquada de alguns participantes da pesquisa de que seus 

concorrentes são seus inimigos, e que, portanto, não merecem confiança e 

perante os quais não há a menor possibilidade de que se desenvolvam ações 

colaborativas e cooperadas.  

Em função das limitações apresentadas e também por causa das escolhas teóricas 

feitas pelo autor recomenda-se que sejam feitas novas pesquisas sobre estes dois 

constructos de maneira a reforçar as afirmações e conclusões aqui obtidas, bem 

como sejam aprofundados os conhecimentos específicos a respeito da 

correspondência existentes entre os dois constructos. 

Sugere-se que esta pesquisa seja reaplicada em outras unidades da federação, a 

fim de se verificar se esse tipo de comportamento não está restrito ao estado de 

Santa Catarina, que foi apontado pelo relatório do WTTC (2009) como um estado 

com características peculiares que favorecem o desenvolvimento das atividades 

turísticas e que possui uma população com maior nível cultural e menor 

desigualdade social. 

Podem também ser realizadas pesquisas que utilizem outros indicadores, tanto de 

competitividade, quanto de qualidade de vida, a fim de que se verifique a pertinência 
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dos indicadores escolhidos e sejam observadas as variações de resultados obtidos 

com o intuito de se entender melhor qual o comportamento dos constructos em 

análise. 

Outra recomendação feita é no sentido de envolver os gestores na formulação de 

novas pesquisas que visem aprofundar o conhecimento sobre cada um dos 

indicadores apontados nesta pesquisa como tendo um desempenho competitivo 

considerado abaixo da média ou um indicador de qualidade de vida que fora 

classificado como sendo inferior ao desempenho médio, visando identificar 

exatamente qual o motivo de insatisfação e propondo soluções concretas para sanar 

as falhas destacadas. 

Por fim sugere-se que sejam feitas novas pesquisas no sentido de aproximar a 

busca por um desempenho superior por parte das empresas e dos destinos 

turísticos, dos aspectos inerentes ao desenvolvimento da sociedade de uma forma 

geral, garantindo que as organizações possam, ao auferir melhores resultados, 

contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, humana e fortemente 

pautada pelos princípios da ética, da responsabilidade social e da sustentabilidade. 
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