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“De repente ela foi invadida por tanto turista que as pessoas 

saíram, e aí hoje a gente reclama do que acontece com Ponta 

Negra, mas eu sou a favor que nós moradores tínhamos que voltar 

e ocupar. Tem turista lá? Tem! Mulher bota peito de fora? Bota! 

Mas eu boto a minha cadeira lá. Se ela botar o peito de fora eu vou 

lá e chamo a polícia!”  
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RESUMO 

 

 

A atividade turística no Nordeste do Brasil foi introduzida como alternativa de 
desenvolvimento econômico para a Região, por meio de políticas federais de fomento, que 
focavam principalmente na estruturação do espaço geográfico local. Com a concretização 
dessas ações estruturantes, o turismo de massa se expande pela localidade, assim como se 
disseminam ações baseadas na cooperação e a formalização de instâncias de governança. 
Este estudo teve como objetivo analisar a relação entre o ciclo de vida do produto turístico 
‘Litoral Urbano de Natal’ e as estratégias de cooperação em uma perspectiva histórica. 
Para isso foi apresentado o ciclo de vida do produto turístico ‘Litoral Urbano de Natal; 
Mapeados os principais projetos de desenvolvimento turístico; Caracterizadas as 
estratégias de cooperação existentes; e, averiguada a influência das ações de cooperação 
para o estágio atual do produto. O referencial teórico específico para o turismo foi 
construído sobre a ótica da Teoria da Ecologia Populacional, Sistema de Turismo e Ciclo 
de Vida do Produto Turístico. No que corresponde à cooperação, o referencial teórico 
abordou a temática de Estratégia, Novas Formas e Eficiência Coletiva. A pesquisa 
constituiu-se de um estudo descritivo causal, por meio de um estudo de caso. Foram 
utilizadas as abordagens metodológicas qualitativa e quantitativa, e os dados coletados por 
meio de consulta a dados secundários e de entrevistas semi-estruturadas com doze agentes 
atuantes no turismo em Natal. Os resultados apontaram que o gráfico do ciclo de vida do 
produto ‘Litoral Urbano de Natal’, encontra-se migrando de uma fase de crescimento para 
uma fase de maturidade, com uma tendência primária ascendente e com crises que se 
instituem ao longo do gráfico. Mapearam-se seis projetos de desenvolvimento do turismo 
de relevância para o produto: A Política de Mega Projetos, PRODETUR/NE, Programa 
Nacional de Municipalização do Turismo, Programa de Regionalização, Projeto de 
Urbanização da Praia do Meio e Ações de Promoção do Destino. Foram identificados 
sessenta e quatro atores participantes do processo de desenvolvimento do turismo, dos 
quais vinte foram considerados relevantes para os entrevistados. As principais estratégias 
de cooperação identificadas foram o consórcio, estratégia coletiva e aglomerados. Os 
resultados indicaram que as estratégias de cooperação foram adotadas para que as 
Vantagens fossem obtidas em nível coletivo, voltadas para o fortalecimento do Destino 
Natal e dos produtos que o compõe. Os principais motivadores da cooperação foram a 
necessidade mercadológica, ingresso no mercado internacional e a atuação indutora do 
Estado. Por fim, concluiu-se que as estratégias de cooperação estão relacionadas ao ciclo 
de vida do Produto ‘Litoral Urbano de Natal’ na medida em que atuam na consolidação 
dos projetos de desenvolvimento do turismo instituídos, quando a eficiência da ação 
coletiva é alcançada. 
 

 

Palavras- Chave: Turismo. Ciclo de Vida. Cooperação.  



  
 

ABSTRACT 

 

Tourism in the Northeast of Brazil was introduced as an alternative economic development 
for the Region by federal promoting policies that focused primarily in structuring the local 
geographic area. With the completion of these structuring actions, mass tourism expanding 
the area, as well as spread actions based on cooperation and formalization of governance 
institutions. This study aimed to examine the relationship between the life cycle of the 
tourism product 'Coastal Cities of Natal’ and the cooperation strategies in a historical 
perspective. Thus was submitted to the life cycle of the tourism product 'Coastal Cities of 
Natal’; the major projects of tourism development were mapped, the existing cooperation 
strategies were characterized, and investigated the influence of the cooperation actions for 
the current stage of product. The specific theoretical support to tourism was built on the 
perspective of the Theory of Population Ecology, System of Tourism and Touristic 
Product Life Cycle. Regarding to cooperation the theoretical foundation addressed issues 
of strategy, New Forms and Collective Efficiency. The survey consisted of a causal 
descriptive study, using a case study. We used the qualitative and quantitative 
methodological approaches, and data collected by consulting of secondary data and semi-
structured interviews with twelve staff working in tourism in Natal. Results showed that 
the life cycle graph of product 'Coastal Cities of Natal’ is moving from one stage of growth 
to a stage of maturity, with a primary upward trend and with crises that are up over the 
graph. They have been mapped six of tourism development projects of relevance to the 
product: The Politics of Mega Projects, PRODETUR/NE, Municipalization National 
Program of Tourism, Regionalization Program, Urbanization Project Beach “do Meio” and 
Actions for the Promotion of Destiny. They have been identified sixty-four participating 
players in process of tourism development, which twenty were considered relevant to the 
respondents. The main strategies identified for cooperation were the consortium, collective 
strategy and clusters. Results indicated that co-operation strategies were adopted so that 
the benefits were obtained at the collective level, dedicated to the strengthening of Natal 
Destiny and its products. The main reasons were the need of cooperative marketing, 
international market entry and actions inducing the state. Finally, it was concluded that 
strategies for cooperation related to product life cycle 'Coastal Cities of Natal' as that work 
in the consolidation of projects for development of tourism, when the efficiency of 
collective action is achieved. 
 

 

Keywords: Tourism. Life Cycle. Cooperation. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 – PROBLEMA 

 

 Na década de 90 estudos sobre a economia brasileira demonstravam que o Brasil 

estava imerso em uma crise de instabilidade econômica, desencadeada no cenário nacional 

por diversos motivos, dentre eles a desvalorização da moeda, índices de inflação elevados, 

o desequilíbrio na estrutura do setor público e mudanças ocorridas no setor privado.  

Em 1994 com a implantação do Programa de Estabilização Monetária – Plano Real 

– foram intensificados os processos de liberalização comercial e financeira, privatização e 

desregulamentação, passando de um modelo de desenvolvimento centrado nos 

mecanismos de atuação do Estado para um modelo baseado nos mecanismos de mercado.  

Como conseqüência desta nova política, o país apresentou significativo destaque frente aos 

chamados mercados emergentes passando a receber grandes volumes de investimento de 

capital estrangeiro.  

Os anos 2000 foram precedidos por um ambiente de incertezas, ainda que se 

sustentasse a hipótese de que o ambiente de investimentos no Brasil indicava autonomia 

relativa de decisões empresariais tanto com relação ao ambiente político quanto ao de 

crises internacionais. Os anos seguintes apresentaram boas perspectivas de crescimento 

nos setores de transportes e de turismo. De acordo com Rodrigues, Cardoso e Cruz (2005, 

p. 7) “no setor de Turismo, Shopping e Lazer destacaram-se, em 2004, os anúncios de 

investimentos de grandes redes hoteleiras em várias regiões do Brasil [...] entre eles os dos 

grupos [...] SEHRS no Rio Grande do Norte e do CVC em Sergipe”. 

  No que diz respeito aos setores com perspectiva de crescimento econômico, a 

atividade turística passa a ser vista como novo segmento e a se projetar como alternativa 

econômica de desenvolvimento, sobretudo em países emergentes. Além disso, passa a 

fazer parte de um discurso que envolve questões voltadas principalmente à economia, tal 

como o desemprego, e de forma secundária a problemas sociais como a má distribuição de 

renda. 

 Baseados neste discurso, diversos investimentos foram realizados pelo governo 

federal com o intuito de fomentar a atividade como, por exemplo, o Programa de 

Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR, visando promover a estruturação para o 

desenvolvimento do setor através da infraestrutura básica e de apoio ao turismo.  
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Com o intuito de dar continuidade e suprir as deficiências desses programas, novas 

políticas foram criadas, dentre elas os Pólos de Desenvolvimento Sustentável do Turismo1, 

através de projetos e ações voltados ao fortalecimento dos elos da cadeia produtiva, como 

por exemplo, a criação do Pólo Costa das Dunas no Rio Grande do Norte.  

Percebe-se a existência de resultados positivos provenientes da implantação dessas 

políticas como o aumento de volume do fluxo de turistas no Rio Grande do Norte, que 

segundo a Secretaria Estadual de Turismo do Rio Grande do Norte (2005) recebeu cerca de 

590 mil turistas no ano de 1995, ultrapassando 1(um) milhão de visitantes a partir do ano 

2000. 

Apesar dos resultados positivos citados, que supervalorizam as vertentes 

econômicas, existe pouca preocupação com os impactos trazidos pelas transformações 

espaciais, que ocorreram com pouca consideração às realidades locais, se voltando 

principalmente para a transformação das localidades em destinos e produtos turísticos 

passíveis de “comercialização” e geração de receitas. 

Por outro lado, os estudos do turismo têm se dedicado a discutir indicadores de 

impactos, tanto econômicos quanto sociais, embora fazendo uso com predominância de 

teorias criticadas pelo seu determinismo em relação ao meio ambiente. Assim, o conceito 

de ciclo de vida do produto turístico tem sido o modelo predominantemente utilizado nas 

pesquisas da área. Esta visão é descendente de uma concepção teórica que aborda a 

influência do ambiente para a seleção das organizações que devem sobreviver às suas 

turbulências, denominada ecologia populacional (HANNAN; FREEMAN, 1977). 

 Da mesma forma, tomando-se como auxílio para a organização do plano de 

estudos a Teoria do Sistema do Turismo – SISTUR, a qual é uma perspectiva construída 

sob a ênfase da Teoria Geral dos Sistemas, se estabelecem as bases teóricas que compõem 

este trabalho, sendo definidas de acordo com o mapa teórico contido na Figura 1. 

Neste sentido, a teoria do SISTUR e a abordagem da ecologia populacional serão 

reconhecidas neste trabalho enquanto teorias descendentes da metáfora orgânica no 

enfoque sistêmico, embora se reconheçam as críticas e limitações às teorias em estudo. 

Depois de definidas as duas primeiras bases teóricas que nortearão a pesquisa, o 

próximo enfoque estará voltado para as estratégias de cooperação e a proposta de sua 

relação com as fases do ciclo de vida do destino turístico.   

                                                
1 Instância participativa proposta pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID 
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Figura 1: Mapa teórico 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

Contractor e Lorange (1988) relatam que a cooperação e a competição provêem 

caminhos alternativos ou simultâneos para o sucesso. Embora os estudos sobre estruturas 

de trabalho cooperado não sejam necessariamente novos - uma vez que podem ser 

observados desde meados da década de 80 – no Brasil, especialmente na área de gestão, 

somente a partir do início dos anos 2000 pode-se notar uma maior disseminação de 

estruturas de trabalho que envolve estratégias de cooperação formais ou informais.  

No turismo, a partir da necessidade de desenvolvimento da atividade e 

posteriormente do incentivo aos Pólos de Desenvolvimento, a cooperação estratégica passa 

a se disseminar pelo país como forma de gestão democrática do turismo. 

Neste aspecto, a Cidade de Natal tem se apresentado como um produto turístico de 

destacada expressividade no cenário nacional, sendo composto de diversos elementos e 

subprodutos. Dentre esses elementos está o seu litoral urbano, lócus onde a atividade 

turística se consolida no destino. 

Alguns componentes desse produto turístico têm enfrentado problemas relativos ao 

seu consumo sem controle que culminaram em impactos sociais, econômicos, ambientais e 

que podem comprometer o macro produto turístico da cidade do Natal. Por exemplo, o 

consumo exacerbado das praias, que podem colaborar com o aumento dos índices de 

poluição, prostituição, fechamento de casas noturnas, dentre outros problemas sociais e 

estruturais dessas localidades, que podem ser trazidos ou se agravarem com o turismo.  

Dessa forma, tendo como referência os conceitos de ciclo de vida do produto 

turístico e as mudanças estruturais percebidas na forma de gestão locais, através das 

parcerias e novas formas ou estratégias de trabalho cooperado, o presente trabalho se 

propõe a responder a seguinte questão de pesquisa: Qual a relação entre o ciclo de vida do 

produto turístico “Litoral Urbano de Natal” e estratégias de cooperação em uma 

perspectiva histórica? 



 21 
 

1.2 - OBJETIVOS: 

 

1.2.1 - Objetivo Geral:  

 

Analisar a relação entre o ciclo de vida do produto turístico ‘Litoral Urbano de Natal’ e 

estratégias de cooperação em uma perspectiva histórica. 

 

1.2.2 - Objetivos Específicos 

 

a) Apresentar o ciclo de vida do produto turístico ‘Litoral Urbano de Natal’.  

b) Mapear os principais projetos de desenvolvimento turístico implementados no destino 

Natal a partir da década de 60 até o ano de 2007. 

c) Caracterizar as estratégias de cooperação existentes durante a consecução dos projetos 

de desenvolvimento do turismo na grande Natal. 

d) Averiguar a influência das ações de cooperação para o estágio atual do produto turístico 

‘Litoral Urbano de Natal’. 

 

 

1.3 – JUSTIFICATIVA  

 

 O Turismo, enquanto atividade em ascensão, tem sido visto como agente motivador 

de desenvolvimento nas diversas localidades em que se projeta. As ações governamentais 

são desenvolvidas visando à captação de turistas e consequentes incrementos nas 

economias locais.  

 Ao mesmo tempo em que essas ações são implementadas, as sociedades receptoras, 

bem como o espaço de uma maneira geral, sofrem marcantes impactos, sobretudo em áreas 

mais frágeis, gerando assim uma apreensão quanto à forma com que essa atividade se 

desenvolve. 

 No aspecto econômico/mercadológico tais investimentos se apresentam como 

promotores de desenvolvimento, geração de emprego e renda e melhorias na qualidade de 

vida nas comunidades receptoras. Entretanto, nem sempre atingem essa meta, podendo 

acarretar impactos significativos nas comunidades receptoras, e consequentemente no 

destino.  
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Os destinos turísticos são localidades que contém atrativos turísticos, os quais 

foram adaptados com o intuito de receber turistas para visitação. Uma vez que a localidade 

é disponibilizada, por intermédio de sua imagem, no denominado mercado turístico, passa 

a ser considerada um produto turístico. Ou seja, o destino está disponível para visitação e 

agrega uma infraestrutura mínima para atender a um determinado público, que 

disponibilizará recursos para usufruí-la.  

O produto turístico pressupõe um tempo de vida limitado e dependente de 

investimentos, diversificadas e eficientes formas de gestão visando à melhoria e 

diversificação do destino, para que não entre na fase de declínio em seu ciclo de vida. O 

declínio de determinado produto no ciclo de vida expõe as comunidades também ao 

declínio, não somente econômico, mas ambiental, social e cultural. Diante disso, faz-se 

necessário estudar formas de gestão que busquem minimizar estes impactos, sobretudo 

quando se é partícipe desta realidade. 

 No que concerne ao ciclo de vida do produto turístico, este é um conceito 

trabalhado desde a década de 80 e até hoje utilizado com veemência (BUTLER, 1980; 

COLLINS; TISDELL, 2002; HOVINEN, 2002; JONHSTON, 2001; LUNDTORP; 

WANHILL, 2001; OPPERMANN, 1995; PAPATHEODOROU, 2004; RUSSELL; 

FALKNER, 2004; SUND, 2006; TOOMAN, 1997).  

 A sua utilização enquanto base teórica, entretanto, está imersa em uma série de 

críticas quanto à sua efetividade na produção de resultados concretos ou sem consideração 

a geração de processos mais aprofundados. Lundtorp e Wanhill (2001) apresentam este 

modelo testando séries temporais de longo prazo, e concluem que as restrições impostas 

pela agregação do processo limitam o paradigma, em um contexto quantitativo, sendo não 

mais do que uma caricatura estatística do mundo real.  

 Entretanto, seguindo os pressupostos de Mauad (2005) o ciclo de vida dos setores 

serve como um instrumento essencial para o planejamento das instituições integrantes do 

setor a ser analisado, o direcionamento nas políticas públicas e a promoção do 

desenvolvimento local, sustentável e integrado. A autora esclarece que ao se transpor 

conceitos biológicos para ciclo de vida econômico deve-se considerar que o sistema 

biológico prevê a morte como último estágio de desenvolvimento e nos ciclos econômicos 

a morte de um destino pode ser evitada, pois não há uma sequência precisa e irreversível 

das suas fases, com a possibilidade da intervenção consciente no curso de 

desenvolvimento. 



 23 
 

 Neste sentido, a autora também esclarece que existem grandes deficiências no 

conceito de ciclo de vida dos produtos, em função da grande variação de padrões do ciclo 

em termos de duração, sendo esta a maior deficiência do conceito. Na ausência de tabelas 

de expectativas de vida para as diferentes categorias de produtos fica difícil predizer o 

comportamento dos produtos específicos. Apesar disso, apresenta a idéia de Las Casas 

(1989, apud MAUAD, 2005) que apesar da teoria do ciclo de vida não ser válida como 

instrumento de previsão, ela é útil para o planejamento estratégico, sendo recomendadas 

certas estratégias em cada um dos estágios dos produtos. 

 Portanto, a escolha da teoria do ciclo de vida se deu para esta pesquisa por se 

apresentar como uma relevante ferramenta de análise no que diz respeito ao 

comportamento da atividade, embora não tenha um caráter de previsibilidade, sobretudo 

no turismo, em função da grande dependência da atividade dos fatores externos. 

Na perspectiva de colaboração acadêmica a pesquisa envolve duas diferentes 

teorias que têm como precursora a Teoria de Sistemas, a ecologia populacional e o 

SISTUR, relacionando-as aos estudos de novas formas de gestão, assunto que tem ganhado 

expressividade no leque de estudos organizacionais. Neste sentido, apresenta uma revisão 

atualizada dos principais autores que têm abordado os temas, além das limitações e 

possibilidades de uso. 

A referida pesquisa é relevante, pois contribuirá com o retrato do Ciclo de Vida da 

atividade turística no ‘Litoral Urbano de Natal’, em uma perspectiva que transcende o 

número de turistas visitantes, abordando aspectos históricos da cidade, bem como a 

percepção dos visitantes quanto aos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais. 

Além disso, reflete-se sobre a relação entre os agentes participantes no 

desenvolvimento da atividade e os resultados alcançados provenientes de suas 

convergências e divergências. A pesquisa fornecerá ainda um levantamento histórico dos 

principais projetos desenvolvidos no âmbito do turismo, desde a década de 60 até os dias 

atuais, na cidade.   

  Sua contribuição prática é a discussão sobre a eficiência dessas novas formas de 

gestão no mercado, buscando uma melhor compreensão destas relações com o ciclo de 

vida do produto em estudo, através de instrumentos de cooperação e formação de alianças 

e parcerias.  

 É relevante destacar que não se propõe nesta pesquisa um aumento na quantidade 

de órgãos para gestão do turismo, até mesmo por que se reconhece que os projetos 

turísticos institucionais são por vezes redundantes. 
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A escolha da localidade Natal se deu por uma questão geográfica, uma vez que esta 

capital é um produto turístico consolidado no mercado nacional e também cidade sede da 

universidade em que a pesquisa está sendo realizada. 

 O interesse pelo estudo se deve à formação acadêmica da autora – bacharelado em 

Turismo – e à preocupação com o desenvolvimento de uma atividade turística mais 

profissional e sustentável. 
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E EMPÍRICA 

 

 O capítulo que se segue está dividido em três abordagens. A primeira abordagem, 

localizada no Capítulo 2.1, contempla os insights sobre a Ecologia Populacional e o 

Sistema de Turismo. Durante este capítulo serão trabalhados os conceitos que permeiam as 

duas teorias, a abordagem do ciclo de vida do produto turístico e as principais críticas 

relacionadas a este tópico. 

 Na segunda abordagem – Capítulo 2.2 - serão contempladas as perspectivas 

teóricas sobre estratégia e cooperação, trazendo os ensaios mais recentes sobre o tema e 

resgatando conceitos que subsidiarão as conclusões desta pesquisa. 

 Por fim, a terceira abordagem – Capítulo 2.3 - corresponderá à construção empírica 

da pesquisa, trazendo os conceitos de turismo, modelos utilizados e a contextualização 

histórica da área em estudo. 

 

2.1 – ECOLOGIA POPULACIONAL E SISTEMA DE TURISMO (SISTUR): 

CONCEPÇÕES TEÓRICAS DO PENSAMENTO SISTÊMICO 

  

 Este capítulo encontra-se organizado em três momentos distintos. No primeiro 

momento, Capítulo 2.1.1, serão resgatados os princípios teóricos que nortearam o 

surgimento das Teorias do Sistema de Turismo e Ecologia Populacional, com base da 

Teoria Geral dos Sistemas e nos Sistemas Abertos. 

 No segundo momento, Capítulo 2.1.2, serão focadas as Teorias da Ecologia 

Populacional e o Ciclo de Vida das Organizações, trazendo uma relação entre os dois 

tópicos e permitindo uma evolução para o entendimento acerca do ciclo de vida dos 

produtos turísticos. 

 O terceiro momento, Capítulo 2.1.3, versará sobre o Sistema de Turismo e o Ciclo 

de Vida dos Produtos Turísticos apresentando as pesquisas e críticas recentes que abordam 

o tema. 

 

2.1.1 - Teoria Geral dos Sistemas e Sistemas Abertos 
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A Teoria Geral dos Sistemas surge após o final da segunda Guerra Mundial, sendo 

difundida a partir dos trabalhos de Bertalanffy e a divulgação dos conceitos de sistemas 

abertos. 

O conceito de Teoria Geral dos Sistemas influenciou diversas linhas de pesquisa, 

incluindo a teoria das organizações. Neste contexto as organizações são vistas como um 

sistema aberto que deve se adaptar ao seu meio ambiente. 

A perspectiva sistêmica descende de duas principais vertentes teóricas, a 

mecanicista e a organicista. (BERTALANFFY, 1967). A tendência organicista é 

representada por Bertalanffy (1967), sendo associada a sua Teoria Geral dos Sistemas, 

enquanto que a tendência mecanicista está associada à Teoria da Cibernética, do 

matemático Wiener. Os ciberneticistas se propõem a projetar sistemas artificiais, máquinas 

simuladoras de vida, para compreender os sistemas naturais, incluindo grupos sociais. A 

Teoria Geral dos Sistemas se propõe a ser uma teoria de princípios universais gerais, seja 

de natureza física, biológica e sociológica. 

A Teoria Geral dos Sistemas tem como noção central a de sistema, sendo definido 

por Bertalanffy (1967) como um complexo de elementos em interação na qual se evidencia 

a interação ou relações entre os seus componentes. As totalidades são formadas de partes 

interdependentes. São as relações que dão coesão ao todo. É a interação que constituindo o 

sistema, torna os elementos mutuamente interdependentes. Cada parte está de tal forma 

relacionada com as demais que uma possível mudança em uma delas acarretará mudanças 

nas outras. 

 Dentre os pioneiros que desenvolveram trabalhos na área de sistemas abertos estão 

Trist, Emery e Homas (MOTA; VASCONCELOS, 1996). A idéia central do trabalho de 

Trist e Emery aborda uma concepção sociotécnica das organizações, os quais vêem as 

organizações em suas interações com o ambiente. Os pesquisadores consideram que 

existem dois subsistemas das organizações, o técnico e o social. O subsistema técnico diz 

respeito às demandas de uma tarefa, implantação física e ao equipamento existente, sendo 

responsável pela eficiência potencial da organização. O subsistema social corresponde às 

relações sociais entre os encarregados da execução da tarefa. Assim, defendem que quando 

a tecnologia interage com os indivíduos não é possível maximizar a tecnologia, tampouco 

o sistema social. (MOTA;VASCONCELOS, 1996). 
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 O trabalho de Homas foca no sistema externo, interno e na interação entre eles. O 

sistema externo refere-se ao conjunto de atividades e interações impostas pelo ambiente 

aos participantes do sistema. As atividades de interações geradas pelo próprio sistema são 

denominadas sistemas internos. Os sistemas interno e externo, por sua vez, não são apenas 

dependentes entre si, mas incluem também todo o ambiente. 

 Três modelos conceituais delineiam a organização enquanto sistemas 

sociotécnicos: a organização como sistema de interligação de grupos (modelo Likert) – os 

grupos são ligados por indivíduos em posições chave, e que pertencem ao mesmo tempo a 

dois ou mais grupos; a organização como conjunto integrado de papéis em que não são 

pessoas que estão interligadas, mas, pessoas desempenhando determinados papéis, ou seja, 

as organizações devem ser pensadas em termos de um conjunto de papéis que se 

desdobram e se ligam; e, a organização enquanto sistema complexo, onde a organização 

deveria ser identificada como ciclos de eventos e não como estrutura de autonomia física e 

permanente (MOTA; VASCONCELOS, 1996). 

 A organização enquanto sistema aberto apresenta algumas características próprias: 

 

a) Importação de energia: a organização recebe insumos do ambiente; 

b) Processamento: a organização processa os insumos para transformá-los em produtos; 

c) Exportação de energia: a organização disponibiliza os produtos no ambiente; 

d) Ciclo de eventos: a energia colocada no ambiente retorna para a organização; 

e) Entropia negativa: reposição da energia para que a organização resista ao processo 

entrópico; 

f) Informação enquanto insumo, controle por retroalimentação e processo de codificação; 

g) Estado estável e homeostase dinâmica: a organização procura absorver novas funções 

ou até mesmo novos subsistemas, em um processo de expansão, possuindo estados 

estáveis em diferentes níveis; 

h) Diferenciação: a organização tende à multiplicação e à elaboração de funções devido à 

entropia negativa; 

i) Equifinalidade: existe mais de uma maneira correta de se atingir uma situação estável. 

 

Por fim, do ponto de vista das organizações como sistemas sociais apresenta 

diversos subsistemas, dentre eles o subsistema de produção, de suporte, de manutenção, 

adaptativos e administrativos. (MOTA; VASCONCELOS, 1996) 
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Os autores defendem ainda que a organização se difere dos demais sistemas sociais 

em função de seu alto nível de planejamento. 

 

2.1.2 - Ecologia Populacional e Ciclo de Vida das Organizações 

A proposição ecológica populacional é uma proposição teórica que enfatiza 

processos de seleção ambiental. Os ecólogos populacionais tentam explicar como 

condições políticas, sociais e econômicas afetam a abundância e diversidade de 

organizações, tentando justificar a característica de mutação das organizações ao longo do 

tempo. 

 Nesse sentido, embora existam diferentes visões entre investigadores desta linha de 

pesquisa, esta parte de três observações básicas: 1- a diversidade faz parte dos agregados 

das organizações; 2- as organizações têm dificuldade para executar e planejar mudanças 

rápidas para responder às demandas de ambientes incertos e mutáveis; 3- a comunidade 

das organizações dificilmente é estável, ou seja, organizações aparecem e desaparecem de 

forma contínua (BAUM, 1999). Os ecólogos organizacionais procuram explicações para 

diversidades nos níveis de populações, focando em taxas de fundação e fracasso enquanto 

fatores chaves para o crescimento e redução da diversidade. 

 O conceito de organizações, populações e comunidades, de acordo com Baum 

(1999), são elementos-chave para o entendimento da análise ecológica populacional. A 

organização é constituída de uma série de elementos voltados de maneira geral para um 

mesmo fim. Pode ser desde organizações com fins-lucrativos, como empresas, grupos de 

negócios, ou sem fins lucrativos, organizações não governamentais, associações e outras. 

A população é constituída de um conjunto de organizações que estão voltadas para 

atividades similares de utilização de recursos. As comunidades organizacionais são 

sistemas integrados de populações que interagem entre si. 

 A ecologia organizacional, de acordo com Hannan e Freeman (1977) está pautada 

em um debate desenvolvido sobre a teoria da inércia estrutural, em que as organizações 

têm dificuldades para mudar a sua estratégia de forma rápida para acompanhar as 

demandas ambientais, enfatizando que de maneira geral as inovações geralmente ocorrem 

no início da história das organizações. Portanto, a mudança e variabilidade das 

organizações são reflexos da substituição de uma organização inerte por outra.  
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 Debates sobre abordagens ecológicas estão pautados também em duas 

considerações que segundo Hannan e Freeman (1989) e Sing e Lumsden (1990) tratam-se 

de confusões de concepção teórica. A primeira delas refere-se aos conceitos de 

determinismo ambiental, erroneamente contrastado com probabilismo. A confusão está 

pautada na influência do indivíduo nas organizações. Tais autores esclarecem que 

indivíduos podem de maneira clara influenciar o futuro das organizações. Entretanto, o 

foco desta teoria reside no fato que existem restrições às habilidades dos indivíduos em 

conceber e implementar mudanças que aumentem as chances de sobrevivência diante da 

força da competição. A segunda confusão encontra-se ligada ao nível de análise. Esta 

teoria define que existem limites para a influência das ações individuais sobre a 

variabilidade das propriedades das organizações, consequentemente, ações de indivíduos 

podem não ter poder explicativo de diversidade na população de organizações. 

 Assim, os estudos em abordagens ecológicas estão voltados para a criação de novas 

organizações e o desaparecimento de outras, em oposição a abordagens de adaptação que 

explicam as mudanças na diversidade organizacional em termos de escolhas estratégicas e 

mudanças nas organizações existentes. Para tal, a exemplo do estudo de Baum (1999), são 

propostos dois modelos de análise. O primeiro com um foco em taxas de fundação e 

fracasso organizacional, e o segundo com um foco nos processos de mudança nas 

populações organizacionais. 

 O modelo com foco em taxas de fundação e fracasso organizacional na perspectiva 

da ecologia organizacional representa variações em relação a abordagens tradicionais que 

focam iniciativas, capacidades e habilidades individuais. A abordagem tradicional baseia-

se em traços inatos, a cerca de fundação de organizações relacionadas ao passado de um 

indivíduo que o leva a fundar uma organização. As abordagens ecológicas de fundação e 

fracasso organizacional, de maneira comparativa enfatizam causas contextuais ou 

ambientais, sociais, econômicas e políticas – as quais produzem uma variação nas taxas de 

fundação e o fracasso das organizações ao longo do tempo, que influenciam estruturas de 

oportunidade, confrontam fundadores organizacionais e restrições de recursos. Assim, as 

pesquisas ecológicas focam três temas principais: processos demográficos; processos 

ecológicos e processos ambientais. 

 No que diz respeito à abordagem para mudança organizacional, estas refletem a 

atuação de quatro processos: variação, seleção, retenção e competição. As variações são 

uma característica dos comportamentos humanos. Trata-se de qualquer tipo de mudança, 
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intencional ou não. Indivíduos produzem variações em diversos níveis, seja em 

competências administrativas e técnicas ou em relação a suas variações. Dependendo da 

variação, pode trazer mais benefícios que outras na aquisição de recursos num ambiente 

competitivo, sendo então selecionadas positivamente, não pelo ambiente, mas pelo 

administrador dentro das organizações e pelos investidores, clientes e reguladores 

governamentais em ambientes externos. 

 Variações de sucesso são retidas nas formas de organizações sobreviventes. 

Quando as chances de sobrevivência são baixas, isso não significa que essas organizações 

estão destinadas ao fracasso, mas que a capacidade dos indivíduos de mudar organizações 

com sucesso é importante. (HANNAN; FREEMAN, 1989). Portanto, isso demonstra que a 

teoria ecológica, conforme afirma Baum (1999) não remove indivíduos da 

responsabilidade de controle sobre o sucesso das organizações, entretanto assume que eles 

nem sempre podem determinar previamente que variações serão bem sucedidas ou quais 

mudarão as estratégias e as estruturas das organizações acompanhando as demandas 

ambientais. 

 Ao se tratar de mudanças deve-se centrar na teoria da inércia, que prevê que as 

organizações podem freqüentemente fracassar como resultado direto de suas tentativas de 

sobrevivência. A Teoria da Inércia Estrutural assume que organizações experimentam 

pressões por um desempenho confiável e por ações responsáveis. 

  Hannan e Freeman (1977) assumem que as organizações enfrentam tanto restrições 

internas quanto externas, na sua capacidade de mudança, e que dadas às restrições, os 

processos de seleção fornecem explicação adequada para mudança nas populações 

organizacionais. A natureza dos processos de seleção é tão relevante que organizações com 

características inertes têm mais chances de sobreviver. 

É importante relatar que a ecologia organizacional tem um foco especial nos 

processos de variação, seleção, retenção e competição, baseados no determinismo do 

ambiente, embora também considere a influência dos indivíduos nos processos de 

mudança.  

 As pesquisas de abordagens ecológicas tanto no que diz respeito aos processos 

demográficos, ecológicos ou tecnológicos fazem referência à sobrevivência da organização 

ao longo do tempo. Dentre eles podem-se citar as variáveis idade organizacional – as taxas 

de fracasso organizacional declinam ou aumentam com o tempo; Tamanho organizacional 
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– taxas de fracasso organizacional declinam com o tamanho; Densidade da população 

(número de organizações em uma população) – o crescimento da densidade aumenta a 

legitimidade original de uma população, aumentando as taxas de fundação e diminuindo os 

fracassos; Ciclos tecnológicos - as mudanças tecnológicas criam oportunidades para 

estabelecer novas posições competitivas e tornando obsoletas as competências das 

organizações existentes. (BAUM, 1999) 

 Neste sentido, as referidas reflexões abordam o fator sobrevivência e fracasso das 

organizações, pressupondo que as mesmas possuem um tempo de sobrevivência desde a 

sua fundação até o seu fracasso na seleção ambiental, apresentando um dado ciclo de vida. 

As posições competitivas das organizações também remetem a taxas de sobrevivência e 

fracasso organizacional, pressupondo um ciclo de vida para a organização. 

 Os estudos sobre ciclo de vida são originários da biologia, mas tem apresentado 

crescente interesse na academia associado a questões sociais e empresariais.  

 Kotler (1998) esclarece que a maioria dos estudos sobre ciclo de vida de um 

produto são representados por uma curva em forma de sino passando por quatro variações: 

introdução, crescimento, maturidade e declínio. 

 Mauad (2005) apresenta em sua pesquisa sobre o ciclo de vida dos setores 

industriais um levantamento dos principais estudos nessa abordagem. Segundo ela por 

meio de uma revisão da literatura é possível identificar dezessete modelos de crescimento 

ou de desenvolvimento das organizações. A sua pesquisa constata que os ciclos de vida 

organizacionais diferem sobre o número de fases, variando de três a dez fases. Em geral os 

pesquisadores do ciclo de vida das organizações têm feito uso de modelos com quatro 

fases: início, crescimento, maturidade, declínio ou transição. 

A autora apresenta ainda um quadro de estratégias no ciclo de vida do produto em 

que considera a existência de quatro estágios do ciclo de vida do produto. Para cada 

estágio existem diferentes estratégias, o que também permite por meio da existência da 

estratégia definir o estágio em que o produto se encontra.  O seu modelo encontra-se 

representado no Anexo 1. 

Mauad (2005) esclarece que o conceito de ciclo de vida do produto pode ser muito 

útil para planejar estratégias desde que seja entendido como ponto chave, pois produtos 

não são organismos, e, portanto, não têm ciclos inatos como plantas ou animais. Ressalta 

que o conceito em estudo é validado mediante as decisões estratégicas dos gestores 

envolvidos com o produto.  
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A autora supracitada aborda que os pesquisadores não tratam na análise a fase final 

de declínio ou envelhecimento e sim instituem crises ao longo das fases de evolução das 

organizações. Portanto, surge na sua análise a hipótese de que as organizações têm 

exigências diferentes para sobreviver em cada um dos estágios de seu ciclo. Neste sentido, 

o sucesso ou fracasso da organização está relacionado à sua capacidade de enfrentar os 

desafios que aparecem nos diferentes estágios de seu ciclo. Esta idéia reflete a vertente de 

adaptação das organizações ao ambiente. 

 Outro autor que apresenta conclusões sobre o ciclo de vida de produtos turísticos é 

Plog (2001). Segundo ele, em sua pesquisa relacionada a destinos turísticos, 

historicamente os destinos seguem um padrão previsível desde o seu nascimento até a sua 

maturidade. Defende que uma em cada cinco áreas de destino que estiveram em atividade 

nos últimos trinta anos está em um estado visível de declínio, e isto pode ser observado 

tanto do ponto de vista dos visitantes quanto das variáveis da qualidade da experiência, do 

rendimento do visitante, da densidade de visitantes e do retardamento da imagem.  

 Apesar disso, é relevante delinear algumas observações. A previsibilidade do ciclo 

de vida do produto turístico é uma visão determinista, uma vez que os ciclos podem 

divergir ao se comparar diferentes destinos turísticos. Algumas fases podem ser alcançadas 

sem que outras sejam atingidas o que é considerado uma limitação da teoria em estudo. 

 Portanto, cabe esclarecer que esta pesquisa não defende a visão de previsibilidade, 

entendendo que os destinos enquanto produtos turísticos NÃO seguem um padrão 

previsível, em função das decisões estratégicas tomadas e das influencias ambientais 

externas. 

 Embora as características dos destinos turísticos sejam diferentes, fica claro que 

caso ocorra um declínio gradual ao longo do tempo, a localidade exigirá o consumo de 

uma grande quantidade de energia na tentativa de reverter à queda.  

 

2.1.3 - O Sistema de Turismo (SISTUR) e o Ciclo de Vida dos Produtos Turísticos 

 

 O turismo é uma atividade que não possui um método de análise próprio sendo 

tomado de outras ciências já consolidadas. Isso pode ser explicado por meio de uma 

análise transdisciplinar da atividade.  

 Beni (2001) defende que a incorporação de variáveis e métodos explicativos 

originários de outras abordagens permite aplicações interativas e operacionais que 

impulsionam a observação, descoberta e interpretação do objeto de estudo do turismo. 
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Uma das áreas de pesquisa que possui um representativo reconhecimento foi a da 

atividade enquanto pensamento sistêmico. Tal noção pode ser claramente visualizada nas 

formulações a seguir. 

Pela conceituação dos preceitos da Teoria Sistêmica, Beni (2001) situou o estudo 

do turismo, em sua abrangência e complexidade, enquanto fenômeno sujeito a variáveis 

internas e externas. 

O principal objetivo do Sistema de Turismo – SISTUR - é o de organizar o plano 

de estudos do turismo, levando em consideração a necessidade de fundamentar hipóteses 

de trabalho, justificar posturas e princípios científicos, aperfeiçoar e padronizar conceitos e 

definições, bem como consolidar condutas de investigação, para instrumentalizar a análise 

e ampliar a pesquisa em turismo. (BENI, 2001) 

O ambiente do SISTUR é formado pelos três grandes subsistemas - relações 

ambientais, organização estrutural e ações operacionais, que estão subdivididos em 

subsistemas menores que propiciam o seu desenvolvimento, conforme a Figura 2. 

A Figura 2 propõe que existe uma troca de relações entre os conjuntos e seus 

respectivos subsistemas, o que demonstra a sua característica de sistema aberto. Além 

disso, pode-se perceber que o sistema está a todo tempo se retroalimentando e colocando 

novos inputs e distribuindo outputs para o sistema. 

 
Figura 2: O Sistema de Turismo, modelo referencial. 

Fonte: Beni, 2001. p. 48 
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Portanto, tanto a teoria da Ecologia Populacional quanto o SISTUR, são 

abordagens descendentes da abordagem sistêmica e da teoria dos sistemas abertos. A teoria 

da ecologia organizacional oferece uma série de argumentos e pressupostos teóricos que 

favorecem traçar uma metodologia em conjunto com o pensamento sistêmico para 

direcionar estudos na área de turismo, em especial os voltados à análise do ciclo de vida 

dos produtos. 

Estudar o ciclo de vida dos produtos turísticos envolve traçar uma metodologia que 

permita de maneira organizada apresentar as variáveis que implicam na mudança entre as 

fases do ciclo. De maneira geral a atividade turística pode atingir picos de 

desenvolvimento, sem que para tanto todos os componentes do SISTUR, evoluam 

passando por todas as fases propostas. 

Dessa maneira, conceber estudos sobre ciclo de vida dos produtos turísticos 

pressupõe uma decisão quanto aos componentes do SISTUR que serão avaliados. Além 

disso, os estudos nessa área podem ser bem diversificados devido à própria característica 

do sistema de turismo, que contém uma ampla gama de variáveis, podendo ser explorado 

do ponto de vista das organizações, políticas, ou ainda considerando-se destinos turísticos 

enquanto comunidades de organizações com populações distintas que interagem entre si. 

Butler (1980) defende que não existem fatores exatos que definam a passagem de 

um estágio para o outro. Esse argumento dificulta uma maior legitimidade às pesquisas 

nessa área. Portanto, ainda que não exista na academia um padrão que defina limites de 

características dos estágios, até mesmo por que a sua existência estaria focada em um 

determinismo que não faz sentido às abordagens do turismo, faz-se necessário que os 

pesquisadores esclareçam quais critérios e formulações teóricas definiram a sua opção de 

escolha. 

O modelo de ciclo de vida do produto turístico foi inicialmente proposto por Butler 

(1980) e até hoje tem sido utilizado pelos diversos pesquisadores como referência para 

análise dos processos evolutivos das cidades turísticas. Propõe uma evolução baseada em 

cinco fases distintas: exploração, envolvimento, desenvolvimento, consolidação, 

estagnação. Além destas, o seu modelo pode evoluir para o declínio e/ou 

rejuvenescimento, conforme pode ser visualizado na Figura 3. A seguir serão 

demonstradas as características propostas por Butler (1980) para cada estágio do produto. 
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Figura 3: Modelo de Ciclo de Vida de uma Destinação. 

Fonte: Adaptado de Butler, 1980, p. 7 

   

 A fase de exploração trata-se do estágio inicial da atividade turística. Caracteriza-se 

por um pequeno número de turistas na localidade e, por este motivo, a utilização das 

facilidades locais é alta, bem como o contato com a população local. No que tange aos 

aspectos físicos e sociais, a área encontra-se praticamente intocada pela atividade turística 

e a partida e chegada dos turistas causam um impacto pouco significativo na economia e 

na vida social dos residentes locais. 

No estágio de envolvimento o número de visitantes à localidade vai aumentando e 

assumindo uma maior regularidade.  Alguns residentes locais começarão a fornecer 

algumas facilidades primárias e algumas vezes exclusivas para esses visitantes. O contato 

entre os visitantes e as comunidades locais ainda podem ser considerados altos. Já neste 

estágio algum anúncio específico para atração do turista é realizado e percebe-se um 

mercado inicial para visitantes. Pode emergir uma estação turística e alguns ajustes serão 

feitos nos moldes sociais locais. Além disso, será viabilizado algum nível de organização 

nos arranjos dessas viagens e ocorrerão as primeiras pressões para os governos e 

instituições públicas investirem em transportes e facilidades para os visitantes. 
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  O estágio de desenvolvimento relaciona-se a uma bem definida área de mercado 

turístico. O envolvimento da população local e o controle do desenvolvimento vão 

diminuir rapidamente. As facilidades oferecidas pelos nativos irão desaparecer e serão 

substituídas por facilidades mais elaboradas fornecidas por organizações externas, 

sobretudo no que diz respeito à acomodação dos visitantes. As atrações naturais e culturais 

serão desenvolvidas para mercados específicos e atrações originais poderão ser 

substituídas por facilidades importadas. Serão notadas mudanças na aparência física da 

área e os visitantes ainda serão bem recebidos ou aprovados pela população. Nos períodos 

de pico o número desses visitantes será igual ou superior ao número permanente da 

população local. 

  No estágio de consolidação o número total de visitantes ainda irá aumentar e 

exceder o de residentes permanentes, mas não na mesma proporção de antes. A economia 

da localidade estará basicamente vinculada à atividade turística. O marketing e os anúncios 

são amplamente alcançados bem como esforços feitos visando a estender a estação de 

visitação e a permanência do turista. Franquias e grandes grupos da indústria turística 

serão representados, mas poucos acréscimos serão feitos. O excessivo número de visitantes 

e as facilidades fornecidas pra eles podem despertar alguma oposição ou descontentamento 

entre os visitantes permanentes, principalmente nos não envolvidos na indústria turística e 

resultando em alguma privação e restrição nas suas atividades. 

  No estágio de estagnação o pico do número de visitantes será alcançado ou 

excedido acompanhado de concomitantes problemas ambientais, sociais e econômicos. A 

área terá uma imagem bem estabelecida, mas não suficiente para mantê-la em ascensão. 

Existirá uma tendência de repetição da visitação e similares formas de tráfego. Haverá 

excedente oferta de hospedagem e serão necessários esforços extremos para manter os 

níveis de visitação. Atrações naturais e genuinamente culturais serão possivelmente 

substituídas por facilidades artificiais importadas. A imagem do produto se tornará 

separada de seu ambiente geográfico e o tipo de visitante esperado mudará para a forma de 

turismo de massa. 

  No estágio de declínio a localidade não será hábil para competir com novas 

atrações e então enfrentará um declínio de mercado, espacialmente e numericamente. Os 

turistas aparecerão em feriados e aumentados para os finais de semana ou dias de viagem. 

Haverá mudanças perceptíveis nas propriedades e as facilidades turísticas freqüentemente 

substituídas por estruturas não relacionadas a turistas como uma saída desta área. Outras 
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facilidades turísticas desaparecerão conforme a localidade se torne menos atrativa e a 

viabilidade de outras facilidades será questionável.  

  O envolvimento local no turismo é comumente aumentado como empregados e 

outros residentes estarão hábeis a comprar facilidades a menores preços conforme o 

declínio do mercado. Hotéis podem se tornar condomínios, apartamentos convencionais 

desde que as atrações façam dos mesmos igualmente atrativos para acordos permanentes, 

principalmente para idosos. A área pode tornar-se um turismo de baixo nível ou, em último 

caso, perder a sua função turística. 

  O estágio de rejuvenescimento pode ocorrer ou não em uma área turística, mas 

geralmente nunca será atingido sem uma mudança completa das atrações em que o turismo 

se baseia. Existem duas principais maneiras que possibilitarão atingir esse objetivo. A 

primeira delas seria a construção de atrativos artificiais e a segunda ganhar vantagem em 

novos recursos naturais, em muitos casos através de esforços combinados entre empresas e 

poder público. 

É importante ressaltar que diversos fatores podem afetar a diminuição de visitantes 

e as tentativas de reverter quadros podem não ter os resultados esperados. Além disso, a 

forma com que é planejada, executada e gerida a atividade pode trazer diferentes 

resultados durante esses processos.  

Beni (2001) também apresenta um modelo de ciclo de vida da atividade turística, 

entretanto, voltado a uma abordagem do marketing do destino. Para isso ele apresenta uma 

matriz de estratégia de marketing e as fases do ciclo de vida de um produto. Em sua 

concepção este ciclo é composto por cinco fases que estão relacionadas a quatro estratégias 

de marketing. 

A pesquisa de Beni (2001) pressupõe que os destinos turísticos devem se engajar 

em uma situação de máxima competitividade, em que a obtenção de benefícios e a 

sustentação dos negócios turísticos serão mais complexas. 

Uma questão relevante para a definição do ciclo de vida dos produtos turísticos é o 

entendimento que as destinações estão sujeitas a um declínio, possuindo assim um limite 

de aceitação de desenvolvimento turístico. A capacidade de carga de um destino está 

bastante relacionada à idéia de turismo sustentável. A capacidade de carga de um destino é 

determinada pela capacidade de absorver o desenvolvimento turístico antes dos impactos 

negativos serem sentidos pela comunidade local. 

Saveríades (2000) explica que a capacidade de carga não é uma fórmula para se 

obter um número fictício, para que o desenvolvimento termine. Mas um conceito que 
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evolui com o tempo e com o crescimento do turismo podendo ser manipulado pela gestão. 

Em sua concepção seria mais adequado utilizar o termo capacidade social o que inclui 

tanto a tolerância dos turistas por parte das comunidades locais, quanto à qualidade da 

experiência para os visitantes. 

Nesta visão Williams e Gil (2001) apresentam os novos rumos da administração 

para a capacidade de carga da atividade. Assim, apresentam o modelo de indicadores do 

Programa Anual de monitoramento da comunidade e do resort de Whistler no Canadá, 

1996.  

De acordo com este modelo, são considerados sete indicadores para 

monitoramento: 

 

a) Indicadores de desenvolvimento: inventário de desenvolvimento residencial, comercial, 

acomodações hoteleiras, atividade de construção e capacidade de desenvolvimento; 

b) Indicadores ambientais: Análise da qualidade do ar, cobertura da vegetação, população 

de peixes e animais selvagens, qualidade dos rios, qualidade da água potável, ambiente 

visual e níveis de ruídos;  

c) Indicadores de mercado: Volume de visitantes (esquiadores), congressos, perfil de 

compradores de unidades residenciais, preços de habitações, taxas de ocupação hoteleira, 

indicadores de negócios. 

d) Indicadores de satisfação: satisfação da comunidade local e dos visitantes; 

e) Indicadores sociais: Alunos matriculados, dados sobre saúde, desemprego, 

criminalidade; 

f) Instalações e infraestrutura da comunidade: utilização das áreas de lazer pela 

comunidade, capacidade excedente do sistema de abastecimento de água, consumo de 

energia, volumes de lixo não tratável e situação dos depósitos de lixo; 

g) Indicadores de meio de transporte: Capacidade e volume de tráfego na rodovia 99 e 

Duffy Lake, utilização de receitas do sistema de trânsito, número de passageiros 

transportados pelas linhas de ônibus, movimentação de aviões, veículos licenciados e 

vagas de estacionamento. 

 

Outro importante estudo foi realizado por Lundtorp e Wanhill (2001), em que os 

autores apresentam um artigo sobre a teoria do ciclo de vida de destinações (resorts). 

Neste trabalho os autores discutem importantes considerações sobre esta teoria. Segundo 

eles, o modelo de Butler (1980) tem sido um modelo mais descritivo que normativo. Neste 
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sentido, fazem uso de uma discussão matemática que possibilita um entendimento do 

modelo e a sua aplicação. 

Os referidos autores consideram que o modelo assume um mercado uniforme que 

ignora as mudanças nos padrões de turistas, ou seja, a curva do ciclo de vida pode somente 

ser um agregado verdadeiramente representativo se todos os turistas forem repetidos. Uma 

vez que sejam incluídos turistas não repetidos no mercado o modelo de ciclo de vida torna-

se somente uma aproximação estatística ou caricatura da realidade e a sua interpretação 

depende da habilidade de cada pesquisador. 

 Para atingir esta conclusão os autores formularam um modelo matemático de 

demanda gerada para explicação do modelo do ciclo de vida, levando em consideração o 

número de turistas, do ponto de vista da demanda e da oferta. A função para turistas 

repetidos e não repetidos, levando-se em consideração que a localidade já tenha recebido 

turistas anteriormente é dada pela seguinte fórmula:  

vt = a + pMt 

Onde: 

vt = número de turistas 

a = constante (número máximo de turistas que a localidade já recebeu) 

pMt = Probabilidade de visita no mercado potencial (pessoas que já ouviram falar do 

destino) para um dado tempo t. 

 

E pMt é igual a  

 

Onde, 

pM = Probabilidade de turistas no mercado potencial 

e = constante 

h = Velocidade de expansão da informação sobre a destinação (D)  

t = tempo 

t0 = tempo de crescimento máximo da curva. 

 

Neste sentido, Lundtorp e Wanhill (2001) consideram que é possível mensurar 

quando os cinco estágios ocorrem, mas na prática a transição de uma fase para outra não é 

claramente observada. Isto ocorre por que se assume que o mercado é uniforme, quando na 

verdade o produto turístico é uma amalgama de variedade de diferentes atividades. Quando 

turistas não repetidos são incluídos na análise o modelo entra em colapso. Isso não 
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significa que a destinação está ultrapassada. A Figura 4 demonstra a representação gráfica 

de sua pesquisa do ciclo de vida da localidade “Ilha do homem” no período de 1884 a 

1975. A ilustração permite verificar o comportamento do gráfico ao longo do tempo, por 

meio do número de turistas. 

 
 
Figura 4: Passageiros para “Ilha do Homem” (em Milhares) 

Fonte: Lundtorp e Wanhill, 2001 

 

Lundtorp e Wanhill (2001) em sua discussão teórica argumentam que é possível 

explicar como fatores locais causam divergência da teoria. Decisões políticas e comerciais, 

do ponto de vista dos fornecedores são capazes de interromper o caminho de crescimento 

do ciclo. Diferentes decisões entre organizações públicas e privadas são importantes para a 

velocidade, forma e processo do ciclo de vida. Além disso, propõem que existem quatro 

questões políticas de importância para as destinações: regulamentação, investimento 

público, desenvolvimento de parcerias e incentivos financeiros. 

Neste sentido, percebem-se algumas semelhanças no que se refere aos 

esclarecimentos dos autores Mauad (2005) e Lundtorp e Wanhill (2001). Ambos 

apresentam que fatores externos podem interferir no desenvolvimento do ciclo. Outra 

semelhança diz respeito às crises instituídas ao longo das fases de evolução do ciclo. A 

afirmação de Mauad (2005) sobre as crises se confirma na disposição dos dados na Figura 

4, onde claramente a disposição apresentou um comportamento bastante sazonal, no que se 

refere ao número de passageiros em relação ao tempo, e não em uma perfeita curva em 

forma de sino. Este comportamento, possivelmente poderia ser explicado por meio de uma 

análise histórica das crises ocorridas ao longo das fases de evolução. 
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2.2 – ESTRATÉGIAS DE COOPERAÇÃO E NOVAS FORMAS DE GESTÃO 

 

O termo estratégia é uma palavra com muitas denominações e, portanto, com 

distintas interpretações. Neste aspecto, para que se possa compreender o trabalho 

cooperado entre as organizações enquanto estratégia, são cabíveis alguns esclarecimentos 

sobre a terminologia. 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) ilustram que a palavra estratégia existe há 

bastante tempo e que grande parte dos livros-texto que discutem sobre estratégia a 

consideram como planos elaborados pela alta administração que visam atingir resultados 

consistentes com as missões e os objetivos das organizações. Embora não estabeleça 

críticas a este conceito específico, elucida que o conceito de estratégia requer uma série de 

definições, que demonstrem a complexidade do termo. Neste sentido sugerem a existência 

de cinco possíveis definições: 

 

a) A estratégia é um plano: uma direção, um guia, ou, curso de ação para o futuro. 

Significa olhar para frente; Analisa a estratégia pretendida. 

b) A estratégia é um padrão: consistência em comportamento ao longo do tempo. Significa 

olhar o comportamento passado. Estratégia realizada. 

c) A estratégia é uma posição, ou seja, a localização de um produto em um determinado 

mercado. Significa olhar para baixo. 

d) A estratégia é uma perspectiva, isto é, a maneira fundamental de uma organização fazer 

as coisas. Significa olhar para cima. 

e) A estratégia é um truque, uma manobra específica para enganar um oponente ou o 

concorrente. 

 

 Apesar da inexistência de uma definição simples para a palavra estratégia existem 

alguns termos de concordância, dentre eles: A estratégia tanto se refere à organização 

quanto ao ambiente; A essência da estratégia é complexa; A estratégia afeta o bem estar 

geral da organização; A estratégia envolve questões tanto de conteúdo como de processo; 

As estratégias não são puramente deliberadas; As estratégias existem em diferentes níveis; 

e, a estratégia envolve vários processos de pensamento. 
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Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) em sua obra Safári de Estratégias abordam a 

formação de uma escola própria dentro da administração estratégica, a qual chamaram de 

escola de limites, que se consolida dentro da escola de poder. Os autores explicam que 

existe um novo vocabulário voltado para a área de administração estratégica. Com a rápida 

ascensão de relacionamentos cooperativos, a formação de estratégias deixa os limites da 

organização isolada e torna-se um processo conjunto, para ser desenvolvido com parceiros. 

Na sua visão existem nitidamente questões de planejamento e de posicionamento nessa 

formulação e as relações de poder e os aspectos negociados da estratégia são grandes. 

Dentre os principais temas trabalhados Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) 

apresentam alguns assuntos estabelecidos nessa formulação cooperativa de estratégia, 

sugerindo dentre os seus vários elementos a concepção de: 

 

a) Redes: em que as organizações não operam isoladas, mas em complexas redes de 

interações com outros agentes e organizações; 

b) Estratégia coletiva: onde as organizações precisam desenvolver estratégias no nível 

coletivo para atuarem com as complexas interdependências; 

c) Alianças estratégicas: Variedade de diferentes arranjos cooperativos, normalmente entre 

fornecedores e clientes como parceiros. 

d) Terceirização estratégica: buscar contratação externamente quando os fornecedores tem 

maiores vantagens comparativas. 

 

 Nesta discussão, tanto a estratégia, quanto a formulação de estratégias, podem estar 

relacionadas à concepção da Escola de poder, moldadas por poder e política. A premissa 

de poder micro vê a formação da estratégia como a interação através de persuasão, 

barganha e às vezes confronto direto na forma de jogos políticos, entre interesses e 

coalizões. Trata de organismos e grupos dentro da organização. O poder macro vê a 

organização como promovendo o seu próprio bem estar por controle ou cooperação com as 

outras organizações, através do uso de manobras estratégicas bem como de estratégias 

coletivas em formatos de redes e alianças. Reflete a interdependência entre a organização e 

o seu ambiente. (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). Na sua concepção a 

parceira pode ocorrer entre indivíduos, grupos e coalisões. 

 No que concerne à cooperação, muitos têm sido os motivos que levam firmas a 

desenvolverem trabalhos conjuntos. Na visão de Contractor e Lorange (1988) tanto a 

competição quanto a cooperação provêem simultâneos caminhos para o sucesso. 
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 Rodrigues (1999) argumenta que à medida que as economias nacionais se abrem 

aos investimentos externos e novos concorrentes entram nos diferentes mercados, há um 

aumento da quantidade de informações disponíveis aos consumidores, trazendo uma maior 

exigência em relação à qualidade, tecnologia e preços dos produtos. 

 É neste contexto ambiental, diante da necessidade de adaptação das empresas que 

as mesmas recorrem às estratégias colaborativas visando a adquirir habilidades que ainda 

não possuem.  

 Segundo Clegg e Hardy (2001), as organizações têm sofrido mudanças internas e 

externas. Internas no sentido de que as fronteiras da burocracia estão desaparecendo, 

tornando as organizações mais ágeis e flexíveis, menos formalizadas e com menor grau 

hierárquico. Externas no sentido de que as fronteiras que antes delimitavam as empresas 

são derrubadas.  

 Assim, as organizações passam a formar cadeias, conglomerados ou ainda alianças 

estratégicas com os mais diversos intuitos. Essas novas formas, segundo os mesmos 

autores demonstram que a colaboração entre as organizações tem assumido um significado 

crescente quanto à forma potencial para a solução de problemas empresariais, uma vez que 

as empresas compreendem que estão em um ambiente aberto e sujeito a mudanças. 

Clegg e Hardy (2001) defendem ainda que a competição aliada à cooperação é uma 

idéia com muitas implicações podendo focar diferentes tipos de relações. Assim, deve-se 

avaliar qual o papel de cada empresa na relação levando-se em consideração fatores 

culturais, históricos e benefícios conjuntos. 

 Embora alguns autores tenham uma visão mais voltada a questões econômicas, 

defende-se aqui a cooperação como um meio de formar parcerias, uma verdadeira relação 

de troca nos diversos sentidos, tecnológicos, econômicos, sócio culturais, enfim, formando 

relações que possibilitam um acesso mais rápido às constantes transformações trazidas 

pela globalização. 

Clegg e Hardy (2001) citam diversos tipos de cooperação para essas novas 

relações externas, dentre elas as redes e as alianças estratégicas.  

A rede trata-se de uma estrutura de valor agregado que constantemente introduz 

novos materiais e elementos a um mercado.  Pode existir para uma troca de informações 

ou para um processo de atividades, podendo ser formais ou informais.  A formação destas 

redes de parcerias envolve muitos riscos apesar de favorecer um desenvolvimento 

econômico regional e de proporcionar a criação e distribuição de riquezas. (CLEGG; 

HARDY, 2001). 
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Lorange e Ross (1996) discutem os tipos de alianças a serem formadas tomando 

como base duas perspectivas: o grau de integração vertical com a empresa mãe – vendo as 

alianças como empreendimentos de risco, em que os diversos tipos de empreendimentos de 

cooperação, sejam eles formais ou informais, variam em uma escala de níveis de maior ou 

menor integração; e quanto ao grau de interdependência, mostrando a visão de Contractor 

e Lorange (1988), podendo esta ser baixa ou alta. Por fim defende que ambas as posições 

têm em vista um mesmo ponto comum a VANTAGEM, embora cada parte potencial foque 

a sua perspectiva própria e a sua vantagem estratégica.  

A primeira delas seria por meio da avaliação de uma escala contínua entre 

mercados e hierarquia, em termos de integração vertical. De acordo com a sua visão esta 

escala varia entre as transações de um mercado livre de um lado, em que as empresas estão 

livres para a troca de bens ou serviços, não existindo, portanto a integração vertical, e de 

outro lado a hierarquia, em que existe um alto grau de integração vertical entre as 

empresas, como por exemplo, na realização de fusões ou aquisições. 

Kogut (1988) apresenta três perspectivas teóricas para explicar a formação de 

negócios conjuntos (joint-ventures). A primeira delas está baseada na Teoria dos custos de 

transação, considerando que a minimização dos custos seria motivadora de qualquer 

empreendimento. A segunda abordagem refere-se às teorias de comportamento estratégico, 

as quais consideram a maximização dos lucros por meio do aumento da competitividade da 

empresa, portanto os melhores parceiros seriam os que trouxessem maiores vantagens 

competitivas. Por fim, considera os negócios conjuntos como oportunidade de 

transferência de conhecimento e de aprendizado organizacional. 

Segundo o mesmo autor, a explicação dos custos de transação envolve a questão de 

como uma firma deveria organizar as suas atividades limites com as outras firmas. De 

acordo com Kogut (1988) os custos de produção devem diferir entre o esperado pela firma 

para a escala de operações, aprendizagem e conhecimento. Os custos de transação referem-

se às despesas com a elaboração e cumprimento dos contratos, ao estabelecimento de 

termos e reivindicações contingentes, ao aumento da dependência de uma parte, à 

estabilização de um relacionamento e/ou para administrar uma transação. 

Lorange e Ross (1996) sugerem uma estrutura formada por quatro modelos de 

alianças baseados na disponibilidade de recursos: 
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a) Acordo Provisório: quando se estabelece um contrato por tempo determinado. 

Geralmente as empresas-mãe colocam um mínimo de recurso esperando a 

complementação uma da outra e este é totalmente recuperado por elas; 

b) Consórcio: trata-se da junção de forças de diferentes empresas ou organizações visando 

a um objetivo comum, como por exemplo, para valorização de um produto ou marca, e 

pode envolver a formalização de um órgão, de normas disciplinares e técnicas e etc. 

Geralmente as partes estão dispostas a alocar mais recursos e os valores gerados dentro da 

aliança são distribuídos entre as sócias; 

c) Joint-venture baseada em projeto: situação na qual as empresas colocam um mínimo de 

recursos entrando em acordo para criá-los em conjunto. Os recursos gerados não são 

distribuídos entre as partes, exceto resultados financeiros; 

d) Joint-venture plena: As empresas colocam recursos em abundância e permitem que os 

recursos gerados sejam mantidos na aliança. Pode ser caracterizado como criação de uma 

entidade organizacional mais ou menos autônoma e com vida estratégica própria. 

 

 Essas alianças geralmente vinculam parceiros múltiplos em bases internacionais, 

oferecendo às empresas sócias um acesso maior a desenvolvimento tecnológico de novos 

campos, além da perspectiva de incluir a divisão de riscos, progresso técnico, maximizar 

vínculos e recursos de mercado estabilizado visando ao posterior desenvolvimento do 

produto (CLEGG;HARDY, 2001). 

Segundo Lorange e Ross (1996) existe muita proximidade quanto à maneira que as 

pessoas vêem as suas posições nas bases da aliança. Isso significa dizer que não existe uma 

fronteira clara quanto ao tipo de aliança. Assim, a relevância está no grau de proximidade 

entre as perspectivas de cada empresa. 

É importante perceber que até o presente momento discutiu-se o tipo de alianças 

entre empresas, cabendo agora abordar as parcerias entre as mesmas, governo e 

comunidades locais, focalizando as suas relações.  

Conforme abordado no início deste trabalho, Marshall no final do século XIX 

observou na Grã-Bretanha um tipo diferenciado de estrutura produtiva, em que empresas 

de pequeno e médio porte, ainda que concorrentes, se ajudavam ao atrair fornecedores, 

formar um mercado especializado, respeitar e divulgar um mesmo padrão de qualidade e 

cooperar em certos esforços de inovação, chamando essas estruturas de distritos 

industriais. (VEIGA, 2003) 
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Veiga (2003) explica que houve uma vasta discussão sobre as virtudes dos distritos, 

emergindo a partir daí a noção de Sistemas Produtivos Locais – SPL. O mesmo define SPL 

como um conjunto de unidades produtivas, tecnicamente independentes, economicamente 

organizadas e territorialmente aglomeradas, expondo que a principal vantagem dos SPL 

para o desenvolvimento é que esse tipo de relação de proximidade e interdependência entre 

empresas costuma ter um efeito bastante favorável para a competitividade dos territórios. 

Neste aspecto, o referido autor explica que, em se tratando de territórios, uma nova 

expressão tem sido utilizada a de “recomposição de territórios” que se expressa na 

necessidade dessas novas formas institucionais de concentração, coordenação e gestão 

dessas regiões. Trata-se de um desafio que tem sido chamado de intercomunalidade ou 

intercomunidades. No Brasil corresponde às diversas articulações microrregionais, bem 

como aos diversos tipos de pactos, alianças, associações e consórcios espalhados por todo 

o país. 

No caso da atividade turística, essas ações têm sido alavancadas através dos 

conselhos existentes em cada município, os quais contam com os diversos representantes 

das bases locais, sejam empresários ou moradores e ainda dos Pólos de turismo. 

Entretanto, muitas são as ações estratégicas de cooperação que ocorrem de maneira 

isolada, formal ou informal que se desenvolvem fora dos espaços de discussão dos foros e 

que têm influência nas novas formas de gestão da atividade turística. 

 A discussão sobre novas formas de gestão da atividade turística ganhou força nos 

últimos anos, sobretudo tendo como base as políticas do governo federal de 

desenvolvimento com foco em arranjos de produção e formação de pólos de turismo. Esta 

idéia está pautada no aumento da competição por meio da cooperação entre empresas.  

Portanto, existe um incentivo direto à formação de aglomerados de empresas a qual 

tem sido apresentada como uma possibilidade de aumento de vantagens competitivas para 

o produto turístico. A mesma lógica tem se configurado para a organização do mercado 

turístico, em que a política de governo para o turismo migra de uma visão de 

municipalização (com a extinção do Programa Nacional de Municipalização do Turismo – 

PNMT) para uma visão de regionalização da atividade, com o intuito de gerar força 

competitiva para as regiões. Apesar de uma mudança de padrões em termos de política de 

turismo, é relevante esclarecer que os programas de regionalização, por si, não são capazes 

de conter a competição entre os municípios e/ou regiões. Ao invés disso, o intuito é gerar 

força competitiva para as regiões, considerando que competitividade e cooperação não são 

‘caminhos opostos’. 
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Neste sentido, foi incentivada em todo o país a formação de pólos de turismo, os 

quais oportunizam o trabalho em conjunto entre instituições públicas, privadas e sociedade 

civil no planejamento da atividade turística. 

Nasser (2000) em sua discussão sobre aglomerados (clusters) sugere como recorte 

regional para estudo os pólos, apresentando-os como cortes espaciais menores para áreas 

com real potencial de desenvolvimento, podendo ser um centro de interação entre o 

sistema produtivo e o desenvolvimento tecnológico. A comunidade é vista como 

protagonista, empreendedora, autônoma e interdependente, com um modelo de 

gerenciamento mais específico, voltado para a mobilização e para a informação.  

 Entretanto, deve-se considerar que existem diferenças entre os conceitos de clusters 

e distritos industriais. Schmitz (1997) traz nesse aspecto a noção de eficiência coletiva. O 

conceito de eficiência coletiva aborda a noção de que a viabilidade econômica não pode 

ser compreendida com foco em firmas individuais. Define-a como a vantagem competitiva 

derivada de economias externas locais e ação conjunta. A economia externa local é 

definida seguindo os aportes de Marshall (1920, apud SCHMITZ, 1997), como aquela que 

é dependente do desenvolvimento geral da indústria. 

O autor esclarece que o conceito de distrito industrial e cluster são às vezes 

utilizados como sinônimos. Ele explica que o distrito industrial é sempre um cluster, mas o 

inverso nem sempre é verdadeiro. O distrito industrial se refere a uma profunda divisão de 

trabalho, que também implica a existência de cooperação. O cluster por sua vez se refere a 

uma concentração setorial e geográfica de firmas, o que não garante necessariamente a 

existência de eficiência coletiva. Outra questão relevante é que as instituições 

governamentais ou financiadas pelo governo não podem criar uma organização que 

compita baseada na eficiência coletiva. 

Isso pode ser confirmado por Garrido (2001) quando discute que os clusters – no 

sentido de distritos industriais - surgem de um processo endógeno, espontâneo e por 

antecedentes culturais e históricos locais, auxiliados pela existência de tradição local em 

ações integradas. Apesar disso, existe um consenso de que o Estado tem um importante 

papel no apoio e fortalecimento das bases locais. É considerado uma combinação de 

competição e cooperação que resulta em melhorias organizacionais para o produto. 

 Garrido (2001) explana que o entendimento desse conceito passa pela concepção de 

desenvolvimento regional, o qual pode ser explicado sobre a ótica de duas correntes 

principais. A primeira relaciona-se ao planejamento centralizado de um Estado nacional 
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“de cima para baixo”, em que o Estado é o indutor dos grandes projetos estruturantes. A 

segunda é conhecida como desenvolvimento endógeno ou local cujo movimento se 

coordena “de baixo para cima”. Esta se estabelece através do Sistema Produtivo local 

fazendo uso das potencialidades sócio-econômicas intrínsecas. Os atores locais são 

capazes de se estruturarem e se mobilizarem fazendo o uso de suas características 

culturais, como por exemplo, o seu capital humano. 

 Embora a discussão sobre clusters seja mais comum na área industrial, eles podem 

ocorrer em outros setores relacionados a serviços, dentre eles o turismo. Segundo Garrido 

(2001) é um dos modelos mais apropriados para estruturação das regiões de destino em 

face da natureza transdisciplinar do setor aliada à necessidade de se estabelecer parcerias 

entre os diversos segmentos que formam o turismo. Esta idéia pode ser reforçada quando a 

autora afirma que o cluster encontra ambiente propício para ocorrer em setores econômicos 

formados por pequenas e médias empresas, concentradas em um espaço geográfico, 

exercendo atividades semelhantes, para a produção de um determinado produto, necessita 

atuar orientado para o cliente preservando o binômio cooperação e competição. 

 Embora o conceito de eficiência coletiva tenha sido trabalhado na concepção de 

clusters ele também pode ser utilizado para avaliar outros conjuntos de relações. Para que 

a eficiência coletiva possa ser avaliada, alguns vetores de sinergia devem ser identificados. 

Lins (2000) cita como vetores de sinergia: interações diversas, parcerias público-privadas, 

envolvendo oferta de serviços e infraestrutura e cooperação fornecedor-cliente. Para este 

autor, as inter-relações assumem diferentes formas: Vínculos verticais – para trás 

(fornecedores, subcontratados) e para frente (compradores, trade); Vínculos horizontais – 

inclui marketing, conjunto de produtos, aquisições coletivas de insumos e utilização 

comum de instalações, máquinas e equipamentos especializados; e, Vínculos multi-laterais 

– envolvendo produtores locais, as associações empresariais e a administração pública 

local. Lins (2000) defende que os seus efeitos podem ser estáticos, repercutindo em termos 

de ganhos de eficiência, e dinâmicos por meio de progresso tecnológico e de crescimento. 

Estes quando combinados trazem uma maior rapidez na inovação incrementando a 

competitividade e melhoria de crescimento. 

  

2.3 – GESTÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA E INDICADORES TURÍSTICOS DO 

PRODUTO “LITORAL URBANO DE NATAL” 
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 Este capítulo encontra-se dividido em quatro distintas discussões. A primeira 

discussão, Capítulo 2.3.1, está focada na relação entre o turismo, território e impactos da 

atividade. Apresenta os principais conceitos sobre o tema e a sua relação com o processo 

de desenvolvimento dos destinos.  

 A segunda discussão, Capítulo 2.3.2, contempla as estratégias vigentes na 

concepção do turismo no Brasil, por meio da divisão dos períodos históricos de acordo 

com as políticas de turismo implementadas em nível nacional. 

 A terceira discussão, Capítulo 2.3.3, complementa o capítulo anterior apresentando 

o processo de desenvolvimento do turismo na Região Nordeste e no Estado do Rio Grande 

do Norte, abordando as principais questões políticas e econômicas da Região que foram 

precursoras das políticas de turismo. 

 Por fim, a quarta discussão contempla a caracterização do Município de Natal e a 

participação do turismo em seu processo histórico. 

 

2.3.1 - Turismo, Urbanização, Território e Impactos 

 

 O turismo é uma atividade que tem no espaço geográfico o seu principal objeto de 

consumo (CRUZ, 2001). Envolve diretamente pessoas em deslocamento em busca de 

atividades diferenciadas de seu cotidiano, geralmente, relacionadas ao lazer. 

 Ao se analisar a atividade turística, dois importantes aspectos são considerados – os 

interesses dos turistas, agentes atuantes da atividade, clientes reais, e, o interesse do local 

que recebe aos turistas. A soma dos interesses dessas duas partes proporciona o 

desenvolvimento de determinado local. 

 Visando a uma melhor compreensão faz-se necessário entender a noção de produto 

turístico.  

A empresa Creato, consultora do SEBRAE nacional e ganhadora da licitação para 

implantação de projeto turístico no Rio Grande do Norte, define produto turístico como a 

soma de componentes materiais e imateriais que são percebidos pelos visitantes a certo 

preço como um conjunto de atrativos, serviços e infraestrutura do destino (CREATO, 

2005). O conceito está sendo apresentado sob o ponto de vista da referida empresa por se 

tratar da mesma visão adotada pela Política Regional de Desenvolvimento do Rio grande 

do Norte, e consequentemente da área em estudo. 
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Entretanto, será considerada a metodologia proposta por Ignarra (1999) para expor 

os componentes do produto turístico: atrativos turísticos somados aos serviços turísticos, à 

infraestrutura básica e ao conjunto de serviços urbanos de apoio ao turismo. 

Segundo Ignarra (1999) entende-se por: 

 

a) Atrativo turístico: Todo o recurso natural ou cultural que atrai o turista para visitação. 

Está relacionado às motivações de viagens dos turistas e avaliação dos mesmos a esses 

elementos. 

b) Serviços turísticos: São aqueles que atendem exclusivamente ou preferencialmente 

turistas tais como meios de hospedagem, alimentação, agenciamento, transportes 

turísticos, espaços de entretenimento e eventos, informações turísticas, passeios e etc. 

c) Infraestrutura básica: Elementos essenciais à qualidade de vida das comunidades e que 

beneficiam de forma complementar aos empreendimentos turísticos, tais como saneamento 

básico, acessos, comunicações, energia, vias urbanas de circulação, controle de poluição, 

capacitação de recursos humanos, e outros. 

d) Serviços urbanos de apoio ao turismo: São os serviços disponíveis a população, mas que 

também são utilizados pelos turistas como transporte, serviços bancários, segurança, 

postos de saúde, abastecimento automobilístico e outros. 

 

Todo produto, seja turístico ou não, está condicionado a um mercado específico. 

Beni (2001) esclarece que, em se tratando de produto turístico, cada produto pode se 

identificar com um mercado específico, se referindo então a mercados turísticos.  

Fazem parte do produto atrelado ao mercado turístico outros fatores tais como o 

diferencial na criação, rede de distribuição, equilíbrio entre produtos a serem lançados e os 

já em fase de desenvolvimento, características nas quais geram uma maior complexidade 

no já caótico mercado turístico. 

Assim, o mercado de turismo é um ambiente complexo que exerce influência no 

ciclo de vida dos produtos ofertados. Aliado a esse aspecto, as mudanças proporcionadas à 

sociedade com o ingresso da atividade turística como atividade econômica e a falta de 

preparo para lidar com sua complexidade colaboram para esse fato. 

 Barbosa (2005) explica que no estudo do turismo deve ser considerado o homem 

fora de seu local de residência, a indústria que satisfaz as suas necessidades e os impactos 

que ambos geram sobre o ambiente físico, econômico e sócio-cultural da área receptora. 
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Neste sentido, a entrada da atividade turística em determinada localidade 

proporciona uma urbanização voltada diretamente ao turismo, visto a necessidade de uma 

infraestrutura específica da atividade, além de um maior consumo dos atrativos existentes.  

 A urbanização turística trata-se dos processos pelos quais as áreas urbanas são 

desenvolvidas com o intuito de produzir, vender e consumir os bens e serviços que 

proporcionarão prazer aos residentes temporários. E é essa nova função dada ao espaço 

que produzirá mudanças nas relações espaciais. (CLAVÉ, 1998). 

 Esse enfoque espacial, denominado de urbanístico ou geográfico teve como ápice a 

década de 60 na Europa se espalhando posteriormente para outros continentes. Petrocchi 

(2001) ressalta que o referido enfoque liga-se à necessidade de ordenamento do solo, 

motivado pelo rápido crescimento dos destinos, e por um turismo de caráter local, visando 

orientar os investimentos públicos e privados na busca por respostas ao crescimento 

exacerbado do turismo de massa. 

 A entrada de um fluxo turístico induz a um processo de produção de espaço, em 

que os espaços são refuncionalizados para receber esses visitantes temporários. Com todo 

esse processo de mudança as cidades perdem a sua autenticidade. A sua vida econômica, 

muitas vezes é completamente moldada em prol do desenvolvimento turístico, visando à 

construção de novas paisagens para o consumo e para o lazer. (CRUZ, 2001) 

 A maneira como se dá a apropriação do lugar para o turismo, bem como o seu 

consumo em excesso, sem o devido planejamento, tem como resultado a saturação e a 

insustentabilidade turística, levando determinadas áreas a um processo de saturação e 

deterioração. 

 Dessa forma, a maneira como se dá a apropriação do espaço pelo turismo 

direcionará os rumos que a atividade irá tomar, em longo prazo. Levando-se em 

consideração que toda localidade turística está sujeita a um ciclo de vida, que pode ser 

reduzido ou maximizado (KOTLER, 2005), o planejamento dos recursos que serão 

investidos com a finalidade de estruturação e controle do consumo são instrumentos que 

podem prolongar o ciclo de vida de determinado destino. Não se propõe com isso, uma 

posição elitista ou excludente, mas considerar a qualidade dos atrativos e da imagem do 

destino. 

 Entretanto, além dessa visão econômica e de estrutura físico-espacial, não se pode 

omitir que a atividade turística é acima de tudo uma prática social, que envolve o 

deslocamento de pessoas e as trocas culturais. (CRUZ, 2001). 
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 Neste aspecto, faz-se necessário abordar a existência de diversos atores envolvidos 

no processo de desenvolvimento da atividade, desde o interesse dos empresários com a sua 

necessidade de fazer crescer os negócios, das comunidades locais buscando o seu lugar 

junto à atividade e participando de um jogo de interesses individuais, bem como do poder 

público. 

 A atividade turística submete as localidades a inúmeros impactos sejam eles 

positivos e/ou negativos.  Archer e Cooper (2001) propõem que os impactos sejam 

avaliados quanto aos seus efeitos econômico, sócio-cultural e ambiental/ecológico.  

Por fim, visando a uma minimização destes impactos, destaca-se o conceito de 

sustentabilidade adequado à atividade turística. O Brundtland Report (apud ARCHER; 

COOPER, 2001) explica-o como atender as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de atender as suas próprias necessidades. Esse conceito 

surge com uma importância central quanto à reavaliação do papel do turismo na sociedade, 

apresentando um equilíbrio aceitável entre necessidades atuais e futuras. (ARCHER; 

COOPER, 2001). 

Para uma visão em longo prazo da atividade, este conceito tenta garantir que o 

consumo do turismo não exceda a capacidade de um destino anfitrião alavancando uma 

atividade mais responsável. Para tal, o planejamento, seja de órgãos institucionais e/ou da 

própria gestão empresarial, tem evoluído neste sentido, percebendo as consequências de 

um turismo mal planejado, o que tem exigido uma definição das responsabilidades dos 

setores público e privado. 

 

2.3.2 - Gestão do Turismo Global e Local: Estratégias Vigentes na Concepção do 

Turismo no Brasil e no Rio Grande do Norte 

 

 O mundo tem passado por diversas transformações em que as mudanças de valores 

têm alterado a forma de agir dos cidadãos, empresas e governo. Cada vez mais, diferentes 

agentes das atividades de produção tornam-se responsáveis pela sustentabilidade dessas 

atividades no sentido de equalizar os diversos interesses. Reconhece-se a viabilidade 

econômica em conjunto com realidades ambientais, físicas e sociais, o que implica em um 

pensamento em longo prazo. (MURPHY, 2001) 

A atividade turística, enquanto ‘atividade produtiva’ de bens (infraestrutura) e 

serviços, tem também se adaptado a essas funções, e a sua forma de gestão se firmado 
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como um instrumento de apoio e muitas vezes alternativa na busca da sustentabilidade, 

aliando questões globais e locais. 

 Parker (1999) direciona ao apelo mundial de pensar global e agir local. Nesta 

pesquisa a globalização é considerada como um fenômeno que envolve expansão levando 

em consideração as cinco arenas propostas por Parker (1999): a economia, política, 

cultura, tecnologia e recursos naturais, todos vistos sobre uma perspectiva global, mas 

direcionadas a um plano de gestão local. 

 Ao se tratar da gestão da atividade turística, a quebra das barreiras locais com o 

advento da globalização aumenta o nível de complexidade quanto aos reais papéis do 

governo, da iniciativa privada e da comunidade no processo decisório. 

 Nesse aspecto, Oliveira (2000) afirma que o planejamento e operação do turismo, 

na atualidade, devem ser intersetoriais e integrados, envolvendo várias organizações 

governamentais, empresas privadas, grupos de cidadãos e indivíduos, obtendo assim, um 

maior número de benefícios. 

 Na visão de Porter (1999) o governo tem o papel de assegurar a estabilidade 

macroeconômica, melhorando a capacidade microeconômica geral da economia, definindo 

regras e criando incentivos que dêem origem a competição, sem o estabelecimento de 

preferências, mas desenvolvendo e implementando um programa de ação econômica de 

longo prazo. 

 Aceitando-se a visão de Porter (1999), cabe ainda acrescentar a este discurso a 

relevância social no papel governamental, uma vez que, acima de defensor dos interesses 

econômicos o governo é responsável por implementação e gestão de políticas sociais. 

 Barbosa (2005) defende que a melhor saída está na gestão com base local, o que 

alavanca a possibilidade de equalização de: preservação/conservação ambiental; identidade 

cultural; geração de atividades produtivas e de renda; desenvolvimento participativo; e 

qualidade de vida. 

Uma vez definido o papel do Estado cabe-se destacar que é essencial que os 

residentes e comunidades estejam envolvidos no processo de tomada de decisões e de 

gestão do turismo, seja em termos de planejamento e/ou de desenvolvimento (OLIVEIRA, 

2000).Atualmente a forma de participação percebida é por meio da formação de 

associações comunitárias e sua participação nos Pólos ou Conselhos de Turismo. Esta 

visão é confirmada por Beni (2001) na concepção de que os atores devem estar envolvidos 

no processo de gestão. É,portanto, por meio deste processo participativo que atualmente se 
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configura o processo de tomada de decisões pertinentes à atividade turística, as quais são 

foco desta pesquisa. 

Levando-se em consideração a realidade brasileira, seu histórico de planejamento e a 

prática do turismo no local, o desenvolvimento do turismo no Brasil está diretamente 

relacionado à implantação de políticas que impulsionaram o seu crescimento, geralmente 

por iniciativas e/ou incentivos governamentais, como alternativa de combate à pobreza e 

ao baixo grau de desenvolvimento. 

Especificamente no Nordeste, a história de seu planejamento governamental limitou-se 

às intervenções técnicas para combater as freqüentes secas. Essas iniciativas estavam 

pautadas na visão de que a pobreza na região era decorrente de fatores naturais, neste 

sentido poucas intervenções sociais foram realizadas. A partir de 1956 surgem às primeiras 

ideologias de que o subdesenvolvimento da Região seria resultante do processo de 

crescimento, povoamento e de exploração dos recursos naturais. Baseada neste discurso é 

desenvolvida uma política de desenvolvimento econômico para o Nordeste e a 

institucionalização do planejamento governamental para a Região, com a criação da 

Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, com o objetivo de 

promover o desenvolvimento dos setores produtivos da região. (CRUZ, 2001) 

O história das políticas de turismo no Brasil e no Nordeste estão diretamente 

relacionadas às políticas setoriais implementadas. Cruz (2001) esclarece que se o turismo 

urbano representa a quase totalidade dos fluxos turísticos mundiais, isso se deve ao fato de 

a cidade concentrar espacialmente os principais equipamentos necessários ao 

desenvolvimento do denominado turismo de massa, modelo atualmente vigente no Brasil. 

Segundo a mesma autora isto não é uma coincidência uma vez que o turismo de massa 

requer infraestrutura turística e urbana para se desenvolver, e, ainda que precária esta 

infraestrutura no caso do Brasil, encontra-se concentrada na faixa litorânea. 

Cruz (2001) discute que a falta de dimensão espacial de políticas setoriais no Brasil 

elimina a possibilidade de elaboração de políticas e planos bem-sucedidos. Além disso, a 

realidade das políticas brasileiras ao longo de sua história restringiu-se a intervenções 

setoriais parciais não atuando sobre a totalidade das variáveis que compõem o espaço 

urbano. 

 Apesar disso, o Brasil urbaniza-se rapidamente e a atividade turística é 

implementada. Os principais projetos de desenvolvimento do turismo focam-se, sobretudo, 

na provisão de infraestrutura nas áreas urbanas. 
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 Neste aspecto, Cruz (2001) apresenta um histórico das Políticas de Turismo no 

Brasil que se estende inicialmente através da identificação de três períodos. O primeiro é 

denominado de ‘A Pré-história Jurídico-institucional das Políticas Nacionais de Turismo 

no Brasil, que se estende de 1938 a 1966’. A segunda fase que vai de 1966 a 1991 sendo 

denominada ‘Da Definição da Primeira Política Nacional de Turismo às Bases Jurídicas 

que Deram Origem a sua Reformulação’. E uma terceira fase denominada ‘Da 

Reformulação da EMBRATUR à Política Nacional de Turismo Instituída Durante o 

Primeiro Mandato do Governo Fernando Henrique Cardoso para o Período 1996 a 1999’. 

 

2.3.2.1 – A Pré-história Jurídico-institucional das Políticas Nacionais de Turismo no 

Brasil – de 1938 a 1966. 

 

 Esta fase, de acordo com Cruz (2001), tem início com o primeiro Diploma Legal 

que aborda um aspecto do turismo no Brasil, o Decreto-Lei 406 de 1938 que dispõe sobre 

a venda de passagens aéreas, marítimas e terrestres. 

 As primeiras iniciativas de tratar da atividade estiveram relacionadas à 

regulamentação do funcionamento das agências de vendas de passagens e concessão de 

vistos consulares. Isto ocorre no ano de 1938 em meio a uma realidade de transição que se 

iniciou a partir da década de 1930, em meio à revolução que depôs o presidente do país 

naquele mesmo ano. Essa transição representa a mudança de um Estado agro-exportador 

para um Estado industrializante, que é marcada por uma crescente interferência do poder 

público na economia.  

 Ainda na década de 1930 são criados o Conselho Federal do Comércio Exterior - 

considerado o primeiro órgão de planejamento governamental no Brasil – e a Divisão de 

Turismo, que é instituída como setor do Departamento de Imprensa e Propaganda 

vinculado diretamente à Presidência da República. A Divisão de Turismo, instituída como 

o primeiro organismo oficial de turismo na administração pública federal, é constituída 

pelo Decreto Lei 1.915 de 27 de dezembro de 1939, e tinha como objetivo superintender, 

organizar e fiscalizar os serviços de turismo interno e externo. 

 A partir deste os assuntos relativos ao turismo estiveram sobre a responsabilidade dos 

mais diversos setores da administração pública: Departamento Nacional de Informações, 

do Ministério da Justiça e Negócios Interiores (1946-1946); Departamento Nacional de 

Imigração, posterior Instituto Nacional de Imigração e Colonização (1946-1958); 

Comissão Brasileira de Turismo – COMBRATUR (1958-1962); Divisão de Turismo e 
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Certames, do Departamento Nacional do Comércio vinculado ao Ministério da Indústria e 

Comércio (1961-1966); Ministério da Indústria e do Comércio – embora com a criação e 

extinções de diferentes órgãos (1966-1990), incluindo a EMBRATUR; Secretaria de 

Desenvolvimento Regional da Presidência da República (1990-1992); Ministério da 

Indústria, do Comércio e do Turismo (1992-2003); Ministério do turismo (2003-).  

 A referida autora reflete que podem existir diferentes interpretações quanto às 

constantes transferências entre os setores. Dentre as possíveis se têm as mudanças de 

governo em função de reformas estruturais nas máquinas administrativas; a atuação de 

grupos ligados à atividade; ou, devido ao fato do turismo nunca ter estado de fato entre as 

prioridades das políticas federais de desenvolvimento. 

 Outras atividades relevantes relacionadas ao turismo neste período foram: 

 

a) O primeiro diploma legal que trata exclusivamente do turismo, o Decreto Lei 2.440 de 

1940 que dispõe sobre o funcionamento e atuação de empresas, e agências de viagens e 

turismo; 

b) A extinção do Departamento de Imprensa e Propaganda, em 1945, e consequentemente 

da Divisão de Turismo que fazia parte de sua estrutura, a qual é transferida para o criado 

Departamento Nacional de Informações, mantendo a sua atribuição original; 

c) Com a queda do Estado Novo, em 1946, extingue-se o Departamento Nacional de 

Informações e todas as Divisões relacionadas a ele; 

d) Somente em 1958, por meio do Decreto 44.863 é criada a Comissão Brasileira de 

Turismo – COMBRATUR, a qual, pela primeira vez traz em seu regimento referências a 

uma Política Nacional de Turismo, subordinada diretamente à Presidência da República ; 

e) Em 1962 a COMBRATUR é extinta e a política proposta não chega a se efetivar; 

f) Em 1966 é criada a EMBRATUR. 

 

Cruz (2001) esclarece que a década de 1960 foi bastante conflituosa. Com a 

reestruturação do Ministério da Indústria e do Comércio, é criada em sua estrutura a 

Divisão de Turismo e Certames, subordinada ao Departamento Nacional de Comércio 

deste Ministério, a qual tinha como atribuições dar execução a todas as diretrizes traçadas 

pela Política Nacional de Turismo. Entretanto com a extinção da COMBRATUR, as 

diretrizes da Política Nacional de Turismo cabíveis a esta comissão, não foram absorvidas 

pela Divisão de Turismo e Certames, portanto a mesma nasce com a tarefa de executar 

diretrizes de uma política inexistente. 
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No que diz respeito ao fomento a atividade no Brasil, o histórico dos mecanismos 

de financiamento têm início na década de 60 quando o artigo 19 do Decreto 55/1966 

estabelece como recursos financeiros para a EMBRATUR a receita do Selo de Turismo - o 

qual correspondeu às séries especiais editados pelo Departamento de Correios e Telégrafos 

– por meio de créditos especiais e suplementares, contribuições de qualquer natureza 

(pública ou privada), juros e amortizações dos financiamentos realizados ou de operações 

financeiras de qualquer outra natureza e os outros recursos que lhe fossem destinados.  

 

2.3.2.2 – Da Definição da Primeira Política Nacional de Turismo às Bases Jurídicas 

que Deram Origem à sua Reformulação – de 1966 a 1991. 

 

A segunda metade da década de 1960 teve mudanças qualitativas importantes 

quanto ao planejamento do turismo. 

Em 1966 é promulgado o Decreto-Lei 55, o qual define a Política Nacional de 

turismo, cria o Conselho Nacional do Turismo e a Empresa Brasileira de Turismo. A partir 

dele o turismo passa a ser reconhecido como uma atividade capaz de contribuir para 

diminuição dos desníveis regionais que caracterizavam o país. O Decreto define que a 

Política Nacional de Turismo é compreendida como todas as iniciativas ligadas à indústria 

do turismo, sejam originárias do setor privado ou público, ou coordenadas entre si, desde 

que reconhecido o seu interesse para o desenvolvimento econômico do país. 

Em 1967 é promulgado o Diploma Legal que regulamenta o Decreto-Lei 55/1966, 

quando o conceito de Política Nacional de Turismo é reformulado sendo compreendido 

como o conjunto de diretrizes e normas integradas em um planejamento de todos os 

aspectos ligados ao desenvolvimento do turismo e seu equacionamento como fonte de 

renda nacional. 

Neste aspecto, a criação dos Decretos Lei 55/1966 e 60.224/67 acarretam uma 

mudança importante na condução das políticas de turismo federais, criando o Sistema 

Nacional de Turismo, constituído pelo Conselho Nacional de Turismo, EMBRATUR e 

pelo Ministério das Relações Exteriores. Ao Conselho Nacional de Turismo coube dentre 

outras a atribuição de formular as diretrizes a serem obedecidas na Política Nacional de 

Turismo. À EMBRATUR estudar e propor ao Conselho os Atos Normativos necessários à 

promoção da Política Nacional de Turismo; e, ao Ministério das Relações Exteriores a 

divulgação do turismo nacional no exterior por meio de suas tarefas diplomáticas. 
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Dentre os papéis determinantes nos Decretos anteriormente apresentados têm-se a 

ênfase no aproveitamento dos recursos naturais do país, na infraestrutura básica em áreas 

turísticas e os incentivos fiscais e financeiros que foram decisivos no ordenamento dos 

territórios. 

Até a década de 90 a Política Nacional de Turismo é focada na ampliação e na 

melhoria da infraestrutura hoteleira. Neste período dois atos jurídicos se apresentam como 

relevantes quanto às repercussões desta Política sobre o ordenamento de territórios para 

uso turístico no país. O primeiro deles foi a Resolução CNTUR 31 de 1968 que estabelece 

o Plano de Prioridade de Localização de Hotéis de Turismo, o qual deveria ter validade até 

a implementação do Plano Nacional de Turismo - PLANTUR. E a resolução 71 de 1969 

que traz todas as indicações para a elaboração do PLANTUR, o qual jamais chegou a ser 

executado. 

Com a ineficiência do PLANTUR e a crise política que se instalou no Brasil, até 

1992 a Política Nacional de Turismo restringiu-se a uma política de incentivos financeiros 

e fiscais. 

Em 1991, o Conselho Nacional de Turismo é extinto, devido à reforma 

administrativa proposta pelo Governo Collor e na reformulação a EMBRATUR passa a 

assumir outras atribuições. Com a Lei 8.181 é delegada à EMBRATUR a finalidade de 

formular, coordenar e executar a Política Nacional de Turismo. 

Portanto, em 1991 a EMBRATUR é reestruturada, sendo acompanhada da 

implementação de objetivos e diretrizes para a formulação do que viria a ser a Política 

Nacional de Turismo do período de 1996/1999. A EMBRATUR deixa de ser uma empresa 

pública para se transformar em uma autarquia especial. A sua denominação é alterada de 

Empresa Brasileira de Turismo para Instituto Brasileiro de Turismo, o qual passa a fazer 

parte da Secretaria Geral do Governo, uma vez que o Ministério da Indústria e Comércio é 

extinto. 

Quanto aos incentivos de financiamento, em 1971 é criado um importante fundo 

para o turismo, o Fundo Geral de Turismo – FUNGETUR. O FUNGETUR foi instituído 

pelo Decreto Lei 1.191 de 1971 e tinha como objetivo fomentar e prover recursos visando 

financiar obras, serviços e atividades turísticas consideradas de interesse para o 

desenvolvimento do turismo nacional. Foi considerado relevante especialmente à 

infraestrutura hoteleira por permitir o financiamento de ¾ do custo total do 

empreendimento. Em 1975 este incentivo é reduzido de 75% para 70%, dentre outros 
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motivos em função da crise mundial do petróleo, bem como aos primeiros sinais da crise 

econômica que assolaria o Brasil na década de 80. 

Em 1974 com a mudança de governo são instituídos três outros fundos: Fundo de 

Investimentos Setoriais – FISET, o qual compreende os setores de turismo, pesca e 

reflorestamento; o Fundo de Investimentos do Nordeste – FINOR; e, o Fundo de 

Investimentos da Amazônia - FINAM. 

No Nordeste o fomento a atividade turística deu-se, além dos mecanismos citados 

anteriormente, principalmente por mecanismos criados em especial para o 

desenvolvimento da região, como por exemplo, o Mecanismo 34/18 com a finalidade de 

promover o desenvolvimento industrial na Região Nordeste, o qual abriu a possibilidade 

de participação de capital estrangeiro nos financiamentos contemplados na segunda fase do 

Plano Diretor instituído pela SUDENE. 

No final da década de 1980 foi criado o Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste – FNE, administrado pelo Banco do Nordeste. Este fundo destinava-se a 

contribuir para a execução de programas de financiamento aos setores produtivos privados. 

Para viabilizar o financiamento, implementação, ampliação e modernização de micro e 

pequenas empresas é criado o Programa de Apoio ao Turismo no Nordeste – PROATUR 

pelo Banco do Nordeste e inserido no contexto do FNE. As duas linhas de financiamento 

são denominadas Sistema FNE/PROATUR. 

É criado também o Programa Nacional de Financiamento do Turismo ligado ao 

Sistema BNDES, o qual é composto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social - BNDES - a Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME - e a 

BNDES Participações S/A. As linhas de financiamento do Sistema BNDES para o turismo 

financiaram a implantação, modernização e aquisição de máquinas e equipamentos de 

empreendimentos localizados em Pólos, definidos pela EMBRATUR. 

É neste contexto de liberação de fundos de investimentos que são concebidas as 

primeiras iniciativas de implementação dos Mega Projetos de Turismo do Nordeste que já 

eram estimulados desde o decreto 55/1966 e posteriormente com a criação do 

PRODETUR/NE. 

 

2.3.2.3 – Da Reformulação da EMBRATUR à Política Nacional de Turismo Instituída 

Durante o Primeiro Mandato do Governo Fernando Henrique Cardoso para o 

Período 1996/1999 – de 1991 a 2002. 
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 A reformulação da EMBRATUR, em 1991, lhe atribui a finalidade de formular, 

coordenar e fazer executar a Política Nacional de Turismo- PNT. Neste aspecto a lei 8.181 

de 1992 é regulamentada pelo decreto 448 de 1992 que estabelece como finalidade da 

Política Nacional do Turismo o desenvolvimento do turismo e seu equacionamento como 

fonte de renda nacional.  

 Destaca-se nas análises de Cruz (2001) que uma das relevantes mudanças de 

concepção da PNT foi quanto à substituição da ênfase do desenvolvimento para a 

valorização do patrimônio natural e cultural do país e para a valorização do homem. Ainda 

em relação às suas análises, quanto aos objetivos do plano, Cruz (2001) argumenta que a 

proposta de aumentar os fluxos internacionais de turistas significou não somente uma 

ampliação da demanda para a época, mas uma mudança qualitativa dessa demanda, com a 

atração de fluxos de turistas de maior poder aquisitivo do que o turista nacional.  

 Essa mudança proposta no perfil da demanda requeria uma modernização de 

territórios o que é claramente exposto no documento que institui a Política Nacional de 

Turismo do período de 1996 a 1999, por meio dos programas de infraestrutura básica e 

turística ‘criados e ou assimilados’ por esta política. 

 A Política Nacional de Turismo idealizada através do Decreto 448/92 foi de fato 

instituída em 1996 durante o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso (1995 -

1998). Teve como objetivos a Ordenação das ações do setor público orientando o esforço 

do Estado e a utilização dos recursos públicos para o bem estar social; a definição de 

parâmetros para o ordenamento e a execução das ações dos governos estaduais e 

municipais; e, a orientação referencial para o setor privado. 

 As suas ações foram orientadas por quatro macroestratégias:  

 

a) Ordenamento, desenvolvimento e promoção da atividade pela articulação entre o 

governo e a iniciativa privada; 

b) Qualificação profissional dos recursos humanos envolvidos no setor; 

c) A descentralização da gestão turística por intermédio do fortalecimento dos órgãos 

delegados estaduais, municipalização do turismo e terceirização de atividades para o setor 

privado. 

d) A implantação de infraestrutura básica e turística adequada às potencialidades regionais; 

 

  Dentro da última macroestratégia esteve presente um dos objetivos estratégicos 

que mais motivou o sistema de fomento à atividade. O Programa de Desenvolvimento do 
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Turismo – PRODETUR. Ele é considerado uma das ‘molas’ propulsoras da atividade do 

turismo, sobretudo, na Região Nordeste. 

 O PRODETUR/NE foi intensificado em 1991 como um mecanismo de atenuação 

dos desníveis econômicos existentes entre as distintas regiões do país, tendo sido 

idealizado o PRODETUR/NE, o PRODETUR – Amazônia Legal/Centro-oeste e 

PRODETUR/SUL. 

 Seguindo um modelo semelhante de desenvolvimento em outros países da América 

Latina, o da “indústria turística”, e, tendo como objetivo intensificar o uso turístico dos 

territórios do Nordeste foi instituído pelo Governo duas políticas regionais voltadas para 

este fim: A Política de Mega Projetos Turísticos e o PRODETUR/NE. A Política de Mega 

Projetos teve como intuito ampliar a infraestrutura da hotelaria regional, enquanto o 

PRODETUR/NE voltou-se para a melhoria da infraestrutura básica e de acesso, bem como 

do sistema institucional da região. 

 É relevante destacar que as análises de Cruz (2001) que fundamentaram o resgate 

histórico apresentado acima evoluem até o período de 1999, que foi a proposta de seu 

livro. Entretanto, o plano de estruturação das localidades turísticas ainda é intensificado até 

o término do governo de Fernando Henrique (1995-2002). 

 Durante o período em estudo puderam ser identificadas três grandes ações de 

fomento ao turismo, que são a Política de Mega Projetos, o PRODETUR/NE e o Programa 

Nacional de Municipalização do Turismo. Os programas serão apresentados no capítulo 

referente aos resultados desta pesquisa. 

 Dentro deste contexto, o fato é que entre os anos de 2001 e 2002 os programas 

foram perdendo força até que em 2003 especificamente o PNMT foi extinto, e, com a 

mudança de governo foi instituída de uma nova ‘Política’ de Turismo. Portanto sugere-se a 

discussão de uma nova fase caracterizada pela instituição do Ministério do Turismo e pela 

reformulação do Plano Nacional do Turismo, que ocorreram durante o governo seguinte. 

 

2.3.2.4 – Da Criação do Ministério do Turismo e Reformulação do Plano Nacional de 

Turismo, Instituídos durante o Governo Lula – De 2003 a 2007. 

  

 Imediatamente após assumir o governo, em 2003, o Presidente Lula institui o 

Ministério do Turismo, em função do desmembramento do Ministério da Indústria, 

Transportes e Turismo. 
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 Com esta divisão, o Governo Federal deixa clara a importância que destina a 

atividade, embora a sua forma de planejamento tenha sido alvo de inúmeras críticas que 

serão posteriormente explicitadas. 

 Uma vez que se torna órgão da administração pública direta, o Ministério passa a 

deter as condições de articulação com outros ministérios, governos municipais e estaduais, 

setor empresarial, terceiro setor e outros. A Figura 5 apresenta o organograma do 

Ministério do turismo e as suas respectivas secretarias. 

 Com a instituição do Ministério a EMBRATUR passa exclusivamente a captar, 

promover e apoiar a comercialização do produto Brasil no cenário internacional. Este é um 

primeiro ponto de críticas do novo modelo de gestão do turismo, uma vez que reduz o 

papel da EMBRATUR a um mero Convention Bureau, menosprezando o importante papel 

que este órgão já desempenhou no planejamento do turismo no Brasil. Além disso, coloca-

o frente a frente com as antigas críticas ao modelo de promoção de que a EMBRATUR fez 

uso nos governos anteriores expondo o país a uma rota de turismo sexual. (SANSOLO E 

CRUZ, 2003) 

 

 

 

Figura 5: Organograma do Ministério do Turismo 

Fonte: Ministério do Turismo, 2009 

 

 Neste sentido, o Ministério é composto de Secretaria de Políticas de Turismo, 

Secretaria de Programas de Desenvolvimento do Turismo e Instituto Brasileiro de turismo 
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- EMBRATUR. Paralelamente é criado um Conselho Nacional de Turismo formado por 

representantes de outros ministérios e instituições públicas visando propor diretrizes e 

oferecer subsídios para formulação e acompanhamento do Plano Nacional de Turismo de 

forma integrada.  

Foram realizados fóruns de discussão formados pelo Fórum Nacional de Secretários, 

com o intuito de auxiliar no apontamento de problemas e soluções advindos de estados e 

municípios. E os Fóruns Estaduais, para operacionalizar as políticas formuladas por um 

núcleo estratégico, atuando como um canal de ligação entre o governo federal e os destinos 

turísticos. 

O discurso político que permeia a formatação do Plano de Turismo é a 

sustentabilidade nos municípios através de trabalho cooperado, estimulado tanto pela 

cooperação quanto pela competitividade, mas, sobretudo, pela primeira. Os municípios 

foram incentivados a se organizarem em consórcios para formarem roteiros integrados, 

ofertando um conjunto de produtos turísticos, complementando assim, o Sistema de Gestão 

do Turismo. (SANSOLO E CRUZ, 2003) 

Após a implementação do Ministério, baseado em um diagnóstico realizado pelo 

mesmo, e considerado por alguns autores como Noya et. al. (2007) superficial, o Governo 

Federal apresentou o documento intitulado “Plano Nacional de Turismo (PNT) – 

Diretrizes, Metas e Programas 2003/2007”. 

Este plano propôs a repensar o modelo de desenvolvimento do turismo no país, 

estando exposta em seu discurso a melhor distribuição de renda entre as pessoas e os 

Estados, proporcionando a interiorização e a regionalização da atividade, incentivando 

processos produtivos e aquecendo a economia por meio de relações comerciais justas. 

Borges (2008) explica que os pilares do plano são o aumento da competitividade do 

setor, o seu impacto na macroeconomia, a melhoria das condições de vida da população, a 

descentralização das decisões políticas e a valorização e conservação do patrimônio. 

Em 2007, o PNT sofre atualizações para o período 2007-2010, em função da 

reeleição do Presidente Lula. Nesse contexto, os seus objetivos devem ser alcançados por 

meio de sete macroprogramas, dentre eles: Gestão e Relações Institucionais, Fomento, 

Infraestrutura, Estruturação e Diversificação da Oferta, Qualidade do Produto Turístico, 

Promoção e Apoio à Comercialização e Informações Turísticas. 

Dentro do macro programa Estruturação e Diversificação da Oferta, encontra-se o 

Programa de Regionalização do Turismo, que se consolida como uma das marcas do 

Governo do Presidente Lula no que concerne ao turismo.  
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Diversas críticas tem sido lançadas ao modelo de gestão do turismo que está sendo 

implementado pelo Governo Lula. Sansolo e Cruz (2003) trazem a arena de discussões 

para os conceitos de planejamento, política e plano. Os autores elucidam que o 

planejamento é um processo contínuo de tomada de decisões que está voltado para o futuro 

perseguindo um ou mais fins. O planejamento tem um aspecto de intangibilidade que não 

pode ser confundido com um plano que por sua vez corresponde a um documento formal 

que reúne um conjunto de decisões e ações sobre um determinado tema. A política pública 

está relacionada ao posicionamento da administração pública frente a um aspecto da vida 

social em um dado momento. Este posicionamento pode ser exposto na forma de um 

documento tal como o plano.  Portanto, a política pública funde-se ao próprio processo de 

planejamento, porém, na visão dos autores, o planejamento é o processo e a política 

pública o posicionamento. 

Nessa perspectiva de planejamento, política e plano está a primeira confusão quanto 

aos preceitos do Governo Federal na gestão do turismo. Sansolo e Cruz (2003) afirmam 

que a visibilidade da Política de Turismo alcançada no Governo de Fernando Henrique 

encontra-se neste momento perdida, uma vez que não existe clareza sobre qual é a política 

pública do Governo Lula. Segundo eles, no Governo de Fernando Henrique foi elaborada 

uma Política que previa um Plano de Turismo que nunca foi instituído. No Governo Lula o 

Plano foi desenvolvido, mas não a Política. Então qual seria a Política? A mesma instituída 

durante o Governo de Fernando Henrique? Portanto, enquanto essas perguntas continuam 

sem respostas, considerando-se que a política antecede o plano, então ainda não se 

vivenciou um processo completo em que política e plano fossem objetivamente 

organizados. 

Noya et. al. (2007) acrescentam que existiram falhas quanto ao imediatismo das 

ações e uma superestimação das metas projetadas, uma vez que os próprios dados de 

participação do turismo no cenário econômico brasileiro não são confiáveis. 

Diante do exposto e concordando com o posicionamento apresentado dos autores 

Noya et. al. (2007) o Plano apresentado no Governo Lula trouxe consigo algumas 

modificações nas propostas vigentes durante os governos anteriores, embora, alguns erros 

tenham se mantido no cenário de gestão do turismo brasileiro. Mas o fato é que a nova 

proposta implementada pelo Governo Lula consolida-se como uma nova fase do turismo 

brasileiro e incentiva a construção da proposta deste trabalho, uma vez que as estratégias 

de cooperação permeiam a idéia central do Plano Nacional de Turismo. 
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2.3.3 – Processo de Desenvolvimento do Turismo na Região Nordeste e no Estado do 

Rio Grande do Norte. 

 

Para que se possa entender como seu o processo de desenvolvimento do turismo na 

Região Nordeste faz-se necessária uma breve análise do contexto da Região. A análise que 

se segue está baseada na pesquisa de Cavalcante (1993). 

A autora explica que a agricultura sempre esteve presente na vida econômica da 

Região Nordeste, e somente passa a ser modificada a partir da década de 1960 com a forte 

intervenção do Estado. 

O período que antecede esta década é marcado por uma intervenção do Estado que 

privilegiava especialmente as Regiões Centro-Sul. O Nordeste somente era alvo de ações 

em períodos de crise, por intermédio do ‘Departamento Nacional de Obras Contra a Seca’. 

Na década de 1950, no período Pós II Guerra, a economia urbana do país se fortalece 

na Região Sudeste e o Estado possibilita uma integração nacional com São Paulo que era o 

seu pólo econômico. O Nordeste é ligado às Regiões Centro-Sul por meio da implantação 

da Rodovia Rio - Bahia. 

Ainda na década de 50, o dinamismo da industrialização se irradia para outros setores 

da economia bem como para outras regiões. Neste sentido, começam as primeiras 

iniciativas articuladas para a Região Nordeste. Isso se demonstra na criação do Banco do 

Nordeste em 1952 e de dois Órgãos Municipais de Turismo em Salvador/BA e em 

Recife/PE. 

A ação do Nordeste, entretanto, se exercia com a influência e interesses dos grupos 

econômicos e políticos da Região. Cavalcante (1993) relata uma omissão do Estado, uma 

proteção às classes dominantes regionais que não traziam qualquer alteração nas relações 

sociais e de produção, dificultando a expansão do capitalismo no Nordeste. 

Com a implantação da SUDENE, em 1959, abriu-se uma primeira possibilidade de 

alteração deste quadro através de um conjunto de transformações econômicas consolidadas 

nas estratégias do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste – GTDN. 

O início da década de 60 marca o começo da implementação das diretrizes traçadas 

pela SUDENE. A sua política de desenvolvimento esteve vinculada as necessidades de 

expansão capitalista em nível nacional, o que incluía uma maior interação entre os diversos 

setores econômicos. Além de subsidiar o capital do Estado, deveria promover 

investimentos em infraestrutura nos setores de transporte e de energia elétrica. 

(CAVALCANTE, 1993) 
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O surgimento da SUDENE é considerado um marco, pois, na medida em que o 

processo de industrialização se desenvolvia na Região Nordeste através deste órgão as 

classes dominantes perdiam aos poucos o seu poder político, cedendo espaço para os 

grupos denominados econômicos que se associavam aos subsídios governamentais. 

Os grupos econômicos nordestinos concentravam os seus investimentos 

especialmente nas áreas de construção civil, atividades imobiliárias, telecomunicações, 

agropecuária, ou ainda, do grande comércio. (CAVALCANTE, 1993) 

Com a política de incentivos e a criação do FINOR no período de 1960/1970 há um 

crescimento no número de hotéis da Região Nordeste. Ainda entre as duas décadas, 

resultantes do padrão de desenvolvimento do Brasil focado na indústria automobilística e 

na construção civil, são financiadas importantes rodovias como a BR-101 que ligava 

Natal/RN a Osório/RS – atualmente a rodovia se estende até Touros/RN; BR-304 – 

Ligando Natal/RN a Fortaleza/CE, dentre outras. 

Com o Governo Geisel (1974-1979) os investimentos migram para o setor de 

produção diminuindo os investimentos em infraestrutura. A partir deste momento, o 

turismo no Nordeste recebe uma atenção especial, com uma atuação estatal voltada para as 

‘potencialidades regionais’, seguindo as diretrizes do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (CAVALCANTE, 1993). 

Neste momento a estratégia urbana deveria priorizar a ordenação da ocupação da orla 

marítima preservando-se o patrimônio histórico e a beleza paisagística para o 

desenvolvimento do turismo nacional e internacional. 

O turismo na Região Nordeste passa a ser concebido como uma possibilidade de 

Política de Desenvolvimento Regional a partir da ocupação da faixa litorânea que era 

considerada a grande atração turística da Região. Foram, portanto, iniciados os planos 

Turístico-Urbanísticos como também uma ocupação mais planejada da orla. 

Atendendo às exigências de modernização do Estado no setor de turismo foram 

implantados inúmeros organismos com o objetivo de se ocuparem do turismo, sem, 

contudo, obedecerem a uma padronização. 

Cavalcante (1993) explica que entre as décadas de 1960 a 1980 a economia 

nordestina saiu de uma fase de estagnação regional para atingir taxas de crescimento 

significativas que acompanhavam o crescimento global da economia nacional. Essa 

expansão econômica, entretanto, não modificou substancialmente o quadro social 

brasileiro em termos de melhoria de condições de vida da população. 
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No início da década de 1980 a crise que afetou o país também se abateu sobre a 

Região Nordeste, coincidindo também com um período de grande seca. A concessão de 

empréstimos e subsídios ao setor privado caiu e, conseqüentemente, os investimentos em 

infraestrutura de apoio e facilidades. O desemprego se alastrou sobre a Região. 

O declínio na demanda de emprego trouxe conseqüência imediata no contexto da 

economia regional, já caracterizada pela sua reduzida capacidade de absorção da mão de 

obra. Diante deste quadro de crise o governo recria novas condições de desenvolvimento, 

através da expansão de novos espaços e setores econômicos, dentre eles o turismo. Desse 

modo, a EMBRATUR direciona seus esforços para a Região Nordeste. O turismo neste 

momento de crise além de atender a determinados interesses privados significou uma 

alternativa econômica. 

Com a instalação da Nova República e a declaração do Plano Cruzado em 1986 a 

Região Nordeste passa a se constituir num mercado para a atividade turística, tendo como 

principal atração as praias e paisagens. 

A segunda metade dos anos 80 traz mudanças significativas para a região, em 

Especial para o Estado do Rio Grande do Norte com o crescimento dos investimentos do 

Estado no Setor de Turismo. O processo de crescimento do Setor de Serviços na Região 

Nordeste, consolidado pelo turismo, ocorreu em função da estagnação no processo de 

expansão das indústrias entre 1983 e 1985, que provocou uma queda na economia do 

Estado.  

Dentro do contexto de desenvolvimento do Nordeste o momento decisivo para o Rio 

Grande do Norte foi a criação da SUDENE. Antes da SUDENE o Rio Grande do Norte era 

imobilizado pelas classes dominantes que se colocavam contrárias ao desenvolvimento da 

Região. Cavalcante (1993) defende que a estrutura de classes e de poder impediu uma 

participação mais favorável do Estado no processo de industrialização que se iniciou nos 

anos 30. A sua sustentação econômica antes da SUDENE estava fundada em um processo 

agro-exportador no interior das grandes propriedades fundiárias sertanejas, com a 

produção de algodão e pecuária. 

Entre a década de 1930 e 1960 a Capital Natal cria serviços significativos, por 

exemplo, a conclusão das obras do Porto em 1932 e a ampliação da rede ferroviária e 

rodoviária, as quais foram proporcionadas pela estrutura econômica que Natal 

desempenhava, exercendo o papel principal de centro econômico para o Estado. 

 Entretanto, desde os anos 20 que a condição estratégica de Natal possibilitava 

contato direto com o que havia de mais moderno em termos de comunicação 
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transoceânica. Em 1927, por exemplo, a Rampa já recebia diversos tipos de aparelhos de 

aviões. 

 Essas duas condições – localização estratégica e de centro econômico – requereram 

do Estado a criação de equipamentos que dessem suporte a função assumida pela cidade. 

Por este motivo, o Interventor Rafael Fernandes Gurjão efetuou a construção do primeiro 

hotel da Cidade em 1938 inaugurando-o em 1939, e chamando-o de Grande Hotel. 

Posteriormente, o empreendimento foi arrendado ao ‘Major’ Teodorico Bezerra, 

representante da oligarquia Algodoeiro-pecuarista. (CAVALCANTE, 1993) 

 Com a eclosão da II Guerra a dinâmica da economia do Estado sofre modificações 

favoráveis. Novas oportunidades de mercado são abertas para a indústria têxtil e, 

conseqüentemente, para o mercado algodoeiro, além da mineração da sheelita e a cultura 

do sisal. 

 Esse quadro de dominação da oligarquia agrária se modifica influenciado por um 

contexto de mudanças sociais e políticas no Nordeste que favoreceu o aparecimento 

político das massas urbanas. Em 1960 a oposição representada por Aluísio Alves no Rio 

Grande do Norte vence as eleições com propostas que trouxeram pretensões tanto para o 

empresariado quanto para as classes populares. (CAVALCANTE, 1993) 

 O Governo Aluísio Alves (1961/1966) estabeleceu uma política de infraestrutura 

básica se baseando no trinômio energia, transporte e comunicação, influenciado pela 

postura de industrialização do país. No que concerne ao turismo, o governo acreditava que 

a rede de serviços hoteleiros cresceria na mesma proporção do incremento sócio-

econômico, o que não aconteceu. 

 Dentro desta concepção o Estado entendeu que não poderia mais aguardar a 

iniciativa de grupos privados para a construção de hotéis no Estado e resolveu desenvolver 

um programa de investimentos hoteleiros. Contando com recursos do Governo Federal, da 

Aliança para o Progresso, do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e do 

Governo Estadual, o poder público mobiliza a construção de cinco hotéis no Rio Grande 

do Norte, dentre eles o Hotel Reis Magos em Natal. 

 Com o Golpe militar de 1964 até o final da década de 1960 as principais medidas 

adotadas no Rio Grande do Norte foram voltadas para a modernização e reequipamento da 

indústria tradicional. (CAVALCANTE, 1993) 

 Na década de 1970 dentro das transformações propostas pelo Governo Estadual 

estavam a diversificação do sistema produtivo (incluindo o turismo) e a modernização e 

eficiência da máquina administrativa. Com a preocupação demonstrada o governo cria em 
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1971, com apoio técnico e financeiro da SUDENE a Empresa de Promoção e 

Desenvolvimento do Turismo do Rio Grande do Norte – EMPROTURN, uma empresa de 

economia mista com autonomia administrativa e financeira, com a competência de 

coordenar e dirigir as ações do turismo em nível governamental (CAVALCANTE, 1993). 

 Em 1972 a EMPROTURN solicita um estudo de viabilidade ao Consórcio 

Internacional Studia para conhecer toda a potencialidade turística do Estado. Este estudo 

objetivava identificar as áreas onde pudessem ser implementados complexos turísticos 

capazes de atrair investimentos, incluindo o litoral de Natal, especificamente entre as 

praias de Areia Preta e Ponta Negra. 

 Este estudo resultou no redirecionamento das funções da EMPROTURN que em 

1973 inclui a sua participação nas negociações e incentivos na implantação de alguns 

hotéis. Chega também a elaborar um convênio com o Departamento de Mão de Obra do 

Ministério do Trabalho e Previdência Social, com o Serviço Nacional de Comércio – 

SENAC, e EMBRATUR. Este convênio promoveu a implantação do Projeto Educacional 

de Turismo – PROJETUR, destinado a preparar mão de obra especializada para operar no 

parque hoteleiro que seria construído. 

 Do início da década de 1970 até 1975 foram dados os primeiros passos para uma 

Política Estadual de Desenvolvimento do Turismo, com ênfase na Região Nordeste. As 

intervenções estatais se dirigiram principalmente a um alicerce em nível de idéias. Nos 

anos seguintes as ações e projetos da EMPROTURN se limitavam a manutenção de áreas 

denominadas operativas, como por exemplo, o Bosque dos Namorados (atualmente o 

Parque das Dunas), a Cidade da Criança (atualmente desativada) e o Centro de Turismo. 

Além disso, era responsável pela divulgação e promoção do destino, incluindo ações 

articuladas com a Comissão de Turismo do Nordeste – CTI/NORDESTE e a própria 

SUDENE. (CAVALCANTE, 1993) 

 Deu-se início a implantação da Cadeia de hotéis de pequeno e médio porte 

(RIONORTE HOTELEIRA) e ao centro de Convenções da Via Costeira. Esta cadeia de 

hotéis foi iniciada em 1977 e se constituiu numa tentativa de intervenção do Estado de 

Interiorização do Turismo, para as cidades consideradas núcleos com ‘vocações’ turísticas. 

Além disso, foram implantadas campanhas promocionais em conjunto com a 

EMBRATUR, SENAC e CTI/NORDESTE. 

 Posteriormente, todas as ações governamentais foram direcionadas na perspectiva 

de desenvolvimento urbano de acordo com o II Plano Nacional de Desenvolvimento 
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elaborado pelo Governo Federal, que resultou na concepção do Projeto Parque das Dunas/ 

Via Costeira. 

 O Projeto Parque das Dunas/Via Costeira é considerado o projeto de maior 

impacto do Governo do Rio Grande do Norte dentro do setor do turismo, que 

complementaria a urbanização da orla marítima da Cidade de Natal e possibilitaria a 

ligação entre as praias de Areia Preta e Ponta Negra. 

 Entre as décadas de 1970 e 1980, entretanto, foi o setor secundário que mais 

recebeu estímulo da ação estatal, embora a absorção de mão de obra deste setor tenha sido 

bastante modesta. Com a crise dos anos 80, o fechamento das indústrias têxteis e o 

aumento do desemprego, o que sustentou a economia do Estado foi a produção canavieira 

estimulada pelo Proálcool e pelo início da produção de petróleo e gás no interior do 

Estado. 

 Em 1979 a Petrobras de instala na Região, e Natal sofre impactos na sua estrutura 

terciária e na sua estrutura urbana, com o conseqüente crescimento do comércio local. 

 A Cidade de Natal exigiu do poder público certas condições urbanas para 

acompanhar ao crescimento imposto por meio de uma infraestrutura urbana que desse 

suporte ao turismo. Em 1980 o Governo do Estado conclui o novo Terminal Rodoviário de 

Natal e reforma o Aeroporto Augusto Severo. (CAVALCANTE, 1993) 

 Na segunda metade da década de 1980 novos elementos são introduzidos à 

economia urbana da Cidade de Natal. Aproveitando-se tanto dos incentivos 

governamentais como de oportunidade relacionada à emergência de novos espaços e 

atividades, os grupos e segmentos do setor de construção civil e imobiliário foram atraídos 

para diversificar os investimentos da área do turismo. 

 A partir de 1985 inicia-se um verdadeiro boom turístico com a construção de várias 

unidades hoteleiras na Via Costeira. 

 Entre as décadas de 1980 e 1990 são implementadas as ações da Política de Mega 

Projetos2 e o início das ações do PRODETUR/RN. Com o Governo de Fernando Henrique 

se acalora a discussão sobre a Reforma do Estado e novas concepções são dadas a 

atividade turística.  

                                                
2 Ver Cruz (2001). No Capítulo 4.2.1 desta pesquisa estão expostos detalhes sobre a Política de Mega 
Projetos e PRODETUR. Correspondeu as ações voltadas à construção da Via-costeira e do Parque das Dunas 
de Natal. 
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 Em paralelo à política de Turismo instituída pelo Governo de Fernando Henrique, 

várias ações são tomadas em conjunto visando o fomento à atividade, dentre elas o PMNT 

e o processo de estruturação dos Pólos de Turismo. 

 Os Pólos de Turismo foram uma iniciativa do Banco do Nordeste com o objetivo 

de estruturar e planejar o turismo em regiões com vocações turísticas, sobre a ótica do 

empresariado. Este projeto previu a formação de parcerias empreendedoras para mobilizar 

e integrar os atores locais envolvidos com a atividade turística. A gestão dos Pólos se 

consagra coordenada pelo Banco do Nordeste, contando com participação efetiva de 

importantes segmentos econômicos e sociais, com representantes das três esferas 

governamentais, terceiro setor, setor privado e Sistema “S”. Além disso, são reestruturados 

os Conselhos3 Municipal e Estadual de Turismo.  

 Neste sentido, com o advento do Governo Lula, a partir de 2003, novas ações são 

implementadas pelo Estado, sempre seguindo as orientações do Governo Federal. No 

período de 2003 a 2007 as ações de fomento ao turismo se voltaram para a implementação 

das diretrizes do Plano Nacional de Turismo propostas pela Instância Federal. 

 Por fim, pode-se dizer que o processo de desenvolvimento do turismo na região 

nordeste e no Estado do Rio Grande do Norte estiveram vinculadas diretamente às 

políticas e estratégias de desenvolvimento implementadas pelo governo federal, 

consagrando uma hegemonia de poder da instância federal para o desenvolvimento da 

Região, fazendo uso das potencialidades locais, o que se consagra como um processo de 

desenvolvimento exógeno.  

 

2.3.4 -  Caracterização da Cidade de Natal e da Participação do Turismo em seu 

processo histórico. 

 

 Natal é uma cidade costeira localizada no Litoral da Região Nordeste Brasileira, no 

Estado do Rio Grande do Norte. Trata-se de uma área de clima tropical no Hemisfério Sul 

e próxima da Linha do Equador. Conta com um clima de alta umidade e temperatura. O 

seu crescimento urbano se acelerou a partir de 1980 passando de uma população de 400 

mil para cerca de 750 mil habitantes. Após este período, uma das principais atividades 

econômicas da cidade é o turismo, que se consolidou por meio de iniciativas 

governamentais de infraestrutura, com a construção da Via Costeira. A atividade tem se 

                                                
3 Os Conselhos são instituições públicas regidas por lei que visam proporcionar debates entre a Sociedade 
Civil e o Estado. 



 72 
 

desenvolvido na cidade com base na exploração de atrações naturais da área, como dunas, 

mar e sol. (VELOSO, et. al., 2002). 

 Furtado (2007) explica que a cidade de Natal e os seus arredores têm se 

pronunciado fortemente como um dos principais pólos de recebimento de turistas do 

Nordeste. Esta realidade tem trazido impactos às suas configurações urbanas, por meio de 

um intenso processo de mudanças estruturais que dá a estrutura urbana de Natal uma nova 

espacialidade, quanto ao embelezamento urbano, formação e consolidação de bairros 

privilegiados. A autora demonstra que neste processo são formados territórios e o seu uso é 

refuncionalizado. 

 A cidade de Natal ao contrário de outras capitais nordestinas se desenvolveu de 

costas para o litoral em função da sua formação natural. Capitais como Aracaju e Maceió, 

são imediatas à linha da costa, e margeiam o oceano, estando os seus bairros de status 

localizados às margens da praia. (FURTADO, 2007) 

 Furtado (2007) esclarece que Natal é separada geomorfologicamente por uma 

falésia como a da Avenida Getúlio Vargas e pelo cordão de dunas do Parque das Dunas.  

Com essa muralha natural os seus bairros de status são instalados em áreas que não estão 

às margens da praia. 

 Neste sentido, Furtado (2007) e Veloso et. al. (2002) estabelecem a idéia de que a 

cidade de Natal apresenta uma imagem positiva, que não fica restrita às áreas 

turistificadas. Furtado (2007b) relata que a cidade ganha um envoltório de beleza que a faz 

parecer harmônica quando comparada a outras capitais do Nordeste. Segundo a autora, 

essa característica da cidade espetáculo é um fato emblemático para a cidade de Natal, pois 

viabiliza o seu crescimento e a expansão de capitação de novos recursos sobre o discurso 

de melhoria de condições econômicas da população local e o seu ‘excelente’ nível de 

qualidade de vida.  

 Veloso et. al. (2002) apresentam que a imagem ambiental da cidade reflete a sua 

identidade, sendo associada a uma qualidade de vida superior. Segundo estes autores, 

Natal, de fato quando comparada a outras cidades brasileiras de mesmo porte possui uma 

qualidade ambiental aparentemente elevada. 

 A cidade se apresenta para os turistas em espaços denominados ‘vitrines’ que 

apresenta tanto para estes quanto para os moradores da cidade um aspecto de modernidade. 

Isto ocorre em três grandes espaços sendo o primeiro eixo a Via Costeira, o segundo eixo o 

espaço que adentra a cidade através da BR-101, nas avenidas Hermes da Fonseca e 

Salgado Filho, e no terceiro eixo a Avenida Prudente de Morais que ultrapassa os bairros 
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de Petrópolis e Tirol dando acesso à praia através da Avenida Getúlio Vargas. 

(FURTADO, 2007) 

 Este trabalho focará o entendimento da realidade do primeiro eixo, a Via Costeira. 

É nela que se encontra o foco do espaço turistificado da cidade. É um espaço de referência 

para o turismo na capital, pois a sua concepção proporcionou um aumento no contingente 

do número de turistas para a cidade. Além da área de concentração dos hotéis de status da 

cidade, a Via Costeira é um divisor da área urbana turística, separando as praias de Ponta 

Negra e de Areia Preta. Encontra-se também em uma posição geográfica que exclui o 

acesso da população residente nos bairros no interior da cidade à beira mar, quase se 

consolidando como uma área privada do território da União. 

 Para entender a sua importância para a cidade faz-se necessário compreender um 

pouco do processo histórico da cidade. Até meados de 1940 a capital do Estado do Rio 

Grande do Norte era considerada uma cidade de hábitos interioranos. Com a chegada dos 

americanos durante a II Guerra, Natal passa a exercer o papel de base militar, o que altera 

significativamente além dos hábitos as configurações espaciais da Cidade. 

 A malha viária é modificada com a construção de uma via ligando o principal 

bairro da cidade ao campo americano, que se encontrava fora dos limites da cidade. Esta 

intervenção espacial serve de base para o desenvolvimento da Natal duas décadas após. 

(FURTADO, 2007) 

 Com o fim do conflito se instala na cidade uma cultura de funcionalismo público 

traduzida na relação de dependência da população pelos serviços públicos e pela falta de 

iniciativa empresarial local. O Estado do Rio Grande do Norte por sua vez era dominado 

no interior por uma cultura de coronelismo. (CAVALCANTE, 1993) 

 Até meados da década de 40 praticamente não existiam hotéis e pousadas para 

abrigar os viajantes. A idéia de construção de um hotel na cidade é levantada por volta da 

década de 1920, mas somente em 1939 é construído o primeiro hotel da cidade, o Grande 

Hotel, localizado na Ribeira. (CAVALCANTE, 1993) 

 Durante a década de 1960 técnicos da SUDENE começaram a apontar o turismo 

como uma possível alternativa de desenvolvimento, e apontavam a necessidade de 

infraestrutura viária e turística através da elaboração de políticas de desenvolvimento. 

(CAVALCANTE, 1993) 

 Em 1972 com a criação da EMPROTURN é iniciada a discussão sobre uma política 

para o desenvolvimento turístico para o Local. Apesar disso, até a década de 1980 a 
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atividade turística na cidade ainda era pouco significativa e o marco para o 

desenvolvimento do turismo em Natal é considerado a inauguração da Via Costeira. 

 Pode-se dizer que a sua construção e viabilização foi facilitada pela configuração 

geográfica de Natal e contribuiu para a tomada das primeiras decisões pertinentes ao 

turismo na cidade. 

 As praias que compõem a faixa litorânea de Natal são delimitadas pela Praia de 

Ponta Negra, seguida pela Via Costeira, Areia Preta, Praia dos Artistas, Praia do Meio e 

Praia do Forte. Compõem ainda as praias de Natal a Praia da Redinha que é separada da 

Praia do Forte através do Rio Potengi, e a Praia de Alagamar, que não aparece no mapa, 

mas que se encontra dentro da área do Bairro de Ponta Negra. O mapa dos bairros pode ser 

visualizado no Anexo 2. As Praias da Redinha e de Alagamar foram excluídas da análise 

desta pesquisa por não estarem localizadas dentro do corredor turístico da cidade.  

 Quanto à distribuição das praias pelos bairros, a Praia de Ponta Negra pertence ao 

Bairro de Ponta Negra, a Via Costeira pertence à área do Parque das Dunas e ocupa o 

litoral do Bairro de Mãe Luíza, a Praia de Areia Preta pertence ao Bairro de Areia Preta, a 

Praia dos Artistas e do Meio pertencem ao Bairro Praia do Meio e a Praia do Forte 

pertence ao Bairro de Santos Reis. 

 Essas praias antes da implementação da Via Costeira eram consideradas áreas de 

veraneio da população da cidade, sobretudo a Praia de Ponta Negra. Após a 

implementação da Via Costeira as praias sofrem um rápido processo de expansão turística 

especialmente a Praia de Ponta Negra e a Praia do Meio, sendo a primeira voltada para 

turistas e a segunda com uma maior participação da população. 

 A Praia de Ponta Negra era uma comunidade de pesca e local de veraneio para a 

população pertencente à Cidade de Natal. A partir da década de 90 o turismo passa a se 

desenvolver na cidade e a rotina da Praia de Ponta Negra é completamente alterada em 

função da atividade.  

 Antes da década de 90, Ponta Negra era um enorme conglomerado agrícola que 

evolui para uma vila de pescadores. Com a perda das práticas agrícolas o Bairro se dedicou 

a movimentar a economia por meio do comércio. Com o crescimento do Bairro os seus 

moradores adquirem o hábito de ir à praia nos finais de semana surgindo assim os 

barraqueiros. (JORNAL DIÁRIO DE NATAL, 2006). 

 De acordo com o relatório da SEMURB (2008) após a II Guerra Mundial, com a 

influência americana de banhos de mar, foram iniciadas as construções das primeiras casas 

de veraneio. Em 1964 alguns moradores foram desapropriados de suas terras, destinadas a 
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construção militar da Barreira do Inferno. Após esta desapropriação alguns moradores que 

viviam de práticas agrícolas passaram a subsistir de artesanato, barracas de praia, biscates 

e da pesca. 

 A Praia de Ponta Negra é uma enseada que se apresenta como um dos principais 

cartões postais de Natal tendo o Morro do Careca como atrativo principal que compõe a 

sua paisagem.  

 O Relatório da SEMURB (2008) esclarece que nos anos de 1978, 1979 e 1989 

surgem os principais conjuntos residenciais do Bairro, respectivamente o conjunto Ponta 

Negra, Alagamar e o Serrambi.  

 Durante este período a paisagem da Praia teve forte alteração. Foram instaladas de 

maneira irregular barracas de praia que serviam desde alimentação até artesanato, o que 

muito prejudicava o visual e as condições de higiene do local. 

 Em 2000 é executado no local as ações de drenagem, saneamento e urbanização 

vinculadas ao PRODETUR/RN I que efetua a retirada das barracas, implantação de um 

calçadão, construção de quiosques além de pavimentação de algumas ruas do Bairro.  

A urbanização da orla efetivamente foi consagrada entre os anos de 1999 a 2002 

possibilitando um ganho paisagístico para a Ponta Negra. Para isso, foi efetuada a retirada 

das antigas barracas existentes na orla pela Prefeitura de Natal através de seus órgãos 

Secretaria de Serviços Urbanos- SEMSUR, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo – 

SEMURB, URBANA e Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência social - SEMTAS, 

que efetuou as negociações com os barraqueiros, realizando os cadastramentos necessários. 

Implantou-se um calçadão ao longo de 1,5 km de praia dotado de guarda corpo e bancos de 

madeira. (PDITS, 2001). Foram organizados quiosques de praia padrões os quais foram 

posteriormente distribuídos com alguns antigos barraqueiros da Praia. A urbanização foi 

realizada por meio de licitação pública que culminou na contratação da empresa 

PROEXCON para a realização das obras. 

 Reportagens da época evidenciam a temática e os impactos gerados pela retirada 

dos barraqueiros para o Bairro de Ponta Negra. O Jornal Diário de Natal (2006) em uma 

reportagem sobre a especulação imobiliária de Ponta Negra traça um mapa histórico do 

Bairro. A reportagem destaca que após perder as práticas agrícolas o bairro se dedicou a 

movimentar a economia por intermédio do comércio, surgindo assim os barraqueiros. Na 

mesma reportagem o professor Antonio Leal descreve que muitos dos moradores que 

perderam as barracas não foram contemplados com quiosques, tendo que viver de 

atividades de catar lixo, atividades informais, mudando completamente o seu estilo de 
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vida. Segundo o professor, a urbanização da praia destruiu o caráter de vida familiar 

propiciando o aproveitamento de mão de obra barata, surgimento de prostituição de grande 

escala e uso de drogas. 

 Por fim, o processo de urbanização da Praia de Ponta Negra foi efetuado por meio 

de uma decisão tomada pelo poder público visando a incentivar a criação de infraestrutura 

turística e de possibilitar a atração de investimentos da iniciativa privada.  

 Ressalta-se no PRODETUR/NE I que em sua essência valorizou-se a capacidade 

intrínseca da atividade turística de geração de empregos diretos e indiretos e possibilidades 

de melhorias nos orçamentos dos municípios. No entanto foram marginalizadas as 

dimensões sociológicas específicas encontradas no setor de serviços. (COSTA, 2006).  

 Durante os anos 2000 o bairro, sobretudo na sua área turística que se estende por 

toda a Avenida Roberto Freire, sofre um aumento crescente de implantação de 

estabelecimentos comerciais voltados ao turismo, como restaurantes, danceterias, bem 

como, casas de prostituição, que são constantemente alvos de investigação policial. Além 

disso, é marcante o aumento da especulação imobiliária no Bairro. 

  O segundo bairro que sofre uma forte influência da atividade turística é o Bairro da 

Praia do Meio. A Praia do meio era inicialmente conhecida como Ponta do Morcego até 

meados do século XVII. A denominação Praia do Meio surge com a construção da 

primeira casa a beira mar na Avenida Beira Mar, atualmente, Avenida Presidente Café 

Filho, que se localizava entre a Ponta do Morcego e a Praia do Forte. (OLIVEIRA, 2005). 

 Até o final dos anos 20 a praia era um lugar de beleza selvagem e com poucas 

casas. A principal atividade realizada no local assim como na praia de Areia Preta eram 

piqueniques e folias carnavalescas. Na década de 30 a área era destinada a veraneio. O 

Jornal Tribuna do Norte (1998) descreve em reportagem que a Praia do Meio não tinha 

características de área residencial na época devido a sua distância do centro da Cidade e do 

difícil acesso ao local. 

 Segundo a SEMURB (2008) na década de 40 foi construída a Avenida Circular e 

na década de 60 é construído o Hotel Reis Magos um dos marcos históricos da Hotelaria 

na Cidade do Natal. Nos anos seguintes outros empreendimentos se instalam como bares, 

restaurantes e boates.  

 Oliveira (2005) esclarece que com a construção do Hotel Reis Magos, a Praia do 

Meio teve um aumento do Fluxo de carros até meados da década de 80. Acumulam-se no 

local um conjunto de bares que agitavam a vida noturna da Cidade. Na época o local 

recebeu a visita de grandes artistas que visitavam a cidade. Portanto, parte da área da Praia 
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do Meio passou a se denominar Praia dos Artistas, por ser um dos locais mais visitados na 

época pelas celebridades. 

 Apesar de ser uma área turística a Praia do Meio sempre contou com uma forte 

participação das comunidades de áreas mais pobres da cidade. O povoamento do Bairro 

surge com a migração da população que advinha do Bairro das Rocas que se instala 

próxima da Ponta do Morcego até o Bairro de Petrópolis.  

 Entre os anos 70 e metade da década de 80 houve uma forte presença de turistas no 

local, acrescida de uma expressiva participação de moradores de Natal. Oliveira (2005) 

relata a existência de uma forte participação noturna na área e de grandes engarrafamentos. 

 Após a década de 80 com os crescentes incentivos ao turismo em Natal, a prática 

da atividade na Praia se consolida. A área, que já havia perdido a sua característica de 

veraneio, incorpora atividades comerciais voltadas exclusivamente ao turismo. Com a 

intensificação do turismo em Ponta Negra e na Via Costeira ocorre visivelmente uma 

migração do fluxo turístico para essas regiões enquanto a Praia do Meio tem uma maior 

participação das comunidades que se instalaram próximas a área. 

 Em meados da década de 90, a orla da Praia do Meio e da Praia dos Artistas passa a 

ser reconhecida pela sua insegurança. Oliveira (2005) esclarece em sua pesquisa que na 

visão de alguns moradores a orla era associada à marginalidade e à falta de segurança 

possivelmente em função de duas favelas que se encontram próximas ao local a ‘Rua do 

Motor’ e a ‘Encosta/Escadaria’, que juntas representam 35% dos moradores da Praia.  

 A referida autora apresenta que essa problemática social faz parte de um contexto 

maior considerado o processo de favelização de Natal que data à década de 1990, quando 

as áreas periféricas da cidade são ocupadas por uma faixa da população considerada de 

baixa renda. 

 Neste período existe uma mudança no perfil tanto dos moradores que freqüentam a 

praia quanto no perfil dos turistas. Os seus visitantes são atraídos neste período pelo 

turismo sexual, o que culmina na queda da qualidade dos estabelecimentos localizados na 

Praia. 

 Tentando minimizar esses efeitos em 1989 é construído no local o Centro de 

Artesanato de Natal, pela então Prefeita Vilma de Faria. Em 1991 foi feita uma primeira 

reforma na área com módulos de ginástica, brinquedos infantis e padronização de 

cinqüenta barracas instaladas ao longo do calçadão. (SEMURB, 2008) 

 O Bairro da Praia do Meio somente é oficializado com Bairro através da lei 4.328 

de 1993. Em 1996 é construído um deck de madeira que contorna a Ponta do Morcego e 
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um conjunto de bares, restaurantes e feira de artesanato. Todas essas iniciativas são 

efetuadas por meio de um incentivo do Poder Público na tentativa de revitalizar a área. 

 Entretanto essas iniciativas não se mostram capazes de revitalizar a imagem da 

área. Por esta razão ocorre uma migração de preferências do público pelas praias de Ponta 

Negra e da Via Costeira. 

 Oliveira (2005) aborda que a praia passa a ser marcada pela existência de grupos de 

uma classe mais baixa que se encontram para beber, efetuar pequenos roubos e ocupação 

festiva dos bares localizados no Bairro das Rocas. O Público mais ‘elitizado’ considerado 

de classe média freqüenta áreas mais próximas a Praia de Areia Preta e se limitam a 

freqüentar os restaurantes considerados nobres, como o complexo Chaplin. 

 Neste sentido, durante os anos de 1995 a 2001 o cenário da Praia é de edifícios 

abandonados com placas de ‘aluga-se’ ou de ‘vende-se’, com um alto índice de assaltos. O 

deck de madeira se constitui em um antro de assaltos e o calçadão encontra-se deteriorado. 

 É dentro deste contexto que a Prefeitura da Cidade efetua mais uma tentativa de 

revitalização para o local, através do projeto de reurbanização da Praia do Meio. Este 

projeto tem início durante o ano 2000 e é inaugurado no final de 2001. Estas obras 

envolveram a ampliação do calçadão da orla, reestruturação do sistema viário, 

implementação de complexo esportivo e de lazer, remoção das barracas existentes e 

instalação de quiosques, arborização, ajardinamento dos canteiros, iluminação e 

reestruturação do Box de informações. (SEMURB, 2008).  

 A área da Praia do Meio no período contou com uma significativa melhoria 

estrutural e se mantém dentro do circuito turístico, sobretudo por servir de acesso ao Forte 

dos Reis Magos localizado na Praia do Forte, um dos principais componentes do produto 

turístico ‘Litoral Urbano de Natal’. 

 No que concerne a Praia do Forte esta se encontra localizada no Bairro de Santos 

Reis, um dos mais tradicionais Bairros da Cidade. Pertencem ao seu território a Praia do 

Forte e a Fortaleza dos Reis Magos, que representa o Marco da colonização portuguesa na 

Região. Além disso, a área é constituída por um denominado círculo militar, que teve 

grande atuação durante a década de 1940 com a II Guerra Mundial.  

 É nesta área que se encontram os principais acervos históricos da Cidade de Natal 

referentes ao período da II Guerra Mundial, como o Museu da Rampa. Esta área histórica é 

pouco explorada dentro do segmento turístico de Natal, e o Bairro encontra-se na Rota 

turística, sobretudo em função da Fortaleza dos Reis Magos.  
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 O histórico de turismo da Praia do Forte se assemelha ao histórico da Praia do 

Meio, entretanto, a área não recebeu grandes investimentos voltados exclusivamente para o 

turismo. A própria Fortaleza dos Reis Magos passou por um período de abandono na 

infraestrutura. 

 A Fortaleza dos Reis Magos é um dos marcos iniciais da Cidade de Natal, tendo 

sido fundada em 1599. A fortaleza passa por diferentes domínios, portugueses e 

holandeses. Atualmente é de domínio da União, tendo sido tombada como patrimônio 

histórico em 1949 e integrada ao patrimônio da Fundação José Augusto em 1965.  

 A Praia do Forte ganha uma melhoria em seu acesso com a urbanização da Praia do 

Meio o que se intensifica com a inauguração da Ponte Newton Navarro que liga as regiões 

Leste e Sul à Região Norte de Natal. A principal finalidade desta ponte era desobstruir o 

fluxo da Ponte de Igapó e melhorar o acesso ao Aeroporto de São Gonçalo, uma obra ainda 

não concluída. Entretanto a iluminação cênica da Ponte proporcionou tanto uma melhoria 

estrutural quanto cênica para a Praia, valorizando imóveis que estavam em decadência. A 

sua inauguração se deu em novembro de 2007 e desde então se consolida como 

representativa para a região. (SEMURB, 2008) 

 A última praia a ser investigada foi a Praia de Areia Preta, a qual se encontra no 

entre a Via Costeira e a Praia do Meio. De acordo com a SEMURB (2008) o Bairro de 

Areia Preta era um recinto de pescadores até a década de 1920. Neste período os 

pescadores venderam as suas terras e a Praia foi escolhida por se adaptar à função 

balneária.  

 Atualmente a Praia detém o metro quadrado mais caro da cidade, com edifícios 

residenciais que encobriram a vista do local. A Praia sofre com constantes erosões nas 

encostas tendo previsto um projeto de aterro para aumentar a sua extensão. 

 Neste sentido, a evolução do produto ‘Litoral Urbano de Natal’, se avaliado de 

maneira isolada entre os seus bairros, estes apresentam fases de evolução bastante 

distintas. Entretanto, por estarem incluídos dentro de um mesmo circuito turístico estão 

sendo avaliados dentro do mesmo contexto histórico da Cidade.  

 Por esta razão foram delimitados quatro períodos relevantes de desenvolvimento do 

turismo em Natal. O primeiro período data à década de 1960 a 1982, que está relacionado 

a construção do Hotel Reis Magos até o ano que antecede a construção da Via Costeira. O 

período seguinte, 1983 a 1990, está relacionado à inauguração da Via Costeira e ao ano 

que antecede as primeiras iniciativas políticas de desenvolvimento do turismo. O terceiro 

período, 1991 a 2002, está relacionado às políticas de turismo discutidas durante o 
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Governo do Presidente Itamar Franco e intensificadas no Governo do Presidente Fernando 

Henrique. Este período se estende até o término do Governo do Presidente Fernando 

Henrique. O quarto período, 2003 a 2007, corresponde às ações implementadas durante o 

Governo Lula.  

 A escolha dos períodos se deu em concordância com realidade nacional, por duas 

razões. Em primeiro lugar as políticas e ações implementadas na Região Nordeste e em 

Natal obedeceram às políticas e macro programas de incentivo implementados pelo 

Governo Federal. E Por fim, a responsabilidade sobre a implementação de políticas e obras 

de desenvolvimento do turismo em Natal, estão historicamente concentradas no Poder 

Público Estadual, cujos anos de eleições coincidem com os da Instância Federal. 
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3 – METODOLOGIA 

 

3.1 – CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 A pesquisa é um procedimento que permite, de uma maneira crítica e embasada, 

descobrir novos fatos ou dados, em qualquer campo do conhecimento. Trata-se de um 

procedimento, baseado em um método, que exige um tratamento científico e tem como 

objetivo conhecer uma realidade seja ela parcial ou total. (ANDER-EGG, 1978). 

 Vergara (2004) considera a pesquisa em relação a dois aspectos, quanto aos fins e 

quanto aos meios.  

Quanto aos fins este estudo caracteriza-se como descritivo e causal (explicativo), 

uma vez que propõe expor as características do fenômeno, conhecer opiniões e 

posicionamentos dos atores envolvidos no processo (MATTAR, 1999). 

 No que diz respeito aos meios Vergara (2004) sugere que a pesquisa pode ser de 

campo, laboratório, documental, bibliográfica, experimental, participante, pesquisa-ação e 

estudo de caso. 

A presente pesquisa trata-se de um estudo de caso, visto que tem o intuito de 

investigar um fenômeno contemporâneo inserido em um contexto da vida real envolvendo 

uma dada localidade, conforme sugerido por Yin (2005). Assim, essa investigação 

integrará uma localidade única, beneficiando-se do desenvolvimento prévio de proposições 

teóricas e empíricas visando conduzir a coleta e a análise dos dados. 

A metodologia de estudo de caso permite evidências de abordagens qualitativas e 

quantitativas. Esta pesquisa fará uso das duas abordagens metodológicas, por entender que 

elas serão complementares. 

Creswell (1995) discute três formas possíveis de se realizar a pesquisa sob as duas 

abordagens metodológicas: 

 

a) A pesquisa pode ser conduzida separadamente em seus aspectos qualitativos e 

quantitativos. Ao final da fase de análise dos dados as conclusões obtidas são relacionadas; 

b) A pesquisa é conduzida sobre uma abordagem e utiliza alguns recursos da outra 

abordagem para análise; 

c) A pesquisa utiliza ambos os métodos ao longo de todo o trabalho. 
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Para este trabalho foi utilizada a primeira opção. A pesquisa foi conduzida 

separadamente em seus aspectos qualitativos e quantitativos, os quais foram 

posteriormente relacionados. 

Para um melhor entendimento do processo investigatório, a pesquisa está dividida 

em duas fases. 

A primeira fase trata-se da abordagem quantitativa definindo o Ciclo de Vida do 

Produto Turístico “Litoral Urbano de Natal”, a análise da sua curva de tendência e a 

freqüência de respostas dos entrevistados acerca do formulário de ações estratégicas 

relacionadas aos períodos de desenvolvimento do produto Natal e as fases do ciclo, 

fazendo referência ao primeiro objetivo específico do trabalho.  

Terence e Escrivão Filho (2006) esclarecem que os principais tipos de pesquisa 

quantitativa são a survey (levantamento), correlacional, a causal-comparativa e a 

experimental. Neste estudo foi utilizado o tipo correlacional, que estabeleceu correlações 

entre as variáveis existentes e o ciclo de vida do produto turístico. O ciclo de vida foi 

avaliado por meio da sua curva de tendência 

A segunda fase da pesquisa está relacionada ao cumprimento dos objetivos “b”, 

“c”, “d”, quando, após analisado o ciclo de vida do produto ‘Litoral Urbano de Natal’, foi 

traçada a sua concepção histórica, e por meio das ações estratégicas investigadas, e, 

coletadas durante a fase qualitativa de entrevistas, foi definida a fase em que hoje se 

encontra o produto turístico “Litoral Urbano de Natal”.  

Em seguida, serão apresentadas as estratégias de cooperação que se destacaram nos 

projetos turísticos em análise, o processo de formação das estratégias e relacionados à fase 

atual do ciclo de vida do produto. 

Quanto ao tipo de corte a pesquisa será seccional com perspectiva longitudinal, 

uma vez que será feita em um determinado momento, mas resgatando dados e informações 

de outros períodos passados, visando explicar a configuração atual do fenômeno. Seu nível 

de análise será o do campo, em que o objeto central de interesse da pesquisa é o trabalho 

cooperado na área do turismo, e, a sua unidade de análise as instituições que compõem o 

setor. (VIEIRA, 2004). 

Desta forma, pode-se definir o estudo proposto como descritivo, causal 

(explicativo) e estudo de caso, sendo de natureza quantitativa e qualitativa. 

 

3.2 – QUESTÕES DE PESQUISA 
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 A pesquisa em análise por possuir uma proposta de abordagem quantitativa e 

qualitativa apresenta características metodológicas de ambas propostas. Por este motivo 

são pertinentes as questões de pesquisa apresentadas no Quadro 1, relacionadas aos 

objetivos específicos, as quais direcionaram a construção do processo de investigação. 

 

OBJETIVOS QUESTÕES DE PESQUISA VARIÁVEIS 
ANALÍTICAS 

a) Como se configura o ciclo de vida 
do produto turístico ‘Litoral Urbano de 
Natal’, de acordo com o fluxo de 
turistas? 

Ciclo de vida 

b) Em qual período histórico o ciclo de 
vida do produto ‘Litoral Urbano de 
Natal’ configura as maiores 
observações atípicas na demonstração 
gráfica? 

Observações 
Atípicas 

c) Quais variáveis estão 
correlacionadas com o ciclo de vida 
‘Litoral Urbano de Natal’? 

Variáveis e 
Indicadores 

d) Em uma perspectiva histórica, como 
se deu o processo de desenvolvimento 
do produto turístico em estudo? 

Processo de 
Desenvolvimento 

do Produto 
Turístico 

a) Apresentar o ciclo de vida do 
produto turístico ‘Litoral Urbano de 
Natal’.  

e) De acordo com as ações 
estratégicas, em qual fase do ciclo de 
vida do produto turístico se encontra o 
produto ‘Litoral Urbano de Natal’ no 
ano de 2007? 

Ações 
Estratégicas 

b) Mapear os principais projetos de 
desenvolvimento turístico 
implementados no destino Natal a 
partir da década de 60 até o ano de 
2007. 

f) Quais projetos de desenvolvimento 
do turismo implementados na região 
tiveram como objetivo interferir nas 
variáveis correlacionadas ao ciclo de 
vida do produto ‘Litoral Urbano de 
Natal’? 

Projetos de 
Desenvolvimento 

do Turismo 

 

g) Quem foram os principais agentes 
envolvidos no processo de 
desenvolvimento do produto ‘Litoral 
Urbano de Natal’? 

Agentes 

c) Caracterizar as estratégias de 
cooperação existentes durante a 
consecução dos projetos de 
desenvolvimento do turismo na 
grande Natal. 

h) Quais as estratégias de cooperação 
adotadas? 

Estratégias de 
Cooperação 

d)  Averiguar a influência das ações 
de cooperação para o estágio atual 
do produto turístico ‘Litoral Urbano 
de Natal’. 

i) Qual a influência das estratégias de 
cooperação para o estágio atual do 
produto turístico ‘Litoral Urbano de 
Natal’? 

Estratégias de 
Cooperação e 

Produto Turístico 

Quadro 1: Questões de pesquisa versus objetivos específicos versus variáveis. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 
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3.3 – DEFINIÇÃO CONSTITUTIVA DAS VARIÁVEIS ANALÍTICAS E 

APRESENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESQUISA. 

 

 Vieira (2004) apresenta o capítulo de metodologia da pesquisa enquanto uma fase 

relevante da pesquisa, pois através dela se consolidam os tópicos gerais da cientificidade: 

validade, confiabilidade e aplicação. Segundo o autor deve ser introduzido um elemento 

importante e definitivo para a avaliação do rigor da pesquisa qualitativa: as definições 

constitutiva e operacional de termos ou variáveis. 

 Na sua concepção a definição constitutiva refere-se ao “conceito dado por algum 

autor da variável ou termo que vai utilizar. Ele deve emergir da fundamentação teórica 

utilizada.” (VIEIRA, 2004, p. 19). A definição operacional, por sua vez, refere-se a “como 

aquele termo ou variável será identificado, verificado ou medido na realidade. Ela deve, 

evidentemente, representar a operacionalização da definição constitutiva.” (VIEIRA, 2004, 

p. 19). 

 A elaboração das definições terá como base as variáveis definidas no Quadro 1. 

Concomitantemente, serão apresentados quadros explicativos e modelos que definirão os 

instrumentos de pesquisa utilizados. 

 

a) Ciclo de Vida do Produto Turístico 

 

Definição Constitutiva: Segundo Baum (1999) corresponde a um tempo de sobrevivência 

desde a fundação até o fracasso da organização, (neste caso do produto) na seleção 

ambiental. É caracterizado por um gráfico de curva em forma de sino que pode variar 

quanto ao número de fases (BUTLER, 1980). O produto turístico pode ser definido como a 

soma de componentes materiais e imateriais que são percebidos pelos visitantes a certo 

preço (CREATO, 2005).  

 

Definição Operacional: O produto turístico definido para análise foi o ‘Litoral Urbano de 

Natal’. O ciclo de vida será operacionalizado nesta pesquisa por meio da definição de um 

gráfico que relaciona no eixo x o tempo de pesquisa (1991 a 2007) e no eixo y o número 

de visitantes de acordo com os anos pesquisados (1991-2007). 

  É relevante esclarecer que o tempo proposto de pesquisa foi o período de 1960 até 

2007. Entretanto, durante a coleta dos dados a pesquisadora diagnosticou a inexistência de 
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dados relativos ao período de 1960 a 1990. A inexistência desses dados levou a 

pesquisadora a efetuar um corte na pesquisa no que concerne ao desenho do gráfico 

traçado. 

 Por este motivo, e levando-se em consideração que o período de 1960 até 1990 teve 

um impacto significativo na construção deste ciclo incluiu-se na pesquisa uma análise do 

contexto histórico de Natal, já apresentado no capítulo 2.3.4. A observação do contexto 

histórico, juntamente com as ações estratégicas identificadas por meio das entrevistas, 

proporcionou estabelecer as diferentes fases do ciclo de vida e diagnosticar a atual fase do 

produto em estudo. 

 

Definição do Instrumento de Pesquisa: Para o estabelecimento do gráfico, não foi 

necessária a construção de um instrumento de pesquisa específico. Os dados foram 

coletados diretamente no setor de estatísticas da Secretaria Estadual de Turismo, por meio 

de consulta em seus relatórios, e o gráfico traçado por meio do Programa Office Excel. 

 

b) Observações Atípicas 

 

Definição Constitutiva: Correspondem aos dados que diferem da tendência dos conjuntos 

de dados como um todo. Podem ser classificadas, dentre outros como um evento 

extraordinário e ainda como observações extraordinárias para as quais o pesquisador não 

tem explicação (HAIR, et. al., 2005). 

 

Definição Operacional: Será definida pelo comportamento irregular, movimentos 

secundários, das variáveis no gráfico de dispersão do ciclo de vida do produto turístico, 

dado pela relação fluxo de visitantes versus tempo.  

 

Definição do instrumento de pesquisa: A análise foi realizada no gráfico do Ciclo de 

Vida do Produto ‘Litoral Urbano de Natal’, por meio de identificação visual. 

 

c) Indicadores e Variáveis 

 

Definição Constitutiva: As variáveis são um conjunto de medidas que representam um 

conceito estudado, podendo ser dependentes entre si, independentes ou analisadas como 

um único conjunto. Os indicadores são uma variável simples usada em conjunção, ou 
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como representativa de uma ou mais variáveis distintas para formar uma medida composta 

(HAIR et. al., 2005). 

 

Definição Operacional: Os indicadores e as variáveis de influência no ciclo de vida do 

produto ‘Litoral Urbano de Natal’ são medidas que representam os subconjuntos do 

SISTUR (BENI, 2001). Os indicadores referem-se aos componentes do produto turístico 

apontados por Ignarra (1999), acrescidos de dados estatísticos de suporte, e as variáveis 

são os dados estatísticos e os índices de satisfação presentes na pesquisa de satisfação da 

Secretaria Estadual de Turismo.  

 Foram consideradas as variáveis com dados válidos que correspondem àquelas que 

estão completas para análise após a eliminação dos dados perdidos, informação não 

disponível de um indivíduo ou caso, sobre o qual outra informação está disponível. (HAIR 

et. al., 2005). 

 

Definição do Instrumento de Pesquisa: Foi estabelecido por meio da adaptação do 

modelo proposto por Williams e Gil (2001) e está representado no Quadro 2. Os anexos 3 

e 4 representam respectivamente o modelo de indicadores e variáveis de monitoramento do 

Resort de Whistler/CA (WILLIAMS;GIL, 2001) e a primeira adaptação deste modelo ao 

Produto Litoral Urbano de Natal.  

 O modelo apresentado no anexo 4, foi inicialmente testado, entretanto, durante a 

coleta de dados, apresentou uma quantidade significativa de dados não válidos, que 

inviabilizariam a pesquisa.  

 Por esta razão, os dados válidos do Anexo 4 culminaram na formatação do Quadro 

2, que foi utilizado como instrumento de coleta de dados para esta pesquisa. Foram 

relacionados os indicadores do produto turístico os conjuntos que compõem o SISTUR 

(BENI, 2001). De acordo com os conjuntos, os dados foram reagrupados em novos 

indicadores, os quais foram representativos da definição apresentada por Ignarra (1999) de 

produto turístico. Esta ação se justifica pela grande diversidade de dados existentes no 

indicador de satisfação que puderam ser reagrupados em novos indicadores.  

 Os dados válidos foram representativos do período de 1996 a 2007. Reconhece-se 

que o recorte espacial de 11 anos não é representativo de todo o processo de 

desenvolvimento do produto ‘Litoral Urbano de Natal’. Visando a minimizar essa 

deficiência foi traçado no capítulo 2.3.4 um histórico do turismo na Cidade de Natal, 
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traçados períodos históricos de análise e investigadas as ações estratégicas, apresentada da 

variável que se segue. 

 

SISTUR INDICADORES VARIÁVEIS 

Conjunto das relações 
operacionais Atrativos turísticos 

 Índices de satisfação: atrativos naturais, 
patrimônio histórico-cultural, 
manifestações populares, recepção e 
hospitalidade. 

Conjunto da 
organização estrutural e 

das relações 
operacionais 

Infraestrutura e serviços turísticos 

Número de unidades habitacionais 
disponíveis; Índices de satisfação: 
Equipamentos de Lazer, serviços de 
passeio, Serviços de receptivo, 
informações turísticas, sinalização 
turística, Guias de turismo, meios de 
hospedagem, bares e restaurantes, 
comércio e compras, diversões noturnas. 

Conjunto da 
organização estrutural 

Infraestrutura básica e Serviços 
urbanos de apoio 

Índices de satisfação: Serviços de taxi, 
comunicação: correio e telefone, 
Sinalização urbana, Segurança pública, 
limpeza pública, ônibus urbano, terminal 
rodoviário, aeroporto. 

Conjunto das relações 
ambientais Dados estatísticos de suporte 

Taxa de ocupação hoteleira, gasto per 
capita, receita turística total, 
Desembarques rodoviários, 
Desembarques aéreos, fluxo turístico 
total. 

Quadro 2: Indicadores do Produto Turístico ‘Litoral Urbano de Natal’ a partir dos 

dados válidos 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

 

d) Ações Estratégicas  

 

Definição Constitutiva: Será utilizada no sentido exposto por Mintzberg, Ahlstrand e 

Lampel (2000) de estratégia como padrão, enquanto consistência de um comportamento ao 

longo do tempo. Corresponde a um conjunto de decisões que já foram ou que estão sendo 

realizadas como estratégia para atingir um determinado fim. 

 

Definição Operacional: Será operacionalizado por meio das principais decisões ou linhas 

de ações citadas por Beni (2001), Butler (1980) e Mauad (2005), relacionados às fases do 

ciclo de vida definidas. O anexo 5 apresenta uma adaptação das fases do ciclo de vida do 

Produto ‘Litoral Urbano de Natal’ e a definição do número de fases. O anexo 6 apresenta 
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uma adaptação das ações estratégicas de acordo com as fases do ciclo de vida, propostas 

pelos mesmos autores. 

 O número de fases definido nesta pesquisa para o ciclo de vida do produto foi de 

quatro fases. O estágio de rejuvenescimento está sendo excluído desta análise devido a esta 

pesquisa seguir a linha de defesa de Mauad (2005) e de Lundtorp e Wanhill (2001) de 

crises que se instituem ao longo das fases de evolução. Manteve-se o padrão de 

nomenclatura de Mauad (2005). 

 

Definição do Instrumento de Pesquisa: O instrumento de pesquisa encontra-se 

representado no Apêndice A. A sua construção foi baseada na definição das ações 

estratégicas do produto turístico, que são representativas das fases do ciclo, e a sua relação 

com os períodos estabelecidos na caracterização de Natal, no capítulo 2.3.4. 

  

e) Processo de Desenvolvimento do Produto Turístico 

 

Definição Constitutiva: O processo de desenvolvimento do produto turístico corresponde 

ao processo (atividades realizadas no tempo e no espaço) evolutivo da destinação turística, 

enquanto produto turístico. (BUTLER, 1980).  

 

Definição Operacional: Será definido pelo conjunto de atividades realizadas no período 

histórico definido para a análise do Produto ‘Litoral Urbano de Natal’. 

 

Definição do Instrumento de Pesquisa: Não existe um instrumento de pesquisa 

específico para este fim. A análise do processo de desenvolvimento do turismo foi 

efetuada durante o capítulo 2.3.4 que realizou um resgate da história do turismo na Cidade 

de Natal.  

 

f) Projetos de Desenvolvimento do Produto Turístico 

 

Definição Constitutiva: Corresponde à definição de estratégia vista como plano da alta 

administração para atingir resultados consistentes com as missões e os objetivos da 

organização. (MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2000) 
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Definição Operacional: Serão operacionalizados como um conjunto de ações planejadas e 

desenvolvidas para a consolidação do produto turístico em análise. Os projetos foram 

identificados durante a coleta dos dados bibliográficos para construção do referencial da 

pesquisa, assim como citados pelos entrevistados. 

 

Definição do instrumento de pesquisa: O instrumento utilizado para este fim foi o roteiro 

de entrevista apresentado no Apêndice B.  

 

g) Agentes 

 

Definição Constitutiva: Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) explicam dentro da 

concepção da escola de poder que a formação das estratégias deixa os limites da 

organização isolada e torna-se um processo conjunto para ser desenvolvido com parceiros, 

que nesta pesquisa estão sendo denominados agentes.  

 

Iniciativa Privada 
Poder Público 

Categorias de Agentes 
individuais e Agentes 

Coletivos Terceiro Setor 
Grupo 1: Iniciativa Privada + Iniciativa Privada 
Grupo 2: Iniciativa Privada + Poder Público 
Grupo 3: Iniciativa Privada + Terceiro Setor 
Grupo 4: Poder Público + Terceiro Setor 
Grupo 5: Poder Público + Poder Público 
Grupo 6: Terceiro Setor + Terceiro Setor 

Grupos de Relações 

Grupo 7: Iniciativa Privada + Poder Público + Terceiro Setor 

Alta 
Grau de interdependência 

Baixa 

Vínculos Verticais 
Vínculos Horizontais Estrutura das Inter-relações 

Vínculos Multilaterais 
Minimização dos Custos de transação 
Minimização dos Custos de Produção 
Aumento da Competitividade da organização 
Aumento da Competitividade do destino 
Transferência de Conhecimento 

Razões Para Cooperar 

Demanda por Rapidez na troca de informações 
Quadro 3: Categorias de análise das relações entre os atores 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 
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Definição Operacional: Será operacionalizado por meio das instituições participantes dos 

projetos de desenvolvimento do turismo, que foram identificadas através de pesquisa 

documental, sobre os projetos de turismo investigados, coletados na Secretaria Estadual de 

Turismo e durante entrevista com os mesmos.  

 

Definição do instrumento de pesquisa: O instrumento utilizado para coleta dos dados foi 

o roteiro de entrevista. Para a sua análise foram verificadas as categorias apresentadas no 

Quadro 3. 

 

h) Estratégias de Cooperação 

 

Definição Constitutiva: Processo de concessões e atividades conjuntas entre indivíduos, 

grupos e coalizões. (MINTZBERG,AHLSTRAND, LAMPEL, 2000) 

 

Acordo 
provisório 

Quando se estabelece um contrato por tempo 
determinado. Geralmente a empresa mãe coloca um 
mínimo de recurso esperando a complementação uma 
da outra. 

Consórcio 

Junção de forças de diferentes empresas visando a um 
objetivo comum. Geralmente as partes estão dispostas 
a alocar mais recursos e os valores gerados dentro da 
aliança são distribuídos entre as partes. 

Joint-venture 
baseada em 
projeto 

Situação na qual as empresas colocam um mínimo de 
recursos, entrando em acordo para criá-los em 
conjunto. Os resultados não são distribuídos entre as 
partes, exceto resultados financeiros. 

Alianças estratégicas 

Joint-venture 
plena 

As empresas colocam recursos em abundância e 
permitem que os recursos gerados sejam mantidos na 
aliança. Pode ser caracterizado como criação de uma 
entidade organizacional mais ou menos autônoma 
com vida estratégica própria. 

Estratégia coletiva As organizações precisam desenvolver estratégias no nível coletivo para 
atuarem com as complexas interdependências. 

Redes Estrutura de valor agregado que constantemente introduz novos 
materiais e elementos a um mercado.   

Terceirização estratégica Buscar contratação externamente quando os fornecedores têm maiores 
vantagens cooperativas. 

Aglomerados Conjunto de unidades produtivas, tecnicamente independentes, 
economicamente organizados e territorialmente aglomerados. 

Quadro 4: Categorias de Estratégias de Cooperação 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 
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Definição Operacional: Será operacionalizado como as interações entre os agentes, que 

culminaram na formação dos grupos de relações.  

 

Definição do Instrumento de Pesquisa: A análise estará baseada no quadro 4 que 

representa as estratégias de cooperação possíveis identificadas no Referencial Teórico. 

 

3.4 – UNIVERSO E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 Por se tratar de uma pesquisa de abordagem tanto quantitativa quanto qualitativa, é 

pertinente tratar-se de ambos, universo e sujeitos da pesquisa. 

No que diz respeito à abordagem quantitativa, o seu universo compreendeu os 

dados relativos ao número de visitantes que definiu o ciclo de vida do produto “Litoral 

Urbano de Natal”, bem como as variáveis ligadas aos indicadores de turismo que foram 

correlacionadas com o ciclo. Seu universo compreendia os dados relativos ao período de 

1960 a 2007. Em função de ausência de dados e existência de dados não válidos, a amostra 

das variáveis para a correlação foram reduzidas para o período de 1996 a 2007. 

Quanto à abordagem qualitativa, os sujeitos da pesquisa foram os agentes atuantes 

na concepção e implementação dos projetos de desenvolvimento do turismo no ‘Litoral 

Urbano de Natal’.  

Inicialmente foram identificados 64 agentes atuantes nos projetos de 

desenvolvimento do turismo, conforme apresentado no Apêndice C. Com a identificação 

destes atores, deu-se início às entrevistas, inicialmente pelo representante do poder público 

SETUR/EMPROTURN e PRODETUR. Optou-se por iniciar com o poder público em 

função do histórico coletado durante a fase de pré-análise, que mostrava a 

representatividade das instituições para o desenvolvimento do turismo.  

Durante estas duas primeiras entrevistas, os dados relativos aos sujeitos da pesquisa 

foram apontados pelos sujeitos entrevistados, o que permitiu uma redução de 64 sujeitos 

para 20 instituições representativas.  O número de sujeitos foi então reduzido por análise 

do seu mérito de participação no processo a 20 instituições, dispostas no Apêndice D. 

 Das 20 instituições identificadas, foram entrevistadas 14 em função de 

disponibilidade e aceitação de atendimento à pesquisadora, conforme o Quadro 5. Das 14 

instituições identificadas, três instituições foram representadas por um mesmo agente, o 

entrevistado E6, conforme apresentado no Quadro 5. 
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CATEGORIAS 
DOS AGENTES 
POR SETOR 

 AGENTES POR 
SETORES DA 
SOCIEDADE 

ENTIDADES 
ENTREVISTADAS 

CATEGORIA 
DE SUJEITOS 
INDIVIDUAIS 
E COLETIVOS 

Banco do Nordeste E1 
Empresa de Promoções 
Turísticas – EMPROTUR E2 

Unidade Executora Estadual do 
Programa de Desenvolvimento 
do Turismo – PRODETUR/UEE 

E3 
A1 Poder Público 

Secretaria de Turismo do Estado 
– SETUR E4 

Associação Brasileira de 
Indústria de Hotéis – ABIH E5 

Agência Nataltur E6 
Associação Brasileira dos 
Agentes de Viagem – ABAV E6 

Hotel Praia Mar E7 

Hotel Vila do Mar E8 
Serviço Brasileiro de Apoio à 
Micro e Pequenas Empresas – 
SEBRAE/RN 

E9 

A2 Iniciativa Privada 

Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial – 
SENAC 

E10 

Universidade Potiguar E11 
Sindicato dos Bugueiros 
Profissionais do RN – 
SINDBUGGY 

E12 A3 Terceiro Setor 

Sindicato das Empresas de 
Turismo do RN – SINDETUR E6 

Quadro 5: Relação entre categoria de agentes por setores da sociedade versus 

entidades entrevistadas versus categorias de sujeitos individuais e coletivos. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

 

 É relevante esclarecer os critérios que nortearam a escolha dos entrevistados. O 

primeiro critério de escolha foi a presença da instituição nos relatórios de ações do poder 

público municipal e das atas do Pólo Costa das Dunas. Posteriormente, os atores foram 

apontados como atuantes durante a realização das entrevistas, pelos demais entrevistados. 

Outros fatores relevantes foram o tempo de atuação na atividade, pois os entrevistados 

representantes das instituições variaram de 2 a 26 anos de atuação na área, e precisavam 

estar atuando dentro do período de análise; O tempo de atuação da entidade, que variou de 

2 anos a 63 anos de atuação no Estado do Rio Grande do Norte, com uma média de 

atuação de 26 anos; e, a atuação dos representantes na entidade. 
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 Quanto a este último critério de escolha, percebe-se o seu caráter subjetivo. Este foi 

identificado durante o processo de entrevista, quando o entrevistado além de identificar o 

entrevistado, apontava também o representante da instituição. Uma característica que se 

destacou na pesquisa foi que os representantes das instituições são também representantes 

de outras entidades ou setores institucionais. O representante da entidade E3 é atuante 

tanto nas categorias A1 quanto A2, embora nesta entrevista tenha representado unicamente 

a categoria A1. O representante da categoria E6 atua nas categorias A2 e A3, e no processo 

da entrevista foi representante de três entidades. 

 

3.5 – COLETA DE DADOS 

 

 A coleta dos dados foi realizada em função das duas diferentes fases da pesquisa. 

Na primeira fase a coleta dos dados se consolidou através de pesquisa documental. Os 

dados necessários encontram-se arquivados no acervo da Secretaria de Turismo do Estado. 

A segunda fase da pesquisa fez uso de entrevistas abertas com os sujeitos 

identificados e também de pesquisa bibliográfica, para que fossem levantados dados 

históricos sobre o desenvolvimento da Cidade do Natal, e em especial do seu Litoral 

Urbano.  

 Assim, para realização da pesquisa foram coletadas informações primárias e 

secundárias, sendo as primárias obtidas através das entrevistas e as secundárias por meio 

de pesquisa documental e bibliográfica. 

 

3.6 – ANÁLISE DOS DADOS 

 

Na primeira fase de pesquisa quantitativa, a análise dos dados coletados foi 

realizada por meio do software estatístico SPSS. 

Para a análise das variáveis propostas foi utilizada a análise multivariada, levando 

em consideração que de acordo com Hair et. al. (2005), qualquer análise de duas ou mais 

variáveis pode ser considerada análise multivariada. Segundo eles, para que a análise possa 

ser considerada verdadeiramente multivariada, todas as variáveis devem estar inter 

relacionadas de modo que seus diferentes efeitos não podem ser interpretados de forma 

separada. 

No que diz respeito às escalas de medida, os dados coletados foram dados 

métricos, em que as variáveis puderam ser identificadas em quantia ou grau. A escala de 
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medida métrica utilizada foi a escala de razão que contou com a existência de um ponto 

zero. É importante salientar que as variáveis em estudo, embora métricas encontravam-se 

em bases (medidas) diferentes, sendo algumas representadas por percentuais, outras por 

quantidade e ainda por unidades monetárias. Para que todas as variáveis fossem colocadas 

na mesma base, aplicou-se um LOG de base n, tornando-as uniformes quanto à base e 

permitindo correlacioná-las. 

Fazendo uso da proposta para seleção de uma técnica multivariada proposta por 

Hair et. al. (2005), o tipo de relação a ser analisado foi a de interdependência entre 

variáveis, o que indica a utilização de uma análise fatorial para grandes quantidades de 

variáveis. Dado o pequeno número de variáveis coletadas excluiu-se o uso de uma análise 

fatorial, não sendo necessária a definição de fatores. Neste sentido, foi estabelecida a 

correlação entre as variáveis definidas para análise e o número de turistas que definiu o 

ciclo de vida do produto.  

Como um dos objetivos da análise quantitativa foi traçar a curva de tendência do 

ciclo de vida do produto turístico, foram testadas funções não lineares, para que se pudesse 

inferir, em comparação com as ações estratégicas adotadas em que fase encontra-se o 

produto ‘Litoral Urbano de Natal’, sendo avaliadas quanto ao ajustamento, modelagem e 

previsão. 

Por fim, para definir a atual fase desenvolvimento do produto turístico ‘Litoral 

Urbano de Natal’ foi realizada a comparação entre as freqüências de respostas existentes 

no formulário apresentado, respondido por 11 dos 12 sujeitos pesquisados.  

Quanto à análise qualitativa, a análise dos dados foi consolidada através da 

interpretação e comparação dos dados primários e secundários e com base nos 

conhecimentos adquiridos na fundamentação teórica e empírica. 

De acordo com o comportamento da curva verificou-se os períodos que 

apresentaram observações atípicas na curva, os quais foram investigados levando-se em 

consideração as variáveis correlacionadas, os projetos de desenvolvimento do turismo e os 

dados coletados nas entrevistas. 

 Diante disso, finalmente puderam ser analisados os projetos por meio da utilização 

da literatura sobre estratégias de cooperação. Os dados coletados foram organizados, 

reduzidos, verificados e apresentados visando selecionar as conclusões a serem 

apresentadas. O método utilizado para tal foi o de análise de conteúdo.  
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A análise de conteúdo obedeceu aos três pólos cronológicos sugeridos por Bardin 

(1977) a pré-análise, exploração do material e tratamento, inferência e interpretação dos 

resultados.  

A pré-análise ocorreu durante o processo de pesquisa documental para 

identificação das informações relevantes para a pesquisa que dariam base para a 

construção do referencial desta pesquisa e da análise histórica efetivada. 

Posteriormente, os documentos relevantes foram coletados, tratados e explorados. 

Com a confecção dos instrumentos de pesquisa concluídos e aplicados aos entrevistados, 

as entrevistas gravadas, transcritas e efetuado o processo de inferência e interpretação dos 

resultados de acordo com as bases adquiridas na construção teórica. 

 

3.7 – LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

  Algumas limitações foram percebidas durante a realização da pesquisa, no que 

tange aos pressupostos teóricos, dados não-válidos para a pesquisa quantitativa, teste piloto 

com formulário específico, indisponibilidade de atendimento dos sujeitos identificados e 

representatividade dos sujeitos. 

  A primeira limitação encontrada se refere aos pressupostos teóricos que embasaram 

a construção da pesquisa. A ecologia populacional é uma abordagem que está repleta de 

críticas sobre o determinismo ambiental. Embora esta pesquisa comprove que o ambiente 

atua como fator determinante no processo de desenvolvimento do destino, alguns fatores 

são considerados como limitantes. O primeiro deles é a capacidade de previsibilidade do 

ciclo, uma vez que algumas fases do ciclo possam ser alcançadas sem que necessariamente 

o produto passe pelas fases anteriores, portanto o ciclo não seguiu um padrão previsível. O 

segundo fator se refere à delimitação das fases do ciclo, pois a abordagem teórica não 

permite encontrar em qual momento exato o ciclo evolui entre as fases, além de ações 

estratégicas que deveriam corresponder a uma única fase se estenderem por mais de uma 

fase do ciclo. E, o terceiro fator corresponde aos indicadores utilizados para se averiguar o 

gráfico do ciclo, que se limitam ao número de turistas versus tempo, pois desprezam 

fatores como qualidade ambiental, da demanda, estrutural e social. 

  Visando minimizar esses fatores limitantes da abordagem, a pesquisadora 

inicialmente buscou atuar com as abordagens qualitativas e quantitativas de pesquisa. Foi 

efetuada uma tentativa de minimizar o primeiro fator limitante por meio da análise da 

curva de tendência do gráfico do ciclo de vida, para se obter uma melhor aproximação do 



 96 
 

modelo de ciclo de vida do produto. Tentou-se superar o segundo fator por meio da 

elaboração do instrumento apresentado no Apêndice A em consonância com os dados 

coletados para o referencial empírico e com os dados fornecidos pela análise do gráfico 

pelos entrevistados. Apesar disso, o instrumento apresentou limitações durante o seu 

preenchimento, pois os entrevistados tinham dificuldade de escolher a fase predominante 

da ação estratégica. O terceiro fator limitante foi minimizado por meio da correlação entre 

as variáveis de satisfação que trouxeram para a análise do ciclo uma tentativa de inserir as 

variáveis ambientais, estruturais e sociais. 

  A segunda limitação da pesquisa foi a existência de dados não-válidos na pesquisa 

quantitativa. Para minimizar seus efeitos o pesquisador optou por modificar o modelo que 

havia construído, para que a lógica de organização dos dados não fosse perdida, conforme 

apresentado na metodologia, no processo de construção do Quadro 2. 

  A terceira limitação encontrada foi a não realização de teste piloto com o modelo 

apresentado do formulário criado, apresentado no Apêndice A. O principal fator limitante 

neste caso foi o tempo. Por esta razão, o formulário foi modificado após a segunda 

aplicação, com exclusão de ações estratégicas e adaptação na linguagem utilizada. Apesar 

deste limitante, elucida-se que o formulário foi utilizado, principalmente, como ferramenta 

de apoio para a definição da fase do ciclo de vida do ‘Produto Litoral Urbano de Natal’ no 

ano de 2007, que já havia sido visualizada na demonstração gráfica.  

  A terceira limitação da pesquisa se referiu à indisponibilidade de atendimento de 

alguns sujeitos inicialmente identificados. Embora se reconheça a importância dos sujeitos 

não respondentes, a pesquisa conseguiu realizar entrevista com entidades representativas e 

principalmente que compõem as três esferas da sociedade, fator que minimiza os impactos 

causados pela ausência das instituições não respondentes. 

  Por fim, a última limitação corresponde à representatividade dos sujeitos 

entrevistados na categoria A1, no que concerne aos agentes E1 e E2, cujos agentes 

individuais entrevistados, não foram os indicados para entrevista. Entretanto a sua ausência 

foi minimizada por meio de entrevista realizada com substituto, embora a 

representatividade do agente individual não possa ser substituída. 
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4 – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

 Este capítulo encontra-se dividido em quatro distintos momentos. O primeiro 

momento, Capítulo 4.1, corresponde à definição do ciclo de vida do produto litoral urbano 

de Natal.  

 O segundo momento, Capítulo 4.2, efetua o mapeamento dos principais projetos de 

turismo implementados no destino Natal durante os anos de 1960 a 2007, apresenta os 

agentes envolvidos na concepção e implementação dos Projetos de desenvolvimento do 

turismo e efetua uma análise das relações entre os referidos agentes.  

 O terceiro momento, Capítulo 4.3, apresenta as estratégias de cooperação existentes 

durante a consecução dos projetos de desenvolvimento do turismo na Grande Natal. Por 

fim, o quarto momento, Capítulo 4.4, apresenta a influência das estratégias de cooperação 

para o atual estágio de desenvolvimento do produto turístico. 

 

4.1 – DA DEFINIÇÃO DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO ‘LITORAL URBANO DE 

NATAL’ 

 

 A definição do ciclo de vida do Produto ‘Litoral Urbano de Natal’ se deu através de 

cinco etapas. A primeira etapa corresponde à configuração gráfica do ciclo de vida do 

produto ‘Litoral Urbano de Natal’ de acordo com a relação fluxo de turistas e tempo de 

análise. Além disso, traça a curva de tendência do gráfico do ciclo de vida do produto em 

estudo, buscando selecionar a curva que melhor se adéqua à representação gráfica. A 

segunda etapa se refere à demonstração das observações atípicas que estão representadas 

no gráfico do ciclo de vida. A terceira etapa apresenta a percepção dos entrevistados sobre 

o produto ‘Litoral Urbano de Natal’ na atualidade. A quarta etapa diz respeito à definição 

da fase do ciclo de vida do produto turístico no ano de 2007. Por fim a quinta etapa se 

refere à definição das variáveis correlacionadas ao gráfico do ciclo de vida do produto 

‘Litoral Urbano de Natal’. 

 

4.1.1 – Ciclo de Vida do Produto ‘Litoral Urbano de Natal’ e Análise das Curvas de 

Tendência  
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 Para dar início ao processo de análise do ciclo de vida do Produto ‘Litoral Urbano 

de Natal’ foram definidas as variáveis que deveriam compor o gráfico. Seguindo os 

preceitos de Butler (1980) o gráfico do ciclo de vida corresponde à relação número de 

passageiros versus tempo de análise. 

 O período proposto para análise nesta pesquisa corresponde de 1960 a 2007. Uma 

vez que os dados referentes ao número de turistas somente começou a ser coletado de 

maneira sistematizada a partir de 1991, o período de 1960 a 1990 não foi representado na 

análise gráfica.  

 Portanto, em função da inexistência dos dados o Gráfico 1 apresenta o fluxo de 

turistas relativo aos anos de 1991 a 2007.  O gráfico foi representado pela variável 

‘Tempo’ no eixo ‘x’, e ‘fluxo de turistas’ no eixo ‘y’. 

 Foi possível perceber no período em análise que o gráfico apresenta uma tendência 

primária ascendente, com movimentos secundários de instabilidade ao longo de seu ciclo e 

uma leve tendência de queda ao final do gráfico. 

 

 

Gráfico 1: Relação fluxo de turistas em Natal versus período de análise 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

 

 Essa tendência de queda permite que duas hipóteses sejam levantadas. Seguindo-se 

a abordagem de Mauad (2005) e de Lundtorp e Wanhill (2001) a primeira hipótese sugere 

a existência de crises que se instituem ao longo do ciclo de vida do produto. Nesta 
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vertente, a tendência de queda que se apresenta ao final da curva trata-se de uma crise que 

se institui na atividade turística, cuja solução possibilitará que a linha do gráfico 

permaneça ascendente. A segunda hipótese, voltada para a vertente proposta por Butler 

(1980), sugere que o movimento ao final da curva trata-se da passagem entre fases do 

ciclo. 

 Embora esta pesquisa não apresente um instrumento que permita testar a segunda 

hipótese, a análise da curva de tendência permite uma aproximação do modelo de Butler 

(1980). A curva de tendência foi testada fazendo uso dos dados válidos, 1991 a 2007.  

 Os dados referentes ao número de passageiros foram testados em funções não 

lineares. É relevante esclarecer que foram testadas quatro distintas funções: a função 

quadrática – dada pela equação x2+x+a ; a função cúbica – dada pela equação x3+x2+x+a; 

a função exponencial – dada pela equação ax ; e, a função inversa – dada pela equação 1/X. 

 Os gráficos foram analisados na perspectiva do ajustamento, modelagem e da 

previsibilidade. O ajustamento corresponde ao valor do R2 ajustado. Quanto mais próximo 

o R2 estiver de 1 maior o seu poder explicativo da evolução dos dados. A modelagem é 

definida pela função que melhor se ajusta aos dados. É avaliada quanto à significância de 

seus coeficientes. Quanto mais próximos os coeficientes estiverem de 0, mais significantes 

serão. A literatura aceita que a significância pode ser mensurada a 1% e a 5%. Por fim, a 

previsibilidade corresponde à análise da disposição gráfica visual da curva de tendência. 

(HAIR et. al., 2005). 

 O primeiro gráfico apresentado refere-se à função quadrática, representada no 

Gráfico 2. A função quadrática apresentou o maior ajustamento entre todas as funções 

analisadas. O seu R2 ajustado teve um poder explicativo de 0,923, ou seja de 92,3% de 

quanto a curva está explicando a evolução dos dados.  

 Em termos de modelagem os coeficientes foram avaliados quanto à significância a 

1%, ou seja, seriam significantes, e, portanto, mais modeladas quando menores que 0,01 e 

mais próximas de 0. Os seus coeficientes e constante apresentaram significância de 0,02, 

0,515 e 0,00, respectivamente. O que implica que somente a constante apresentou-se 

modelada ao gráfico, embora a constante e a primeira variável sejam válidas se 

relacionadas a uma significância de 5%.  Quanto ao poder de previsão entende-se que a 

curva proposta pouco se adequou aos movimentos secundários, sobretudo ao final da 

curva. 
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Gráfico 2: Curva de tendência baseada na função quadrática 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 
 

 A segunda função a ser testada foi a função cúbica, representada no Gráfico 3. Esta 

função apresentou em termos de ajustamento um R2 ajustado de 0,921. Neste sentido 

apresenta ajustamento representativo de 92,1%, de quanto a curva está explicando a 

evolução dos dados.  

 

Gráfico 3: Curva de tendência baseada na função cúbica 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 
 Quanto à modelagem os coeficientes e a constante apresentaram pouca 

significância. Respectivamente, 0,830; 0,396; 0,447; e, 0,003. Isso implica dizer que 
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somente a constante apresentou uma maior significância, semelhante à função quadrática, 

embora com poder de modelagem menos significativo, quando avaliada a 1%. Levando-se 

em consideração a avaliação da significância a 5%, apenas a constante seria significante.  

Quanto a previsão foi a curva que melhor se adequou à disposição gráfica, por considerar 

uma curvatura semelhante a do ciclo de vida e bem adequada às observações atípicas. 

Entretanto, como o R2 ajustado apresentou um alto poder explicativo 0,921 e em função da 

adequação da curva às observações atípicas, é possível que este modelo seja o que melhor 

se adéqüe a realidade do ciclo de vida do ‘Litoral Urbano de Natal’. 

 O terceiro modelo a ser investigado foi referente à função exponencial, 

representada no Gráfico 4. O R2 ajustado apresentou um valor um pouco abaixo das 

funções anteriores 0,894, ou seja, a curva está explicando a evolução dos dados em 89,4%. 

Embora esteja abaixo dos valores apresentados anteriormente ainda é considerado um 

valor bastante significativo, no que se refere ao seu poder explicativo.  

 
Gráfico 4: Curva de tendência baseada na função exponencial.  
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 
 

 Quanto a modelagem, foi a função que mais se ajustou aos dados, tanto a constante 

quanto o coeficiente se apresentaram bastante significativos a 1%, ambos 0,000. Neste 

aspecto foi a que mais apresentou ajustamento da função. Quanto ao caráter de previsão 

apresentou pouca adequação às observações atípicas, pois proporcionou uma visão de 

crescimento intenso e continuado da linha do gráfico, o que se difere dos dados reais, não 

se adequando as observações atípicas.  
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O quarto modelo investigado foi a função inversa, demonstrada no Gráfico 5. O R2 

ajustado apresentou um baixo valor explicativo 0,399. Isso implica que a curva está 

explicando a evolução dos dados em 39,9%. Quanto à significância do coeficiente a 1%, o 

mesmo foi significante, apresentando valor de 0,01. A previsibilidade da curva também 

apresentou-se bastante inadequada, pouco considerando os movimentos secundários. 

  

 
Gráfico 5: Curva de tendência baseada na função Inversa  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 
  

 O Gráfico 6 apresenta um resumo gráfico comparativo das 4 funções analisadas. De 

acordo com o exposto nos parágrafos anteriores no que diz respeito ao ajustamento da 

curva, pode-se inferir que os modelos analisados que apresentaram o maior R2 ajustado 

foram as funções quadrática e cúbica.  

 No que se refere à modelagem da função, os coeficientes que se mostraram mais 

significantes a 1% pertencem à função exponencial – 0,000. Embora a 5% a constante da 

função exponencial (0,00) e da função cúbica (0,003), e, os coeficientes da função 

quadrática (0,02) foram também significativos. Quanto à previsão, a linha que melhor se 

ajustou visualmente ao gráfico foi a da função cúbica e a que menos se ajustou a da função 

inversa. Neste aspecto, pode-se inferir, que no conjunto de maior R2 ajustado, significância 

de pelo menos um coeficiente ou constante, se analisados a 5% e melhor previsão na 

demonstração gráfica, a função cúbica é a que melhor representa o ciclo de vida do 

produto ‘Litoral Urbano de Natal’. 
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Gráfico 6: Resumo gráfico comparativo das curvas de tendência 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

 

 Ao se comparar a curva de tendência da função cúbica e a Figura 3, que representa 

o gráfico do ciclo de vida do produto turístico apresentado por Butler (1980), pode-se 

inferir que a curva de tendência do gráfico representa a curva do ciclo de vida do produto 

turístico até a fase de estagnação proposta pelo autor, e, portanto, até a fase de Maturidade, 

conforme modelo proposto para a pesquisa exposto no Anexo 5. 

 

4.1.2 – Da Demonstração e Análise das Observações Atípicas 

 

 O gráfico do ciclo de vida do produto ‘Litoral Urbano de Natal’, ao ser analisado 

sobre a vertente apresentada de Mauad (2005) e de Lundtorp e Wanhill (2001) apresenta 

em sua configuração explícitos movimentos secundários, durante o período em análise. O 

Gráfico 7 apresenta as observações atípicas identificadas durante a análise do gráfico. 

 Observou-se a existência de cinco períodos de observações atípicas no gráfico, 

sendo três períodos de movimentos mais abruptos da curva, que estão localizados 

respectivamente nos períodos de 1992, 1996 e de 2001 a 2004. Estes movimentos 
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encontram-se sinalizados na cor vermelha. Dois outros movimentos secundários de menor 

intensidade são ainda visualizados nos períodos de 1993 a 1995 e de 2005 a 2007. 

 Ao se avaliar a observação gráfica e as considerações dos entrevistados acerca dos 

movimentos secundários é possível confirmar a primeira hipótese abordada no capítulo 

anterior que sugere a existência de crises que se instituem ao longo do ciclo de vida do 

produto, levando-se em consideração, sobretudo os fatores externos à atividade, conforme 

abordado na discussão que se segue. 

 

Gráfico 7: Observações atípicas do ciclo de vida do produto ‘Litoral Urbano de 

Natal’ 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009 

 

 Para um entendimento mais claro do surgimento, existência e dos fatores que 

proporcionaram os movimentos secundários, é necessário resgatar algumas idéias já 

abordadas no referencial teórico. 

 Inicialmente, duas vertentes de análise foram discutidas para tratar da discussão 

sobre ciclo de vida, a saber: a Teoria Geral dos Sistemas e a Ecologia Populacional. 

 A Teoria Geral dos Sistemas traz o entendimento da noção de sistema que é 

definido como um complexo de elementos em interação na qual se evidenciam as relações 

entre os seus componentes. A aplicabilidade desta teoria foi realizada com presteza por 
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Beni (2001) quando apresenta o Sistema de Turismo e as relações existentes entre os seus 

subconjuntos. 

 Estes subconjuntos são retratados por meio de funções de planejamento, estrutura e 

operação do turismo, que são de responsabilidade de diferentes instituições ou 

organizações. Enquanto a operação do turismo é de responsabilidade da iniciativa privada, 

a estrutura básica necessária à atividade é de responsabilidade do poder público, e o 

planejamento da atividade é de responsabilidade do poder público, cuja co-

responsabilidade é também da sociedade. 

 Neste sentido, pode-se perceber que o produto turístico, não se trata de uma 

organização isolada, possuindo uma maior complexidade, uma vez que apresenta um 

conjunto de organizações com diferentes serviços que estão incluídas numa mesma 

atividade. Na concepção de Baum (1999) um conjunto de organizações representa uma 

população. Entretanto, dada a complexidade do turismo, este conjunto de organizações 

trabalha em uma mesma área de atuação, mas com diferentes focos, portanto, pode ser 

dividido ainda em diferentes populações, como por exemplo, hoteleiros, restauração, lazer 

e etc. Portanto, fazendo uso da lógica de Baum (1999) o produto turístico seria então 

formado por uma comunidade organizacional – conjunto de populações - que compõe o 

seu ambiente interno. 

 Essa compreensão, ao ser avaliada dentro da lógica da Teoria Geral dos Sistemas 

(BERTALANFFY,1967), permite afirmar que as populações são formadas de partes 

interdependentes, que as suas relações é que dão coesão ao todo e que cada parte está de tal 

forma relacionada com as demais que uma possível mudança em uma delas acarretará 

mudança nas outras. Neste aspecto, qualquer variação pode acarretar mudanças nas 

organizações que compõem a estrutura geral do ciclo. 

 Ainda em relação ao ambiente interno do ciclo faz-se necessário compreender a 

razão para o qual se adotou a teoria da ecologia populacional, uma vez que esta tem como 

abordagem a criação de novas organizações e o desaparecimento de outras. Tem um foco 

tanto em taxas de fundação e fracasso das organizações e mudanças na diversidade de 

organizações. 

 Embora o ciclo de vida do produto turístico não se trate de uma organização, o seu 

ambiente interno é composto por comunidades de organizações, neste sentido alguns 

preceitos da ecologia populacional podem ser adotados para o entendimento do 

comportamento do ciclo de vida do produto. Esta teoria permite entender que os 

indivíduos podem influenciar o futuro das organizações, embora existam restrições nas 
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suas habilidades em conceber e implementar mudanças que aumentem as chances de 

sobrevivência em função da força da competição (SING; LUMSDEN, 1990). Entretanto, 

deve-se considerar que tanto competição quanto cooperação coexistem em um mesmo 

ambiente. 

Além disso, reconhecem que condições políticas, sociais e econômicas afetam a 

abundância e diversidade de organizações. As condições políticas, sociais e econômicas, 

encontram-se relacionadas tanto ao ambiente interno do ciclo de vida quanto ao seu 

ambiente externo. Portanto, assumindo que o produto turístico, assim como uma 

organização, trata-se de um sistema aberto, sujeito às alterações que existem no meio 

ambiente ao qual faz parte, isto implica em dizer que alterações no seu ambiente externo 

podem acarretar fortes alterações no comportamento do ciclo.  

 Assim, infere-se que as alterações existentes no ambiente externo podem aumentar 

as restrições na habilidade dos indivíduos atuarem com variações de sucesso, uma vez que 

eles não têm como determinar previamente quais variações serão bem sucedidas para o 

sucesso das organizações em função das demandas ambientais. 

 Da mesma forma, o produto turístico está exposto às alterações que existem tanto 

no seu ambiente interno, quanto no seu ambiente externo. Apesar disso, é relevante 

esclarecer que os produtos não são organismos e não tem ciclos inatos como plantas ou 

animais. (MAUAD, 2005) 

 Isto permite adequar a discussão acima à visão de Mauad (2005), quando afirma 

que o conceito de ciclo de vida do produto é validado mediante as decisões estratégicas 

dos gestores envolvidos com o mesmo. Neste sentido, o sucesso ou fracasso do produto 

pode estar relacionado à sua capacidade de lidar com os desafios que aparecem nos 

diferentes estágios de seu ciclo. Por esta razão pode-se confirmar a primeira hipótese 

apresentada no capítulo 4.1.1. Apesar disso, os dados apresentados não permitem testar a 

segunda hipótese, uma vez que o produto turístico por não possuir um ciclo inato, não 

atinge necessariamente a fase de declínio. 

 Por esta razão as observações atípicas ocorrem enquanto crises que se instituem ao 

longo do ciclo de vida do produto, motivadas tanto por demandas ambientais internas 

quanto externas ao produto. 

 Os preceitos teóricos resgatados permitiram o entendimento da existência das 

observações atípicas no gráfico. Os sujeitos entrevistados apresentam possíveis razões que 

podem ser explicativas para a existência das observações atípicas. 
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 É relevante esclarecer que existe uma concordância quanto à tendência primária 

ascendente do gráfico. Apesar disso, existem críticas quanto à confiabilidade dos números, 

que podem não representar de fato o fluxo de turistas e sim de desembarques do aeroporto. 

Por esta razão não permitem mensurar dados reais do turismo em Natal.  

 A análise dos períodos de observações atípicas por parte dos entrevistados, 

seguindo a lógica dos preceitos teóricos resgatados, está relacionada tanto a fatores 

externos quanto a fatores internos. 

 Considerando que o turismo é uma atividade sazonal, o primeiro período de 

observações atípicas de menor intensidade foi desprezado da análise dos entrevistados. Os 

períodos considerados para a sua análise foram as observações de maior intensidade, 

assinaladas na cor vermelha, e o último período de observação atípica, que representa 

meados do ano de 2007. 

 O Quadro 6 apresenta os fatores relacionados aos ambientes interno e externo do 

produto ‘Litoral Urbano de Natal’, de acordo com os períodos identificados. 

 A análise do quadro permite algumas conclusões pontuais. Inicialmente é possível 

perceber que na visão dos entrevistados, existe uma predominância de fatores externos, 

quando comparados aos fatores internos. Isso permite confirmar que existe uma restrição 

na habilidade dos indivíduos em lidar com as demandas do ambiente externo. Apesar 

disso, embora os problemas ocorram dentro deste ambiente, os indivíduos podem se 

mostrar hábeis para traçar estratégias no ambiente interno para minimizar esses efeitos. 

 Isso ocorre no período de 1996, quando embora exista uma migração do fluxo de 

turistas para o exterior, dá-se início à captação de turistas internacionais no exterior, e essa 

estratégia é traçada dentro do ambiente interno do produto. Esta ação tem início durante 

um período de queda do gráfico e seu resultado somente é percebido no período posterior 

por meio de um aumento na demanda. 

 Pode-se inferir com isso que situações ocorridas em um determinado período 

podem não ser explicativas de um decréscimo ou ascensão do gráfico no mesmo período, 

pois as ações demandam algum tempo após a sua implantação para que surtam os 

resultados esperados. 

 É abordada ainda a extinção por razões políticas (demanda ambiental) da 

EMPROTURN que representava na época uma organização pertencente ao poder público 

que culmina no surgimento de uma nova organização. Pode-se com isso fazer referência à 

teoria da ecologia populacional de fracasso de uma organização e sua substituição por 

outra. 
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AMBIENTES PERÍODO DE 
OBSERVAÇÕES 

ATÍPICAS EXTERNO INTERNO 

1. Situação econômica do Brasil 
2. Confisco do Governo Collor 
3. Instabilidade da Moeda  
5. Mudanças Cambiais 

1992 

6. Alta Inflação 

  - 

1. Implantação do Plano Real 1. Pouca divulgação do destino 

2. Estabilidade da Moeda (paridade 
com o dólar) 2. Extinção da EMPROTURN 

3. Migração do fluxo de turistas 
domésticos potenciais para o 
exterior 

3. Primeiros esforços de 
captação do fluxo 
internacional 

1996 

4. Surtos de dengue e cólera na 
Região Nordeste   

1. Cenário de instabilidade política 
no país 

1. Retenção de investimentos 
em Promoção 

2. Atentado às Torres Gêmeas   
3. Crise na Argentina   
4. Falência da Soletur   

2001 a 2004 

5. Crise na aviação: falência na 
Transbrasil e posteriormente da 
Vasp, Varig e BRA 

  

2005 a 2007 
1. Desastres Naturais: Tsunami, 
Furacões no Caribe. 

1. Instabilidade institucional: 
Mudança de secretariado. 

Quadro 6: Fatores que ocasionaram as observações atípicas 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

 

 Por fim, pode-se concluir que as observações atípicas encontradas no gráfico estão 

principalmente vinculadas a fatores externos, com predominância das questões de ordem 

econômica no ambiente externo e políticas no ambiente interno.  

 

4.1.3 – A Percepção dos Entrevistados Sobre o Produto ‘Litoral Urbano de Natal’ em 

2007. 

  

 Uma vez que o propósito do primeiro objetivo desta pesquisa corresponde a 

entender a configuração do ciclo de vida do produto ‘Litoral Urbano de Natal’, é pertinente 

apresentá-lo na perspectiva dos sujeitos entrevistados. 
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   Inicialmente o produto foi avaliado quanto à consolidação da sua imagem. Neste 

aspecto, duas visões distintas se apresentaram: a de um produto consolidado e a de um 

produto saturado. 

 As afirmações abaixo apresentam uma perspectiva de produto saturado, que exige 

uma renovação no que se refere às questões estruturais, inovação do produto e 

continuidade de ações políticas.  

 

[...] isto é análise minha de que houve uma queda no turismo. É a imagem da 
cidade que eu acho que também deu uma parada. [...] Você vê Ponta Negra, 
ficou linda, mas de repente, está meio derrubada. Então eu acho que o pessoal 
precisa parar, não só o governo, mas também a iniciativa privada e dar uma 
olhada melhor para o seu produto, o que ele está vendendo. (E4) 

 

Eu acho que nós regredimos. Porque nós já fomos os melhores, por que nós 
tínhamos os produtos que eram novidade. Esses produtos não foram renovados. 
[...] Então eu acho que faltam novos produtos. [...] Natal não foi renovada. Nada 
surgiu, muito pouca coisa e o produto não foi renovado, então eu acho que a 
gente está pior justamente por causa disso. (E8) 

 

Natal hoje está passando por um problema de fadiga. Por quê? Não houve 
continuidade nas ações. (E5) 

 

 Por outro lado, a afirmação que se segue vê o produto enquanto consolidado no 

mercado Nacional.  

 
Natal hoje está posicionado completamente diferente do que naquela época no 
mercado. Nessa última década nós crescemos muito em termos de infraestrutura, 
principalmente hoteleira, e na área aqui de Ponta Negra [...] Ao ser questionado 
se Natal hoje possui um produto Consolidado: “Totalmente Nacional”. (E6) 

 

 É relevante perceber que a visão dos entrevistados apresenta uma perspectiva que 

varia de um produto que já atingiu uma fase de maturidade, pois a sua imagem já está 

consolidada (MAUAD, 2005), tendendo para uma fase de estagnação, quando somente a 

sua imagem não é suficiente para manter o fluxo em ascensão, conforme apontado por 

Butler (1980). Ao se fazer um paralelo desta conclusão e da curva de tendência admitida 

como representativa do gráfico do ciclo de vida do produto em estudo, pode-se inferir que 

o mesmo se encontra em uma fase de maturidade ou de transição para a mesma. 

 Posteriormente os entrevistados avaliaram o produto quanto à sua infraestrutura. Os 

mesmos apresentaram que a cidade possui uma infraestrutura de qualidade, embora esteja 

ultrapassando a demanda. Essa idéia pode ser confirmada por meio da afirmação que se 

segue.  
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Natal hoje é uma cidade muito bem estruturada para o turismo [...] tem hotel em 
tudo quanto é canto [...] Daí foi crescendo, crescendo, daqui a pouco ultrapassou 
um pouquinho a demanda (E12) 

 

 A realidade de oferta excedente corresponde ao estágio de estagnação apresentado 

por Butler (1980), portanto reiterando o indício de que o produto em análise encontra-se no 

estágio de maturidade, proposto na pesquisa. 

 As análises voltadas aos fatores sociais permitem uma confirmação do processo de 

fadiga do produto, que enfrenta problemas decorrentes também de falta de planejamento. 

Segundo os entrevistados alguns problemas eram pré-existentes ao turismo, mas com o 

desenvolvimento da atividade eles se intensificaram. Três entrevistados discutiram acerca 

do turismo e seus impactos positivos e negativos na perspectiva social local.  

 Como impactos positivos do turismo sobre a comunidade dois entrevistados 

entenderam que a urbanização de Ponta Negra foi positiva para os barraqueiros, para a 

própria população de Natal, assim como a construção da Ponte Milton Navarro e a reforma 

na Praia do Meio, que contribuíram socialmente para a cidade.  

 É relevante destacar que na visão dos entrevistados a área de Ponta Negra foi uma 

área transformada para fins turísticos, enquanto a reforma realizada na Praia do Meio 

beneficiou a população da cidade, que se consolidou com a construção da Ponte em 2007. 

 
Com a ponte (Milton Navarro, que liga a Praia do Forte à Redinha), na hora em 
que tirou aquela área, apareceu Brasília Teimosa. Se você observar hoje, aquilo 
dali eram fundos de casas, alguns estão fazendo frentes de casas, já houve 
mudança visual notável. [...] (E11) 

 

 Percebe-se uma área de segregação no que diz respeito ao uso do espaço, em que a 

Praia de Ponta Negra é voltada para turistas e a Praia do Meio para a população de Natal. 

Na concepção de dois entrevistados a Praia do Meio mesmo com a nova funcionalidade 

dada ao espaço não voltará a ter um fluxo de turistas significativo por se tratar de uma área 

de uso dos natalenses. 

 Outro entrevistado aborda a questão social no que concerne às favelas que eram 

preexistentes em Ponta Negra antes da urbanização da orla, explicando o conflito traçado 

com os barraqueiros e com os ambulantes da Praia com a implantação das ações de 

reestruturação da orla da Praia vinculadas ao PRODETUR/RN I. 

 

Eles entendiam que iam perder o emprego, que aquilo ia prejudicar a atividade 
econômica deles particular, que ia prejudicar a Vila de Ponta Negra. Mas 
existiam duas questões básicas naquele caso. A primeira era a questão de saúde 
pública. Por que não existia realmente nenhum tipo de controle. O segundo era a 
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questão estética, que também era uma favela na beira da praia, na verdade. De 
fato era isso. Com todas as mazelas que a favela traz. Toda favela gera emprego 
é verdade, mas gera para a sociedade ônus muito maior do que isso. (E6) 

 

 Nesse contexto, o entrevistado esclarece que a obra realizada contou com uma 

importante decisão política, em que a prefeita de Natal na época tomou a decisão de fazer e 

assumiu a responsabilidade de arcar com o ônus sobre isso. Na opinião do entrevistado a 

ação foi “espetacular” para a cidade e até para a população local que passou a visitar o 

local com uma infraestrutura que não existia e para os barraqueiros que fizeram cursos e 

puderam ter melhorias.  

 As mudanças na aparência física da área são indicadas por Butler (1980) em dois 

distintos estágios do ciclo, no estágio de desenvolvimento e no estágio de 

rejuvenescimento. No caso de Ponta Negra e da Praia do Meio, é perceptível que as áreas 

estavam em momentos de desenvolvimento diferentes para o turismo quando os seus 

projetos foram implementados. Em Ponta Negra a evidência histórica de migração do 

fluxo Praia do Meio-Ponta Negra mostra que a alteração da praia esteve relacionada a um 

estágio de desenvolvimento enquanto na Praia do Meio esteve relacionada a um estágio de 

rejuvenescimento. Isto confirma que o produto ‘Litoral Urbano de Natal’ apresenta 

componentes em diferentes estágios do ciclo de vida. 

 Na perspectiva social, Ponta Negra é uma área que sofre visíveis impactos sociais 

que já eram preexistentes e que se agravaram proporcionalmente com o desenvolvimento 

do turismo, sobretudo no que se refere à prostituição e criminalidade.  

 Para concluir a análise do desenvolvimento do produto turístico os entrevistados 

foram questionados quanto à tendência de ascensão ou decréscimo no gráfico do ciclo de 

vida da atividade. Existe um consenso de tendência de ascensão do gráfico após 2007. 

 Existe uma percepção disseminada de que houve uma queda no fluxo internacional, 

entretanto que é compensada pelo aumento no número de turistas domésticos. 

 

Nós já temos esses dados de 2008. Eles são ascendentes. Nós aumentamos o 
fluxo total. O internacional caiu um pouco por que os grandes mercados 
emissores nossos estão em crise. Principalmente, Portugal, Itália, a Europa como 
um todo. [...] Mas, por exemplo, a renda brasileira cresceu tanto nos últimos 
anos que o número de turistas brasileiros compensa a queda internacional. Que 
também é muito pequena. (E3) 

 

 Apesar disso, os entrevistados reconhecem que fatores externos e internos podem 

afetar o produto, conforme apresentado por Beni (2001).  
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 Por fim, de acordo com a análise do produto ‘Litoral Urbano de Natal’ dos 

entrevistados, é possível inferir quanto ao estágio do produto que o mesmo apresenta 

variáveis semelhantes às descritas por Butler (1980) entre os estágios de consolidação e 

estagnação do produto. A confirmação deste dado somente é possível se o produto for 

avaliado em sua totalidade temporal e estratégica. Esta avaliação será realizada no capítulo 

que se segue. 

 

4.1.4 - Da Definição da Fase do Ciclo de Vida do Produto ‘Litoral Urbano de Natal’ 

no Ano de 2007. 

  

 A definição da fase atual do ciclo de vida do produto turístico em estudo se 

consolidou inicialmente por meio da análise realizada no subitem 4.1.1 desta pesquisa, que 

conclui que a curva da função cúbica melhor se adapta ao gráfico do ciclo. 

 Ao se considerar a disposição gráfica pode-se verificar que a curva apresenta uma 

tendência de crescimento predominante e ao final do gráfico uma leve tendência de queda. 

Entretanto, somente essa visualização gráfica não seria suficiente para definir o estágio do 

ciclo de vida. Este fator se agrava em função da inexistência de dados referentes ao 

período de 1960 a 1990. 

 Por esta razão foi elaborado o instrumento de pesquisa que está apresentado no 

Apêndice A. Este instrumento de pesquisa foi aplicado com os sujeitos entrevistados. Dos 

12 respondentes, 11 efetuaram o preenchimento do formulário. O respondente que se 

recusou a responder o formulário explicou que acredita que o produto está em “queda”, 

portanto em uma fase de declínio. 

 O formulário respondido foi analisado por meio da freqüência de respostas nas  

ações estratégicas que eram representativas das fases do ciclo de vida. 

 O Apêndice E apresenta a freqüência de respostas dos entrevistados em que PA 

corresponde ao Período ‘A’, PB ao Período ‘B’, PC ao Período ‘C’ e PD ao Período ‘D’. 

As representações ‘1’, ‘2’, ‘3’ e ‘4’, correspondem respectivamente às fases de introdução 

(1), crescimento (2), maturidade (3) e declínio (4). Portanto, a representação PA1 

corresponde à freqüência de respostas dos entrevistados das ações estratégicas no Período 

‘A’ referentes à primeira fase do ciclo de vida (1 - introdução). 

 O Apêndice E foi formatado e deu origem à Tabela 1 em que são comparados a 

frequência de respostas entre os períodos históricos e as fases do ciclo de vida. 
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Tabela 1: Frequência de respostas  

PERÍODOS DE 
DESENVOLVIMENTO 

INTRODUÇÃO CRESCIMENTO MATURIDADE DECLÍNIO 

Período A 1 0 0 0 
Período B 36 11 5 16 
Período C 43 64 31 24 
Período D 34 67 70 55 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

 

 A Tabela 1 permite uma análise tanto vertical quanto horizontal dos dados. Em 

uma análise horizontal da freqüência das respostas pode-se inferir que o Período A possui 

como representativa a fase de introdução do ciclo de vida do Produto, embora pouco 

representativa, pois consta a única freqüência de resposta. O Período B teve a maior 

freqüência de resposta (36) também na fase de introdução. O Período C teve a sua maior 

freqüência de respostas (64) na fase de crescimento da atividade. O Período D apresentou a 

sua maior freqüência na fase de maturidade (70), embora com uma grande proximidade da 

fase de crescimento (67). 

 Em uma análise vertical da tabela, a freqüência de respostas permite inferir que a 

Fase de Introdução é mais representativa no Período C (43), a Fase de Crescimento é mais 

representativa do Período D (67), a Fase de Maturidade é mais representativa do Período D 

(70), e a Fase de Declínio é mais representativa do Período D (55). 

 Comparando-se a análise horizontal e vertical, os períodos de análise apresentam a 

seguinte configuração: 

a) Período A: Fase de Introdução (Frequência 1); 

b) Período B: Fase de Introdução (Frequência 36); 

c) Período C: Fase de Crescimento (Frequência 64); 

d) Período D: Fase de Maturidade (Frequência 70), Fase de Crescimento (Frequência 67) e 

Fase de declínio (Frequência 55).  

 Portanto, pode-se inferir que o Período A não teve grande representatividade para a 

análise de um ciclo de vida de quatro fases, pois apresentou por um único respondente uma 

freqüência de análise. A atividade turística passa a ocorrer de fato após a construção da Via 

Costeira no Período B, quando se dá início à fase de introdução da atividade. O período C 

é representativo de uma fase de crescimento da atividade que evolui até o período D. O 

período D apresenta um processo de migração aparente da fase de crescimento para 
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maturidade do Produto, onde são demonstrados traços de ações estratégicas próprias da 

fase de declínio. 

 É, contudo, aparente que as ações estratégicas da fase de declínio ocorrem nos 

períodos B, C e D, confirmando a vertente de crises instituídas durante todo o ciclo da 

atividade. 

 Por fim, pode-se concluir que o ano de 2007 encontra-se em um aparente processo 

de migração da fase de crescimento para maturidade do ciclo, embora com uma pequena 

tendência de que o ciclo tenha alcançado a fase de maturidade. 

 É relevante ainda esclarecer que às estratégias de cooperação se apresentaram de 

maneira bastante uniforme durante três períodos de desenvolvimento, para os períodos ‘A’, 

‘B’, ‘C’ e ‘D’, as freqüências de resposta foram ‘0’, ‘3’, ‘3’ e ‘4’, respectivamente. Isso 

permite verificar que embora apresente uma freqüência de resposta maior para o período 

‘D’, elas se demonstraram uniformes nos diferentes períodos, sobretudo levando-se em 

consideração que um entrevistado não respondeu a esse questionamento. 

  

4.1.5 – Da Correlação das Variáveis do Produto Turístico com o Ciclo de Vida do 

Produto ‘Litoral Urbano de Natal’ 

 

 O entendimento de que o ciclo de vida do produto turístico deve considerar as 

crises que se instituem durante o seu desenvolvimento, pressupõe que existem variáveis 

que compõem o produto turístico que influenciam o comportamento da demanda de seus 

visitantes. A definição destas variáveis é relevante para a confirmação dos projetos de 

desenvolvimento do turismo que foram relevantes para a atividade em Natal. 

 Por esta razão, optou-se por fazer uma correlação entre as variáveis definidas no 

Quadro 2 e o número de passageiros recebidos no destino Natal, para o mesmo período em 

Análise. 

 Em função do pequeno número de dados válidos foi excluída a possibilidade de se 

trabalhar com análise fatorial, visto que o objetivo da análise fatorial é, em linhas gerais, 

reduzir a estrutura de relações definindo um conjunto de dimensões denominado fatores. 

(HAIR et. al., 2005). 

 Para que a correlação fosse traçada, os dados válidos precisariam estar em uma 

base única para serem colocados no gráfico. Assim, foi aplicado nos dados um LOG de 

base n, visando a sua uniformização. Os dados originais e logaritimizados encontram-se 

representados no Anexo 7 e no Apêndice F, respectivamente.  
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 A correlação entre as variáveis e a evolução do fluxo de turistas encontra-se 

demonstrada no Apêndice G. A correlação se deu por meio da análise do índice de 

correlação de Pearson. Acima de 0,6 a correlação entre as variáveis é significante no nível 

de 0,05, enquanto que acima de 0,7 a correlação é significante ao nível de 0,01. Quanto 

maior o Índice de Correlação de Pearson maior a correlação entre as variáveis. 

 Portanto, o Software apresentou seis variáveis significantes, sendo três no nível de 

0,1 e três no nível de 0,5. As variáveis significativas ao nível de 0,05 foram Equipamentos 

de Lazer, Guias de Turismo e Desembarque Rodoviário; e, as variáveis significativas ao 

nível de 0,01 foram Unidades Habitacionais, Receita Turística Total e Desembarque 

Aéreo.  

 As variáveis correlacionadas foram representativas dos indicadores dados 

estatísticos de suporte e infraestrutura e serviços turísticos. Baseado na análise do Quadro 

2  pode-se inferir que os projetos de desenvolvimento do turismo identificados encontram-

se relacionados aos Conjuntos da Organização Estrutural, das Relações Operacionais e das 

Relações Ambientais do SISTUR.  O capítulo seguinte apresentará os projetos 

identificados. 

 

4.2 – DO MAPEAMENTO DOS PRINCIPAIS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 

DO TURISMO IMPLEMENTADOS NO DESTINO NATAL ENTRE 1960 E 2007. 

 

4.2.1 - Da Identificação dos Projetos de Desenvolvimento do Turismo  

 A identificação dos principais projetos de desenvolvimento do turismo no Rio 

Grande do Norte se deu em função do contexto histórico e dos dados coletados com os 

sujeitos entrevistados. 

 O processo histórico permite afirmar que as ações implementadas no destino Natal 

seguem, de maneira geral, o modelo de desenvolvimento adotado na instância federal. 

Foram identificados seis projetos/ações estratégicas de relevância dentro do contexto 

histórico do Produto. 

 O Quadro 7 apresenta a relação entre os projetos identificados, ações 

implementadas e as variáveis correlacionadas no capítulo anterior. 

 

 



 116 
 

PROJETOS 
IDENTIFICADOS 

AÇÕES IMPLEMENTADAS 
VARIÁVEIS 

CORRELACIONADAS 

Implantação da Via Costeira  

Política de Mega Projetos 

Implantação do Parque das Dunas de 
Natal 

Equipamentos de Lazer, 
Unidades Habitacionais, 
Guias de Turismo, 
Desembarque Aéreo, 
Receita Turística Total.  

Urbanização de Ponta Negra 

Reforma do Aeroporto 

Pavimentação de Rodovias 

Investimentos Institucionais 

PRODETUR/NE 

Formação do Pólo Costa das Dunas 

Equipamentos de Lazer, 
Unidades Habitacionais, 
Desembarque Rodoviário 
e Aéreo, Receita 
Turística Total 

Programas de 'Conscientização' 
turística PNMT 

Programas de Formação Profissional 

Guias de Turismo 

Formatação de Roteiros Regionais 
Programa de 
Regionalização Formação de Consórcio entre os 

municípios 

Guias de Turismo, 
Desembarque Rodoviário 
e Aéreo 

Reforma paisagística da Orla Projeto de Urbanização da 
Praia do Meio 

Reordenamento do Trânsito 

Equipamentos de Lazer, 
Unidades Habitacionais, 
Desembarque Rodoviário 
e Aéreo  

Promoção do Destino 
Divulgação da imagem do destino no 
território nacional e no exterior 

Desembarque Rodoviário 
e Aéreo, Receita 
Turística Total 

Quadro 7: Relação Projetos identificados versus ações implementadas versus 

Variáveis correlacionadas. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

 

A seguir será apresentado um breve resumo dos projetos supracitados. 

 

a) Política de Mega Projetos 

 A Política de Mega Projetos trata-se de um conjunto de obras estruturantes, que 

teve como objetivo promover infraestrutura para operacionalidade dos destinos turísticos. 

Foi aceita para implantação em cinco Estados da Região Nordeste. Dentre os principais 

motivos que levaram a sua implantação estavam a existência de uma demanda potencial, 

deficiência estrutural turística, capacidade dos Estados de articulação política e margem de 

risco dos Estados. (CRUZ, 2001) 
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 A Política de Mega Projetos surgiu entre as décadas de 1970 e 1980 e concebeu 

quatro Mega Projetos, dentre eles: O Projeto Parque das Dunas/Via Costeira (Natal/RN), 

Projeto Cabo Branco (Paraíba), Projeto Costa Dourada (Pernambuco e Alagoas) e o 

Projeto Linha Verde (Bahia). Estes tiveram como ponto de convergência a ampliação da 

infraestrutura hoteleira e localização na faixa litorânea. 

 O principal objetivo do Projeto Parque das Dunas/Via Costeira foi expandir a 

infraestrutura hoteleira da capital, criando um complexo turístico. Para atingir este objetivo 

e atrair a iniciativa privada, o poder público disponibilizou incentivos financeiros para 

aquisição de terrenos e para a edificação dos hotéis. 

  

b) O PRODETUR/NE e PRODETUR/RN 

 

O PRODETUR /NE I foi um programa de modernização da infraestrutura turística 

da Região Nordeste, que teve como objetivo manter e expandir a indústria turística, através 

de investimentos em infraestrutura básica e serviços públicos, em áreas de expansão 

turística. É um Projeto que em sua primeira fase se restringe à criação de infraestrutura 

urbana em localidades consideradas relevantes para o desenvolvimento do turismo 

regional. (CRUZ, 2001) 

No Rio Grande do Norte, o PRODETUR/RN I investiu recursos nos componentes 

de saneamento básico, implantação do centro de visitação do Parque das Dunas de Natal, 

desenvolvimento institucional, melhorias no aeroporto e de estradas. 

Uma de suas principais ações enquanto transformação de espaço foi a urbanização 

do Bairro de Ponta Negra. (COSTA, 2006).  O Projeto de Urbanização do Bairro de Ponta 

abrangeu as ações de pavimentação de ruas do Bairro e urbanização da orla.   

Gonçalves (2007) apresenta que a avaliação do PRODETUR/NE I evidenciou 

fragilidades nos órgãos gestores de turismo.  Em conseqüência destas fragilidades o Banco 

do Nordeste em 1998 dá início ao processo de estruturação de Pólos de Desenvolvimento 

Integrado de Turismo Sustentável. 

 No Rio Grande do Norte é planejada a criação de cinco Pólos integrados: O Pólo 

Costa das Dunas, Costa Branca, Seridó, Serrano e Agreste-Trairi. É relevante destacar que 

foi focado o Pólo Costa das Dunas na pesquisa, pois se desenvolveu no litoral do Estado, e 

é o Pólo no qual Natal encontra-se vinculada. O Pólo Costa das Dunas foi criado em 1999 

e contempla 18 municípios. 
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 Atualmente o PRODETUR/RN encontra-se na implantação de sua segunda fase 

com foco na melhoria da qualidade de vida da população que reside nos Pólos Turísticos 

situados nos Estados participantes do Projeto. Essas localidades são consideradas 

prioritárias, na área de atuação do Banco do Nordeste com o intuito de geração de 

empregos, disponibilidade e qualidade dos serviços urbanos municipais e qualidade do 

meio ambiente. 

 

c) O PNMT 

 

 O PNMT teve como objetivo fomentar o desenvolvimento dos municípios com 

base na sustentabilidade econômica, social, ambiental e política. O Programa ocorreu de 

1994 a 2001, durante o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

 Na concepção do programa é transferida a responsabilidade de acreditar e investir 

no turismo para os governos municipais, enquanto à esfera federal cabia oferecer suporte 

técnico de informação e capacitação. Os recursos para infraestrutura e fomento da 

atividade também seriam dos municípios. 

 Brusadin (2007) explica que se buscou introduzir uma metodologia que foi criada 

por meio da fusão da Técnica Metaplan e do Método Zopp, ambos criados na Alemanha 

nas décadas de 1970 e 1980 respectivamente. O procedimento baseia-se na capacitação por 

meio de oficinas em três fases com intervalos mínimos de 90 dias, que são compostas por 

grupos de trabalhos nos quais os participantes, baseados em perguntas e material 

orientador, constroem o conhecimento a partir da realidade individual. 

 Brusadin (2007) sintetiza o processo de implementação do PNMT em 6 fases: 

Preenchimento do Relatório de Informações Turísticas – RINTUR; Treinamento dos 

agentes multiplicadores; Conscientização da comunidade; Formação do Conselho 

Municipal de Turismo; Criação do Fundo Municipal do Turismo; e, Elaboração e 

Implementação do Plano de Desenvolvimento Turístico Municipal. 

 Após as fases, os municípios brasileiros deveriam ter condições técnicas e 

organizacionais para criar os seus Conselhos Municipais de Turismo, como também as 

suas comunidades participariam da formulação e da implementação do Plano Municipal do 

Desenvolvimento do Turismo Sustentável, o que não ocorreu em todos os municípios. 

 

d) O Programa de Regionalização 
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 O Programa de Regionalização do Turismo está contemplado no Macro Programa 

Estruturação e Diversificação da Oferta do Plano Nacional de Turismo, instituído para o 

período 2007-2010.  

 O Programa tem como objetivo valorizar as diferenças regionais e escolher a 

melhor forma de inserção do produto no cenário global, propondo a integração entre 

municípios, estados e países (BORGES, 2008). A geração de riqueza está vinculada aos 

movimentos de grupos regionalmente organizados. Apóia-se na idéia de desenvolvimento 

a partir da dimensão territorial e está centrado no mesmo princípio de organização de 

Arranjos Produtivos Locais – APL’s. 

 Devem trabalhar em conjunto o município, uma instância de governança regional, 

o Estado, um órgão oficial de meio ambiente federal, estadual e municipal, o órgão oficial 

do turismo federal, estadual e municipal, representantes do setor privado e sociedade 

organizada - terceiro setor. 

 

e) Projeto de Urbanização da Praia do Meio  

 

  O Projeto de Urbanização da Praia do Meio foi uma iniciativa da Prefeitura de 

Natal com o objetivo de atuar na infraestrutura do Bairro da Praia do Meio. A obra ocorreu 

durante os anos de 2000 e 2001.  

  A implementação do Projeto englobou as obras de ampliação do calçadão da orla, 

reestruturação do sistema viário, construção de complexo esportivo e de lazer, remoção das 

antigas barracas da orla, instalação de quiosques padronizados, arborização, jardinagem e 

iluminação. 

  A obra foi realizada na tentativa de rejuvenescimento do local, que apresentava 

fortes indícios de degradação social e ambiental. 

 

f) Ações de Promoção do Destino  

 

  As ações de promoção do destino foram motivadas por necessidade mercadológicas 

do produto e passam a ocorrer, sobretudo, após a implementação da Via Costeira.  

  As primeiras ações ocorriam de maneira isolada, promovidas principalmente pelo 

Estado em parceria com a iniciativa privada. As ações promocionais para o produto 
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‘Litoral Urbano de Natal’ estiveram vinculadas à SETUR, com pouca participação da 

instância municipal. 

  Com a nova disponibilidade de recursos exclusivos para o Marketing promovido 

pelo Governo Federal, a SETUR é desmembrada e é criado em 2007 uma Empresa 

específica para a promoção do destino, a EMPROTUR. 

 

4.2.2 - Apresentação dos Agentes Envolvidos na Concepção e Implementação dos 

Projetos Desenvolvimento do Turismo em Natal 

  

 A identificação dos projetos de desenvolvimento do turismo em Natal permitiu 

encontrar por meio de análise documental os agentes atuantes na sua implementação. 

 Inicialmente os agentes que tiveram participação nos projetos foram identificados e 

distribuídos de acordo com os projetos em que atuaram. O Apêndice C apresenta a relação 

completa dos agentes identificados.  

 Os agentes são representativos de organizações de classe, órgãos públicos e da 

iniciativa privada. Após esta identificação foram selecionados os dois primeiros 

entrevistados, representantes de instituição pública, os quais apontaram os agentes mais 

atuantes dentro do processo de desenvolvimento do turismo da cidade. 

 Os agentes mais atuantes foram identificados de acordo com a percepção dos 

entrevistados quanto à sua participação ativa, tanto no desenvolvimento dos Projetos 

quanto nas demais ações voltadas para o desenvolvimento do turismo em Natal.   Os 

representantes encontram-se demonstrados no Apêndice D.  

 Pode-se afirmar que as instituições identificadas foram representativas para o 

desenvolvimento do turismo em Natal por colaborarem para que os projetos de 

intervenção, denominados nesta pesquisa de projetos de desenvolvimento do turismo 

pudessem ser implementados. 

 Para que o entendimento sobre a relevância de participação dos agentes se 

consolide faz-se necessário um resgate de alguns preceitos teóricos. 

 Beni (2001) define que os destinos turísticos devem se engajar em uma situação 

máxima de competitividade, em que a obtenção de benefícios e a sustentação dos negócios 

turísticos serão mais complexas. 

 A idéia de Beni (2001) quando entendida na concepção do ambiente externo do 

produto ‘Litoral Urbano de Natal’, permite identificar que este produto deve se engajar em 

uma situação máxima de competitividade com os outros destinos de características 
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semelhantes às suas, para que se possa captar um fluxo de turistas ou ainda aumentá-lo. O 

aumento da competitividade do produto proporciona uma maior complexidade na 

sustentação dos negócios turísticos que ocorrem tanto no seu ambiente interno quanto no 

seu ambiente externo. 

Para que o produto ‘Litoral Urbano de Natal’ pudesse estar apto a esta posição 

competitiva foi necessária a sua estruturação e a promoção de sua imagem, possibilitada  

por intermédio das alterações espaciais e promocionais, contempladas nos projetos de 

desenvolvimento do turismo. 

 Entretanto, as alterações espaciais não podem ser vistas como um fator isolado, 

mas encontram-se dentro de um complexo sistema de turismo (BENI, 2001), e acarretam 

impactos tanto econômicos quanto sociais para a sociedade residente nesses núcleos. Neste 

sentido, a implementação dos projetos somente pôde ser viabilizada por meio de um 

planejamento integrado que contou com a participação, aceitação e decisão das três esferas 

da sociedade: poder público, iniciativa privada e sociedade civil organizada. 

 Lundtorp e Wanhill (2001), ao tratarem do processo de desenvolvimento do ciclo 

de vida do produto turístico, defendem que decisões políticas e comerciais são capazes de 

alterar o caminho de crescimento do ciclo. Na sua concepção as diferentes decisões entre 

organizações públicas e privadas são importantes para a velocidade, forma e processo do 

ciclo. Além disso, defendem que existem quatro questões políticas que são importantes 

para as destinações: regulamentação, investimento público, desenvolvimento de 

parcerias e incentivos financeiros. 

 Levando-se em consideração que as instituições citadas compõem o ambiente 

interno do produto turístico, a regulamentação e os investimentos públicos da atividade são 

propiciados pelo poder público, o desenvolvimento de parcerias deve ocorrer entre as três 

esferas da sociedade e os incentivos financeiros são de responsabilidade do poder público 

por meio das instituições financeiras. 

 Para que os projetos fossem implementados, foi necessária a participação conjunta 

dos agentes identificados. Portanto, a sua atuação conjunta está relacionada ao processo, 

forma e velocidade do ciclo de vida do produto ‘Litoral Urbano de Natal’. A atuação dos 

agentes pode ser explicada por meio do entendimento do processo de decisões quando ao 

produto ‘Litoral Urbano de Natal’. 

 A atividade turística em Natal encontra-se organizada baseada nos preceitos do 

Plano Nacional de Turismo, instituído pelo Governo Federal. O referido Plano propõe um 



 122 
 

modelo de gestão descentralizada, por meio da integração das instâncias públicas federais, 

estaduais e municipais, da iniciativa privada e do Terceiro Setor. 

 O Plano exige um Conselho Nacional de Turismo, que atua em um modelo de 

câmaras temáticas visando identificar e discutir as questões fundamentais do setor, 

propondo soluções para os problemas, para implementar a Política Nacional de Turismo. 

 Seguindo o mesmo modelo, o turismo regional deve ser administrado em instâncias 

estaduais e municipais. Neste aspecto, em nível estadual o poder público é representado 

pela Secretaria Estadual de Turismo – SETUR/RN e pelo Conselho Estadual de Turismo, 

órgão colegiado de caráter consultivo, responsável por propor diretrizes, oferecer subsídios 

e contribuir para a formulação e implementação da Política Estadual de Turismo. O 

Conselho Estadual de Turismo conta com uma formação paritária, em que parte dos 

participantes - membros natos – são entidades do próprio governo, indicados pela 

Governadora, e a outra parte são entidades do terceiro setor e entidades empresariais. 

 Ainda em âmbito estadual, desde 1999, visando a dar seqüência às ações do 

PRODETUR/NE I, o Banco do Nordeste deu início ao processo de estruturação dos Pólos 

de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável, visando a dar continuidade às 

ações do programa e ao fortalecimento dos elos da cadeia produtiva do turismo. No Estado 

do Rio Grande do Norte, a cidade de Natal encontra-se contemplada dentro do Pólo Costa 

das Dunas, que foi instituído pelo decreto 18.186 de 14 de abril de 2005, quando passa a 

integrar oficialmente a cadeia produtiva do turismo. 

 O Pólo é composto por um conselho cujos integrantes representam o Poder Público 

Federal, o Poder Público Municipal – representante dos municípios que compõem o Pólo, 

a Iniciativa Privada – através das entidades de classe, e o Terceiro Setor. 

 Em nível municipal existe a Secretaria de Comércio, Indústria e Turismo. A 

articulação municipal não possui um Conselho Municipal de Turismo, como instância de 

governança e tomada de decisões. O Plano Municipal do Turismo foi lançado no início de 

2009, como iniciativa do poder público municipal intitulado Plano Estruturante de 

Desenvolvimento Sustentável do Turismo de Natal, que em função da data de lançamento 

encontra-se fora do período de abrangência desta pesquisa. 

 O desenvolvimento de parcerias, proposto na literatura de Lundtorp e Wanhill 

(2001) enquanto questão política de relevância para o desenvolvimento do ciclo de vida do 

produto, sugere um entendimento das relações existentes entre os agentes identificados. 

 É relevante esclarecer que as instâncias de governança formais são importantes 

espaços para que as parcerias sejam desenvolvidas. São nesses espaços onde de fato elas se 
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consolidam e onde o processo de parcerias ganha maior amplitude e aceitação. Entretanto, 

as parcerias para o desenvolvimento do turismo no produto ‘Litoral Urbano de Natal’ são 

anteriores à existência das instâncias formais. Isso pode ser comprovado pelo fato das 

instâncias de governança terem sido criadas a partir de meados da década de 1990 e os 

entrevistados terem apontado que as parcerias existem desde o segundo período de análise, 

que data a década de 80, conforme análise apresentada no capítulo 4.1.4. 

Portanto, será apresentado a seguir uma análise das relações estabelecidas entre os 

agentes identificados e entrevistados baseado no Quadro 3. 

  

4.2.3 – Da análise das Relações entre os Agentes 

 

 Os agentes atuantes, identificados e entrevistados, foram categorizados nos três 

setores da sociedade, de acordo com o Quadro 5. Neste sentido, as relações identificadas 

foram organizadas seguindo a lógica institucional de participação no planejamento do 

turismo. 

 O Quadro 3 apresentou as possíveis relações existentes entre os três setores. Essas 

relações possíveis culminaram na subdivisão de sete grupos. Após a análise das entrevistas 

foi possível identificar a existência de relações nos seguintes grupos: 

 

a) Grupo 1: Iniciativa Privada + Iniciativa Privada 

b) Grupo 2: Iniciativa Privada + Poder Público 

c) Grupo 7: Iniciativa Privada + Poder Público + Terceiro Setor 

  

É relevante esclarecer que a exclusão dos grupos 3, 4, 5 e 6, não significa que essas 

relações não existem, mas que elas não foram citadas durante as entrevistas ou ainda por 

não apresentarem dados suficientes que permitam inferir conclusões significativas para a 

pesquisa e por esta razão não serão avaliadas.  

 Além disso, dos seis projetos de desenvolvimento do turismo três não foram 

analisados pelos entrevistados, são eles: O Projeto de Urbanização da Praia do Meio, o 

Programa de Regionalização e o PNMT. Isto não implica que os projetos não foram 

relevantes ou que a cooperação não existiu para a sua realização, mas que os entrevistados, 

embora os tenham citado, não apresentaram maiores informações sobre os mesmos que 

permitisse uma análise sobre o seu conteúdo. 
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 As relações serão entendidas a partir dos projetos de desenvolvimento do turismo 

ou de ações estratégicas efetuadas em conjunto e descritas pelos entrevistados. A partir 

disso, será avaliada a existência da relação e a consolidação da cooperação, o grau de 

interdependência entre os atores, a estrutura das inter-relações e a razão para cooperar. 

  

4.2.3.1 – Relação Iniciativa Privada + Iniciativa Privada 

 

 As relações entre a iniciativa privada foram percebidas em dois diferentes níveis. O 

primeiro nível identificado está relacionado às ações promocionais, vinculadas a 

necessidades mercadológicas. O Segundo nível corresponde ao nível 

operacional/comercial. Estes serão avaliados separadamente. 

 

a) Ações Promocionais 

 

 De acordo com o relato dos entrevistados, após a implementação da Via Costeira, 

que é considerado o projeto indutor do desenvolvimento do turismo para a cidade, houve 

um aumento na oferta hoteleira voltada para o público de massa.  

 Entretanto, embora os primeiros equipamentos de hospedagem se instalassem na 

cidade, Natal ainda não possuía uma imagem consolidada, capaz de motivar um público e 

promover com isso uma ocupação dos novos meios de hospedagem. A afirmação abaixo 

permite entender que esta relação ocorria conjuntamente entre os empresários: 

 

[...] Na época não adiantava um hotel ir vender sozinho por que ninguém sabia 
onde é que ficava Natal. Hoje em dia você sozinho pode ir e dizer, olhe eu tenho 
um hotel em Natal. E aí as pessoas vão saber onde é Natal. Antigamente, não. 
(E6) 

  

 Posteriormente são criadas associações entre os diferentes grupos atuantes, dentre 

eles os Hoteleiros, por meio da ABIH e do Pólo da Via Costeira, Agentes de Viagem e os 

Sindicatos. Esses grupos além de discutir as necessidades pertinentes às suas áreas 

específicas de atuação atuam conjuntamente na promoção do destino.  

 Dois relatos são importantes para entender a existência das relações, vinculadas às 

ações promocionais. O primeiro relato aborda que a ABIH participou conjuntamente na 

criação de um fundo a ser investido na promoção do turismo.  
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[...] os empresários pagavam 10% da promoção. [...] Era feito um fundo, e eram 
pagas as promoções através deste convênio. (E7) 

 

 O segundo relato aborda o que é compartilhado entre os empresários dentro do Pólo 

da Via Costeira.  

Os hoteleiros têm o Pólo da Via Costeira, que é uma forma de baratear a 
propaganda deles, a promoção. [...] Eles compartilham viagens, promoções [...] 
(E3) 

 

 Portanto, a partir dos discursos descritos acima as inferências sobre a existência de 

cooperação podem ser realizadas. Levando em consideração os preceitos de Mintzberg, 

Alhstrand e Lampel (2000), para os quais a cooperação trata-se de um processo de 

concessões e atividades conjuntas, que ocorre entre indivíduos, grupos e coalizões, tanto 

entre organismos dentro da organização quanto na relação destas com o seu ambiente. 

Neste caso, alguns indícios podem comprovar a existência de cooperação.  

 Entendendo-se que os hoteleiros são sujeitos individuais, a criação de grupos 

formais que promovem a sua participação conjunta em ações específicas, como a 

promoção do destino e o compartilhamento de viagens, é um forte indício de que existe 

uma cooperação, enquanto estratégia planejada. Este indício se concretiza quando os 

hoteleiros assumem conjuntamente a responsabilidade de participar da criação de um 

fundo voltado para a promoção do destino, com trocas de esforços e recursos. Do ponto de 

vista da estratégia, esta foi utilizada no sentido de estratégia como posição (MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2000), visando posicionar um produto em um dado mercado. 

 Dando continuidade à análise das relações, Lorange e Ross (1996) discutem os 

tipos de alianças a serem formadas, baseados em duas perspectivas o grau de integração 

vertical com a empresa-mãe e quanto ao grau de interdependência, que pode variar de alto 

a baixo. 

 Embora não se tenha traçado indicadores para mensurar o grau de interdependência 

entre os empresários, os entrevistados foram questionados quanto ao mesmo.  Dois 

entrevistados trataram do quesito dependência relacionado à promoção. 

 

Eram muito dependentes. Hoje em dia bem menos é claro, por que o mercado 
tomou uma dimensão que não exige tanta dependência comercial. [...] (E6) 
 

Eles são conscientes que quanto mais unidos estiverem mais fácil será e menor 
será o custo para fazer a divulgação do seu produto. Por isso que todos eles 
sempre estão ligados a alguma instituição associativista. (E5) 
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 Levando-se em consideração o indicado por Contractor e Lorange (1988), as 

explicações supracitadas permitem inferir que houve uma diminuição na relação de 

interdependência entre os empresários, que se inicia alta e posteriormente diminui. Embora 

não se tenha tratado na teoria tendências de diminuição da dependência ao longo do tempo, 

neste caso, em específico, esta característica tem se consolidado. É possível levantar uma 

hipótese para explicar a diminuição da dependência baseado na atual fase de 

desenvolvimento do ciclo. 

Com base na conclusão que aponta que o produto ‘Litoral Urbano de Natal’ encontra-se 

em uma fase de maturidade, pode-se dizer que os esforços para promoção do destino, são 

menores na medida em que o produto já se encontra consolidado no mercado nacional. Em 

função desta realidade, é possível que nos primeiros anos fosse necessário um maior 

investimento em promoção, o que por sua vez aumentava a dependência entre os atores. 

Até mesmo por que os seus negócios individuais ainda estavam em uma fase inicial e, 

portanto, ainda não havia uma grande disponibilidade recursos para serem investidos 

isoladamente. 

 Contractor e Lorange (1988) defendem que ambas as posições tem em comum a 

vantagem embora cada parte tenha a sua perspectiva própria e a sua vantagem estratégica. 

No que diz respeito à vantagem, é relevante esclarecer que a vantagem estratégica está 

voltada principalmente para a consolidação da imagem do produto ‘Litoral Urbano de 

Natal’, o que diretamente beneficia a imagem da oferta hoteleira que está ligada ao 

produto. Portanto, a vantagem não é obtida em nível individual, mas em nível coletivo. 

 Quanto à estrutura das relações Lins (2000) aborda que as inter-relações que 

ocorrem entre os atores podem assumir diferentes formas, dentre elas vínculos verticais, 

horizontais e multilaterais. Nesta perspectiva, identificou-se que essas relações ocorrem 

por meio de vínculos horizontais, que envolvem esforços de marketing em conjunto. Estão 

presentes também os vínculos multi-laterais, uma vez que estão relacionadas às parcerias 

por meio das associações entre os diferentes tipos de áreas de atuação, pois atuam as 

associações tanto ligadas aos hoteleiros – ABIH, quanto às agências de viagens ABAV. 

 A esse respeito Lins (2000) esclarece que os efeitos da estrutura de relações podem 

repercutir em ganhos de eficiência, progresso tecnológico e de crescimento. Neste caso, a 

estrutura de relações teve como efeito a consolidação do produto no mercado nacional o 

que proporcionou crescimento no gráfico do ciclo. 

 Por fim, no que diz respeito à razão para cooperar Kogut (1988) discute três 

perspectivas para explicar a formação de negócios conjuntos, que se baseia na 
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minimização dos custos de transação, na maximização do lucro por meio do aumento da 

competitividade da empresa e oportunidade de transferência de conhecimento e de 

aprendizado organizacional.  

 A esse respeito duas considerações foram realizadas pelos entrevistados: 

 
[...] A necessidade mercadológica. Ver que nos outros Estados isso tava dando 
certo. (E5) 
 
[...] Quando se organizava viagens para promover o destino na Europa ou em 
São Paulo, as pessoas procuravam formar grupos e trabalhar em conjunto para 
diminuir os custos que eram muito caros. (E3) 

 

 Embora neste caso a relação não se trate de um negócio conjunto, mas de uma 

estratégia estabelecida em nível coletivo, é cabível fazer uso dos insights de Kogut (1988) 

para explicar as razões que levaram a estabelecer esta estratégia. A primeira afirmativa 

esclarece que existia uma necessidade de marketing. A necessidade de marketing ao ser 

relacionada com a idéia proposta por Kogut (1988), permite inferir que em uma visão 

estratégica, consolidar a imagem do destino significava um aumento nos lucros individuais 

dos empreendimentos que compõem o produto turístico. Portanto uma das razões está 

relacionada ao aumento da competitividade do destino, por meio de ações promocionais, e 

consequentemente dos lucros dos produtos que compõem a sua oferta. 

 A segunda afirmação aborda a diminuição dos custos, mas não deixa claro se eram 

custos relacionados à produção ou transação. 

 Por fim, as estratégias estabelecidas entre os empresários para ações promocionais 

estiveram ligadas a ganhos em nível coletivo, pois beneficiavam diretamente o aumento da 

competitividade do destino. Pode-se concluir que as ações realizadas neste nível 

permitiram um aumento de eficiência no que diz respeito à ocupação e uso do produto 

‘Litoral Urbano de Natal’. 

   

b) Ações Operacionais/comerciais 

  

 As ações operacionais/comerciais correspondem às relações que existem entre os 

fornecedores e distribuidores da cadeia de distribuição do turismo. Neste caso não existem 

relatos de ações realizadas conjuntamente para que uma parceria seja identificada. O que 

existe segundo os entrevistados é um clima de cooperação em função de acordos informais 

que antecipam os acordos formais e que permeiam as relações comerciais. 
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 Dois entrevistados explicaram como ocorre esta relação na cadeia de distribuição, 

sendo um na relação entre agência de receptivo e hotel e outro na relação entre hotéis. 

 

No turismo eu vou te dizer confiança é 99%. Eu tenho aqui na empresa uns 50 a 
60 clientes ativos, que me mandam pelo menos um passageiro por mês. Eu não 
tenho contrato com nenhum. [...] O que eu tenho é uma troca de informações 
tarifárias. Mas não existe nenhum contrato formal nesta relação. E isso não é só 
com agência de viagem. É na maioria dos relacionamentos existe sim um 
contrato formal na hora em que eu vou vender um hotel ele vai me dizer as 
condições. Mas não existe assim, um contrato futuro, como a indústria faz. Se o 
hotel tem um bloqueio de apartamentos com a operadora, isso é tratado 
oficialmente, mas não dá nenhuma garantia de venda. Então nós somos bastante 
informais em relação a isso. [...] A forma dos brasileiros fazerem negócios é 
realmente um pouco diferente. (E6) 
 
[...] As vezes eu estou com um overbooking aqui, eu passo para o outro Hotel 
[...] (E8) 

  
  
 Neste sentido, os discursos permitem inferir que não existem relações de parceria 

ou cooperação, mas um clima de cooperação que permeia os processos comerciais na 

cadeia de distribuição. A esse respeito é importante esclarecer que no caso da afirmativa 

apresentada pelo entrevistado E8, a resposta é dada quando questionado sobre a existência 

de parcerias entre os empresários da Via Costeira.  

 Por esta razão, observa-se que existe uma confusão no entendimento do 

entrevistado sobre a terminologia parceria. Isto por que a parceria deve envolver um 

processo de concessões entre indivíduos, grupos ou coalizões (MINTZBERG; 

ALHSTRAND; LAMPEL, 2000). Neste caso, a relação de cooperação não existe pois a 

transferência ocorre não por estar relacionada a um objetivo que ambos irão alcançar 

conjuntamente, mas por uma exigência que está prevista em lei. O ganho é unilateral.  

 No que corresponde ao grau de interdependência entre os atores que compõem esta 

cadeia de distribuição não foi abordado pelos entrevistados. Um entrevistado aborda que 

existe uma dependência comercial, mas não trata diretamente de grau ou intensidade. 

 

[...] O hoteleiro depende do buggeiro para satisfazer a vontade dos turistas que 
estão hospedados no hotel dele. Nós dependemos do Hotel para fazer o turista 
ficar. Todo mundo depende de todo mundo no turismo. (E12) 
 

 No que corresponde à estrutura de relações, conforme sugerido por Lins (2000), os 

vínculos que se estabelecem entre os atores que compõem esta cadeia tratam-se de 

vínculos verticais, que envolvem relações entre compradores e trade. 
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 Como não foi identificada a cooperação a análise das razões para cooperar neste 

tópico não será realizada. Apesar disso, é importante ressaltar que o mercado turístico 

apresenta a predominância de sazonalidade que pode ser considerada uma razão 

motivadora de estratégias cooperativas para lidar com os efeitos desta característica. 

  

4.2.3.2 - Relação Iniciativa Privada + Poder Público 

 

As relações entre a iniciativa privada e o poder público foram percebidas em dois 

diferentes níveis. O primeiro nível corresponde às ações promocionais, vinculadas a 

necessidades mercadológicas. O Segundo nível corresponde aos projetos de infraestrutura 

Via Costeira e PRODETUR/RN. 

 

a) Ações Promocionais 

  

 As ações promocionais do destino além de motivarem ações de cooperação entre os 

empresários, propiciaram também a cooperação entre a iniciativa privada e pública. Isso 

ocorreu principalmente porque, conforme abordado por Porter (1999) o Governo tem a 

responsabilidade de assegurar a estabilidade macro econômica, melhorando a capacidade 

micro econômica geral, definindo regras e criando incentivos, desenvolvendo e 

implementando um programa de ação econômica de longo prazo.  

 Uma vez que houve uma decisão política do Estado de estabelecer o turismo como 

atividade econômica, o mesmo tinha a responsabilidade de incentivar o seu 

desenvolvimento para fomentar o mercado, por meio da infraestrutura e da consolidação 

da imagem do destino. Portanto, a responsabilidade sobre a consolidação da imagem do 

destino é predominantemente do Estado com a co-responsabilidade dos demais 

empresários que compõem a oferta do produto ‘Litoral Urbano de Natal’. A afirmação que 

se segue ilustra o entendimento deste tópico, no que se refere à responsabilidade sobre a 

promoção do produto. 

Durante a BNTM, que é um evento internacional que vem vários operadores 
nacionais e acontece uma vez por ano em uma das capitais do Nordeste, você 
poderia participar como hotel, se quisesse comprar um stand ou não. O Governo 
do Estado está com seu stand fazendo a divulgação do destino turístico. [...] É 
um grande negócio para o governo do Estado incentivar a atividade, por que é 
uma atividade geradora de divisas [...] é dinheiro que vem de fora e fica aqui. 
(E7) 
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 Portanto, existe um entendimento de que a iniciativa pública é responsável pela 

promoção do destino. Entretanto, se o governo não cumprir com o seu papel, a imagem do 

destino pode ficar prejudicada, surtindo também efeito nos componentes da oferta do 

destino. Por esta razão, a consolidação da imagem do destino e dos produtos vinculados a 

ele são de co-responsabilidade dos integrantes da oferta deste produto, os quais serão 

beneficiados com a ação promocional. 

 A afirmação abaixo explica a existência da relação, que se caracteriza como 

cooperação, uma vez que são realizadas concessões entre os dois lados envolvidos e os 

resultados são compartilhados por ambos. (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 

2000) 

Antes dos conselhos as ações eram específicas. As Secretarias de Turismo 
faziam convênios específicos com algumas associações. Por exemplo, para a 
promoção turística no Governo de Garibaldi, o governo fez vários convênios 
com a ABIH. Então como é que se fazia a promoção turística naquela época? O 
Governo do Estado pagava 70%, a prefeitura pagava 20% e os empresários 
pagavam 10% da promoção. Era feito um fundo que era administrado com a 
secretaria de turismo e a ABIH e eram pagas as promoções através desse 
convênio. [...] (E7) 
 

 Nos dois casos, a cooperação existiu na perspectiva de estratégia como um plano, 

um curso de ação para o futuro. Ainda nesta concepção de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 

(2000), percebe-se que a estratégia relaciona tanto questões de conteúdo (recursos) quanto 

de processo (planejamento). Portanto, trataram-se de estratégias planejadas, deliberadas. 

 O segundo aspecto a ser avaliado foi o grau de interdependência (CONTRACTOR; 

LORANGE, 1988) entre a iniciativa privada e o poder público. Em relação a este aspecto 

as opiniões são bastante divergentes e conflituosas. Um entrevistado foi questionado 

quanto a existência de uma forte dependência entre a iniciativa privada e o poder público. 

 
Não. [...] O trade turístico cansou ultimamente da dependência do governo. 
Então ele parte da frente e o governo vem a reboque. (E5) 
 

 Por outro lado, os representantes do poder público apresentam uma opinião 

divergente sobre o assunto. 

 
Existe aquela de esperar muito pelo governo. Eles colaboram quando eles são 
chamados um pouco. Quando eles são chamados [...]. Quando os hotéis deles 
estão lotados, tudo bem. Não reclamam, não procuram fazer nada. Na hora em 
que ele começa a ver uma queda no fluxo, aí eles num instante vêm atrás do 
governo tentar fazer alguma ação em conjunto. Mas só quando acontece isso. 
Eles não querem, eles não se preocupam se está bom vamos dar continuidade, 
fazer um trabalho para dar continuidade, para estar sempre em Alta estação. (E4) 
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Acho que no começo existia o Estado como um pai. Eu acho o empresariado 
muito dependente. [...] O governo está sempre dando força. É como eu lhe falei, 
a gente monta o circo para eles participarem. (E2) 

 
 A primeira afirmação apresentada permite inferir que a dependência dos 

empresários em relação ao governo existe quando eles procuram o Estado em função da 

diminuição do fluxo nos seus estabelecimentos. Entretanto, não permite inferir o grau de 

dependência. Por outro lado, a segunda opinião afirma que o empresariado é muito 

dependente do governo, sem fornecer maiores indícios que expliquem essa alta 

dependência, somente baseada na participação dos empresários nos stands que são 

montados pelo governo para divulgação do destino nas feiras. 

 Portanto, pode-se dizer que existe uma dependência dos empresários em relação ao 

Estado, embora não se tenha como abordar a o grau de intensidade. Não foi abordado o 

fator dependência do Estado em relação aos empresários. 

 Este conflito de opiniões parece estar vinculado a uma deficiência no entendimento 

de ambas as partes no processo de promoção do destino.  

 

[...] O governo do Estado tinha tentado viabilizar um jantar para os agentes de 
viagens com a CVC. Chegou um momento em que ele não conseguia viabilizar 
por questões de prazo. Prazos legais para poder licitar, para poder conveniar os 
recursos. Resultado: o destino deixou de fazer o evento? Não. Foi feito da 
mesma forma. Cada um tirou do seu bolso R$ 3.000,00, R$ 2.000 em função do 
tamanho do hotel e pagou a festa. E Natal não deixou de ser promovida. Então 
quer dizer, independente da atuação do poder público, o poder público faz por 
que ele tem um orçamento que é para ser utilizado na promoção turística. Agora 
as ações não vão deixar de acontecer por que a iniciativa privada, principalmente 
através da hotelaria participa. (E7) 
 

 Na afirmativa existem indícios de que não existe um entendimento claro quanto ao 

real papel do governo e da iniciativa privada nas ações promocionais. O discurso permite 

inferir que no entendimento do entrevistado o Estado promove o destino por que possui a 

disponibilidade do recurso para investir. E os empresários participam por uma necessidade 

comercial, uma vez que a CVC é atualmente a uma das maiores e mais representativas 

operadoras voltadas para o público de massa do Brasil, e da existência, disponibilidade e 

facilidade de utilização dos seus recursos. 

 Nesse aspecto, não se pode afirmar o grau de dependência de um em relação ao 

outro, uma vez que sequer os seus papéis na relação estão bem definidos. Clegg e Hardy 

(2001) defendem que se deve avaliar qual o papel de cada empresa na relação levando-se 

em consideração fatores culturais, históricos e benefícios conjuntos. No caso em análise, 

historicamente e conforme a idéia de Porter (1999) o estado deve assegurar a estabilidade 
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macroeconômica, melhorando a capacidade micro econômica geral. Então o governo e os 

empresários necessitam entender e definir os seus papéis, não somente em uma relação que 

se refere a disponibilidade de recursos, mas de sua responsabilidade conjunta no processo 

de desenvolvimento do turismo. 

 A terceira análise se refere à estrutura de inter-relações entre o poder público e a 

iniciativa privada. Seguindo a abordagem de Lins (2000) as inter-relações assumem como 

forma vínculos horizontais que inclui a estratégia conjunta de Marketing e utilização 

comum de instalações para que esta promoção seja realizada.  Esta forma traz para o 

produto tanto ganhos de eficiência para a imagem do produto que é vendido, como 

também possibilita aumento na rede de relações dos empresários locais, e aumentos nas 

taxas de ocupação dos seus hotéis nos meses posteriores, fazendo uso da ação coletiva para 

também atuar na ação individual. 

 

[...] A Hotelaria tem condições de prever e ver com maior antecedência as 
tendências de mercado. E ainda mais com as ferramentas tecnológicas que a 
gente dispõe hoje. Por exemplo, eu tenho 50 apartamentos bloqueados com a 
operadora X, eu hoje vou à internet e já sei quantos apartamentos estão vendidos 
para julho [...] Então isso daí me dá idéia de como esse mercado está se 
comportando. Então, por exemplo, hoje eu vir que as vendas de julho estão 
péssimas, a gente já conclama: precisamos fazer uma campanha para incentivar a 
demanda de julho [...] Aí além das ações coletivas, têm as ações individuais, que 
cada hotel vai tentando fazer para poder se posicionar no mercado. (E7) 

 

 Por fim, quanto às razões para cooperar, seguindo a proposta de Kogut (1988), a 

primeira razão estaria motivada pela redução dos custos de transação – baseada na teoria 

dos custos de transação, por meio da promoção compartilhada do destino. A segunda razão 

está vinculada a troca de experiências e conhecimento. A afirmativa ilustra esta conclusão. 

 
O Estado teve várias oportunidades de fazer promoções em conjunto com as 
operadoras que conheciam o mercado, na época em que o turismo internacional 
estava iniciando. Não tinha pessoas capacitadas e com experiência no turismo 
internacional que tomasse a decisão de fazer, por exemplo, uma promoção em 
Madrid na Espanha para começar a fomentar um mercado novo. Então quem é 
que conhecia o mercado? As operadoras internacionais que estavam fazendo os 
charters. Como é que se faziam essas promoções de forma integrada? Você 
patrocinando as ações promocionais da própria operadora que estava trazendo o 
vôo para os turistas. (E7) 

 

 Portanto, os convênios demandados com as associações promoveram o contato com 

as operadoras para que o turismo internacional ocorresse, e tanto poder público quanto os 

empresários adquiririam conhecimento e experiências no turismo internacional. 
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b) Projetos de Infraestrutura  

 

 Durante o processo de desenvolvimento do Produto ‘Litoral Urbano de Natal’ 

foram identificadas relações entre poder público e iniciativa privada em dois dos três 

projetos de intervenção estrutural da cidade avaliados pelos entrevistados. Foram eles: A 

implantação da Via Costeira e a Urbanização de Ponta Negra, através do PRODETUR/RN. 

Os quais serão avaliados separadamente. 

b1) Via Costeira 

 

 A implantação da Via Costeira esteve relacionada à Política de Mega Projetos cujo 

objetivo era incentivar o desenvolvimento de uma infraestrutura turística para o Estado do 

Rio Grande do Norte. No que diz respeito às alterações estruturais – construção da 

Avenida – as obras contaram com o planejamento e gestão essencialmente vinculados ao 

poder público. 

 Entretanto, as relações entre poder público e iniciativa privada ocorrem durante a 

negociação das terras (glebas), que foram desapropriadas da união e disponibilizadas para 

venda aos empresários interessados a investirem no local, por meio de uma concorrência 

pública, conforme a afirmação abaixo: 

 

O que eu sei é que era uma concorrência pública, qualquer um poderia participar 
[...] (E3) 

 

 O governo concedeu as terras por preços mais acessíveis como forma de incentivo 

para fomentar o desenvolvimento do turismo como atividade econômica na região. Em 

contrapartida os empresários teriam um prazo estabelecido para a construção de um 

empreendimento no local. 

 Seguindo o conceito de cooperação dado por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 

(2000) em que a parceria ocorre por meio de um processo de concessões entre indivíduos, 

grupos ou coalizões, a relação em análise não compreende um processo de parceria ou 

cooperação, uma vez que se tratou de uma relação puramente comercial. Não havia uma 

relação de troca no sentido de cooperação, em prol de um objetivo em comum. 

 Sobre o ponto de vista coletivo, um entrevistado ao ser questionado sobre a 

existência de cooperação aborda a seguinte afirmação:  

 



 134 
 

[...] Então assim, naquela época o governo mostrou, nós vamos apostar no 
turismo. A iniciativa privada respondeu junto. [...] Houve uma aposta do 
governo, mas a iniciativa privada também bancou. [...] Entre governo e 
empresários da Via-costeira eu acho que havia um poder de convencimento 
muito grande de que aquilo ia dar certo. (E3) 

 

 Percebe-se que existe uma deficiência deste entrevistado quanto ao entendimento 

do conceito de cooperação no caso da Via Costeira. Isto ocorre por que existe um 

entendimento de que as respostas dos empresários aos estímulos do Governo são tidas 

como cooperação. Entretanto, o entendimento de que a cooperação existiu no ato de 

implantação da Via Costeira não é um consenso. 

 

Na verdade foi assim. O primeiro pontapé foi a decisão do governo em criar a 
Via Costeira [...] uma ação do estado para o desenvolvimento da Cidade. [...] 
então o principal motivo é que houve um indutor, da parte do governo, de decidir 
não essa atividade é importante para a cidade. E o empresário vai atrás. Isso é 
natural. (E6) 

 

 Ou seja, o segundo entrevistado apresenta a perspectiva de estratégia 

governamental de desenvolvimento econômico da Via Costeira e a captação de 

investidores para a área, enquanto um processo natural de resposta aos estímulos 

governamentais, e não como uma ação de cooperação. 

 Outro indício de que a cooperação não existiu para o ato de implantação da Via 

Costeira foi a atuação isolada inicial dos investidores.  

 
Eles começaram isolados, mas depois se agruparam.” (E8) 

  
 O trecho citado mostra que a cooperação no primeiro momento de implantação da 

Via Costeira ainda não existia. Cada um começou a atuar isoladamente e posteriormente se 

agruparam.  

 Neste contexto, embora o ato de implementação dos hotéis tenha ocorrido por meio 

de ações individuais, ele posteriormente atuou como indutor para que a cooperação 

ocorresse baseada na necessidade mercadológica do Destino Natal. 

 No que concerne a estrutura de inter-relações (LINS, 2000), pode-se inferir que se 

trata de um vínculo vertical que envolve o Governo como fornecedor e o trade como 

comprador. Como efeito desta relação, o Estado propicia as condições iniciais para a 

formação do produto Natal, para promover o desenvolvimento de uma ‘nova’ atividade 

econômica. 
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 Por fim, não foram feitas referências quanto ao grau de interdependência entre os 

atores nas entrevistas e por não se tratar de uma relação de cooperação a análise das razões 

para cooperar foram excluídas da apreciação deste tópico. 

 

b2) Projeto de Urbanização da Praia de Ponta Negra – PRODETUR/RN I 

 

 O segundo Projeto de cunho estrutural cuja relação entre poder público e iniciativa 

privada se mostraram existentes foi durante a realização das obras em Ponta Negra para a 

Revitalização da Praia. 

 Não se trata, entretanto, da execução da obra, que foi de responsabilidade 

exclusivamente do Poder público e das empresas terceirizadas que a efetuou. Mas para a 

execução das obras o programa exigia a existência de um conselho, com formação 

paritária, para que as ações fossem votadas. Na visão dos entrevistados a existência desse 

conselho promoveu uma participação mais democrática tanto dos empresários quanto do 

terceiro setor no processo de tomada de decisões.  

 Entretanto, essa cooperação é descrita pelo entrevistado como política no sentido 

de influenciar a opinião pública dos benefícios que a obra traria, e assim obter aceitação.  

 

Na verdade a relação com a iniciativa privada foi: o governo do estado 
apresentou o projeto dentro do conselho de turismo do estado. Esse processo foi 
debatido dentro deste conselho. [...] Então assim, a nossa relação com o Governo 
do Estado, com a Prefeitura foi muito mais em chancelar o trabalho que eles 
planejavam fazer. [...] A negociação em si com o líder comunitário foi feita pelo 
poder público [...] mas, em termos de conscientização da opinião pública a gente 
realmente participava com uma certa influência, através de entrevistas no jornal, 
conversas com líderes de outros segmentos, da construção civil, da indústria, 
mostrando a importância para todo mundo. (E6) 
 

 Além disso, o entrevistado esclarece também que além da cooperação no sentido de 

apoio político (não eleitoral), houve um compromisso assumido diante do conselho de que 

as pessoas que seriam desapropriadas com a obra seriam recontratadas. 

E houve um papel também muito importante da sociedade turística dos 
empresários de fazer com que aquelas pessoas que estavam ali perdendo o 
emprego tivessem certa garantia dos empresários que teriam recontratação. (E6) 

  

 Neste sentido a cooperação, foi utilizada na perspectiva da Escola de Poder, citada 

por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), em que a formação da estratégia deixa os 

limites da organização isolada, e envolve questões de posicionamento estratégico. 
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 Por ocorrer dentro do ambiente do Produto ‘Litoral Urbano de Natal’ as 

organizações turísticas que seriam beneficiadas com a obra, para garantir a sua execução, 

fizeram uso de persuasão junto à opinião pública e aos atores que estavam sendo 

desapropriados. 

 Portanto, ao se direcionar para a análise do grau de interdependência 

(CONTRACTOR; LORANGE, 1988) entre a iniciativa privada e o poder público, pode-se 

perceber que o fator dependência estava presente, embora se demonstre mais forte para os 

empresários em relação ao governo, pois para este último não existia uma obrigatoriedade 

da aprovação popular para que a obra fosse realizada. Mas, a aprovação dos empresários 

era importante para dar legitimidade à realização da obra. 

 A opinião abaixo apresenta a percepção de um agente da iniciativa privada no que 

diz respeito à relação de dependência que iniciativa privada tinha em relação ao poder 

público. 

 

Eu acho que existia uma dependência a partir do momento em que você expõe 
toda uma localidade turística a uma intervenção de infraestrutura. Você cria uma 
dependência muito grande. Você imagine um investimento desses, uma obra 
dessas, se ficasse embargada, por exemplo, parada seis meses como aconteceu 
em outras obras. Você imagine o transtorno que geraria para todos os 
empreendimentos que estivessem aqui. Então existe uma dependência. (E7) 
 

 No que diz respeito è estrutura das inter-relações (LINS, 2000) pode-se inferir a 

existência de vínculos multi-laterais que envolveram associações empresariais e entidades 

vinculadas ao poder público local no processo de tomada de decisões quanto à obra. 

 Por fim, a razão para cooperar (KOGUT, 1988) pode-se inferir o aumento da 

competitividade do destino, por meio do incremento de mais um produto para suprir a 

oferta do ‘Litoral Urbano de Natal’. Isto pode ser ilustrado por meio da opinião que se 

segue. 

 

O segundo foi uma decisão vislumbrando o crescimento da cidade. Pra onde a 
cidade poderia crescer? Para Ponta Negra. Então, foi tomada uma decisão do 
governo de fazer com que Ponta Negra passasse a existir como produto turístico. 
(E7) 

  

 Portanto, a cooperação abordada neste tópico esteve relacionada a uma vantagem 

cooperativa que proporcionou ganhos de eficiência para o produto, enquanto diferencial 

para o mesmo que deveria se adaptar as mudanças estruturais que já ocorriam em outros 

estados com produtos semelhantes. Concomitantemente, após a conclusão da obra os 
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estabelecimentos de Ponta Negra puderam acompanhar um processo de melhoria de 

competitividade para os seus estabelecimentos de maneira individual. 

  

4.2.3.3 - Iniciativa Privada + Poder Público + Terceiro Setor 

 

 As relações entre a iniciativa privada, poder público e terceiro setor passam a 

ocorrer mais efetivamente após a implementação das instâncias de governança do 

Conselho Estadual de Turismo e Pólo Costa das Dunas, embora existam relatos que as 

relações já ocorriam antes da abertura desses espaços de discussão. A afirmativa que se 

segue pode esclarecer a existência da relação antes dos conselhos. 

 

Na época do Governador Garibaldi que era secretário o Dr Ivanaldo Bezerra, ele 
fez um trabalho que se chamava operação verão, onde reunia mensalmente todos 
os segmentos que trabalhavam com o trade e a gente fazia atividades em 
benefício da atividade turística. A gente fez atividades em Ponta Negra, a gente 
fez operação verão de limpeza nas praias, divulgação, esclarecimentos sobre a 
questão dos passeios dos buggys, então isso foi um movimento que começou da 
década de 90 para cá e que cada vez mais vem se consolidando, mostrando que é 
necessário, que o governo não pode mais sozinho e nem os empresários sozinhos 
podem nada. Ou a gente se une ou então a gente vai todo mundo ficar na pior. 
(E11) 

 

 Entretanto, existe um consenso que no Rio Grande do Norte, especificamente em 

Natal, o trabalho cooperado ganha força com a instituição do Pólo Costa das Dunas que 

abre um espaço democrático para a tomada de decisões e traz uma mudança significativa 

na concepção da necessidade do trabalho cooperado para o turismo.  

 
A partir da Criação do Pólo Costa das Dunas, essa atitude de cooperação ela se 
tornou efetiva. [...] (E11) 

 

 O entendimento da existência da cooperação nesta relação ocorre a partir da 

definição dos papéis de cada parte envolvida. Nunes (2005) esclarece que a execução e a 

promoção do destino é uma tarefa essencialmente privada e que compete ao poder público 

estimular a atividade, acompanhar e avaliar seus resultados, fornecendo a infraestrutura da 

cidade necessária como contrapartida para a sua efetivação. Dentro desta concepção 

questiona-se então qual é o papel do terceiro setor, e das instâncias de governança 

participativas instituídas.  

 Percebe-se que à iniciativa privada compete a operacionalização da atividade, a 

promoção de seus estabelecimentos comerciais, e a co-participação na promoção do 
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Destino. Ao Estado competem o fomento à infraestrutura básica à atividade, a promoção 

do destino e também o planejamento da atividade, que de acordo com os novos moldes 

sociais deve ocorrer de maneira integrada, envolvendo os setores vinculados à atividade. 

Por fim, ao terceiro setor cabe participar do processo de tomada de decisões, assumir 

responsabilidades voltadas para fins públicos, e, acompanhar e avaliar a eficácia dos 

resultados das ações propostas. 

 Esse entendimento torna clara a necessidade de responsabilidades conjuntas na 

operacionalização e gestão do turismo. Dessa forma, com a criação das instâncias de 

governança, a cooperação passa a ser efetivada, tanto através do planejamento integrado do 

turismo, quanto por meio das atividades que são desenvolvidas conjuntamente dentro do 

conselho por meio dos grupos temáticos.  

 

Por exemplo, nos grupos temáticos, vai trabalhar aqui o grupo temático de 
cultura, então as pessoas que estão lá, que querem participar, elas se voluntariam 
para coordenar. [...] Num trabalho que a gente desenvolveu um projeto no Pólo 
que era o Educação para o turismo. (E11) 

 

 Portanto, percebe-se a existência de ações de cooperação. Entretanto, essas ações 

não focam no desenvolvimento individual dos lados envolvidos, ela está relacionada a 

eficiência do turismo como um todo, à cooperação para o desenvolvimento da atividade 

nos municípios que estão engajados naquele grupo.  

 Fazendo-se uma análise desta relação sobre a perspectiva de Mintzberg, Ahlstrand 

e Lampel (2000), percebe-se que estes trabalhos são entendidos como estratégia planejada, 

no sentido de perspectiva, que ocorre na maneira fundamental da organização desenvolver 

o seu trabalho. A cooperação como estratégia nas atividades do Pólo transcende os limites 

da organização isolada, não são discutidas as necessidades exclusivas de um determinado 

segmento, mas ocorre na sua interface com o ambiente externo aos segmentos, para a 

eficiência do Produto como um todo. Existe uma rede de relações que atua na gestão da 

atividade, o que reflete a interdependência entre a organização e o seu ambiente. 

(MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2000) 

 Ainda sobre a perspectiva dos mesmos autores, no que se refere à perspectiva de 

poder macro, a organização, que está representada no Pólo por meio de suas entidades de 

classes promovem o seu próprio bem estar por meio da estratégia coletiva, que reflete 

impactos nos seus interesses pessoais. 



 139 
 

 Dando-se início à análise proposta no Quadro 3, os entrevistados foram 

questionados quanto ao grau de interdependência (CONTRACTOR; LORANGE, 1988). 

As respostas permitiram inferir que não existe uma alta dependência entre os atores. 

Segundo as entidades entrevistadas existe um entendimento de que as decisões sejam 

tomadas em conjunto e da necessidade da cooperação, o que não implica necessariamente 

em uma dependência entre eles.  

 
Olhe eu não sei se dependência, mas eu acho que hoje eles entendem que 
sozinhos não vão a lugar nenhum. (E9) 
 

 A inexistência da dependência ou a baixa dependência entre os atores pode 

prejudicar a eficiência das ações, não somente na realização das mesmas, mas também na 

assunção de compromissos por parte dos agentes envolvidos. Existem alguns fatores que 

são agravantes deste tópico. Dentre eles os entrevistados citaram a falta de compromisso 

de alguns atores e a indefinição do papel de cada instância de governança, que pode 

promover a redundância de assuntos e desperdício de dinheiro público.  

 

Eu acho que as pessoas da iniciativa privada e do terceiro setor na sua grande 
maioria participam, levam problemas, debatem. [...] Agora eu tenho um 
sentimento de algumas pessoas, principalmente os representantes do governo, de 
que estão lá por que tem que estar. Por que ele é governo ele tem que estar. Mas 
ele não tem o compromisso [...] (E11) 
 
[...] Até a compreensão das instâncias de governança do turismo não são claras. 
Nem pelos próprios conselheiros, nem pelos próprios gestores públicos. Por que 
acaba havendo uma confusão e uma redundância de assuntos. [...] pela falta de 
interface nessa questão da gestão democrática, existe redundância de ações. Por 
exemplo, até hoje não se sabe qual é o papel da Secretaria Estadual de Turismo e 
nem da secretaria municipal. E pior ainda com a criação da EMPROTUR, que é 
responsável pela promoção turística do Estado. Então, às vezes acontecem ações 
redundantes, e desperdício de dinheiro público. Então a gente está nessa fase de 
evolução do papel de cada instância de governança. (E7) 

 

 Portanto, a baixa dependência entre os atores pode prejudicar a eficiência das ações 

tomadas em prol do destino. Apesar disso, existe uma concepção disseminada sobre a 

necessidade de cooperação, que pode estimular a participação. 

 No que tange à estrutura das inter-relações (LINS, 2000), os vínculos formados na 

estrutura do Pólo são os vínculos multi-laterais, envolvendo ‘produtores’ locais, 

associações empresariais e poder público. 

 Por fim, quanto às razões para cooperar, os atores não apresentaram razões voltadas 

primariamente às questões econômicas. Segundo eles, a principal razão para cooperar foi a 
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mudança na percepção de que a atividade turística deve ser vista como um sistema e que os 

problemas estão integrados, e por isso a cooperação passa a ser uma necessidade. 

 
Eu acho que a necessidade. É o entendimento de que eu sozinho não faço nada. 
[...] Então eu acho que o entendimento disso, que a atividade turística não é o 
segmento, não é o pedaço, ela acontece na cidade, acontece no espaço 
geográfico do município. [...] Foi a necessidade de compartilhar para que todos 
possam ter sucesso. (E11) 

  

 Entretanto, este entendimento tem uma interface com a questão econômica, pois o 

produto turístico é composto por uma amalgama de outros produtos e, portanto, a sua 

qualidade tem influência no desempenho da oferta que o compõe, sobretudo na iniciativa 

privada na operacionalização da atividade. 

 Portanto, uma vez compreendidas as relações entre os setores envolvidos, serão 

identificadas a estratégias de cooperação existentes com base nos indícios encontrados nas 

relações, no capítulo que se segue.   

 

4.3 – CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE COOPERAÇÃO EXISTENTES 

DURANTE A CONSECUÇÃO DOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO 

TURISMO NA GRANDE NATAL. 

 

 No que diz respeito às estratégias de cooperação adotadas, as mesmas serão 

identificadas seguindo as categorias apresentadas no Quadro 4. Elas encontram-se 

divididas no capítulo por categoria, grupos de relações de cooperação e projetos de 

desenvolvimento do turismo/ações estratégicas. 

 O Quadro 8 apresenta um resumo das estratégias encontradas e das relações 

supracitadas. Neste aspecto, sob a perspectiva das estratégias de cooperação foram 

identificadas três estratégias – Consórcio, Estratégia Coletiva e Aglomerados (Clusters). 

 Estes estão relacionados aos três grupos de relações identificados: Iniciativa 

Privada + Iniciativa Privada, Iniciativa Privada + Poder Público e Iniciativa Privada + 

Poder Público + Terceiro Setor. Quanto aos projetos de desenvolvimento ou ações 

estratégicas, estão relacionados as ações Promocionais, PRODETUR/RN, Pólo Costa das 

Dunas e Pólo da Via Costeira. 
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ESTRATÉGIAS 
DE 

COOPERAÇÃO 

CATEGORIA DE GRUPO DE 
RELAÇÕES 

PROJETOS DE 
DESENVOLVIMENTO DO 

TURISMO/AÇÕES 
ESTRATÉGICAS 

Iniciativa Privada + Iniciativa 
Privada 

Ações Promocionais 
Consórcio 

Iniciativa Privada + Poder Público Ações Promocionais 

Iniciativa Privada + Iniciativa 
Privada 

Ações Promocionais 

Ações Promocionais 
Iniciativa Privada + Poder Público 

PRODETUR/RN 
Estratégia Coletiva 

Iniciativa Privada + Poder Público + 
Terceiro Setor 

Pólo Costa das Dunas 

Iniciativa Privada + Iniciativa 
Privada 

Pólo da Via Costeira 

Aglomerados 
Iniciativa Privada + Poder Público + 
Terceiro Setor 

Pólo Costa das Dunas 

Quadro 8: Estratégias identificadas versus categoria de relações versus Projetos de 
desenvolvimento do turismo. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

 

 Serão apresentados à seguir os indicadores de existência das estratégias de 

cooperação nas relações e projetos identificados. 

 

4.3.1 – Consórcio 

 

 De acordo com Lorange e Ross (1996) o consórcio é um tipo de aliança estratégica 

em que as partes atuam por meio de uma junção de forças para um objetivo comum. As 

partes alocam mais recursos e os valores gerados dentro da aliança são distribuídos entre 

as Partes. 

 O Consórcio foi identificado nas relações vinculadas às ações promocionais do 

Destino, tanto na interface Iniciativa Privada + Iniciativa Privada, quanto Poder Público + 

Poder Público. 

 No que diz respeito à formação de um consórcio no primeiro grupo de relações 

citadas, este foi identificado a partir da seguinte afirmação de entrevistado: 

 
[...] os empresários pagavam 10% da promoção. [...] Era feito um fundo, e eram 
pagas as promoções através deste convênio. (E7) 

 

 Neste caso, foi citada a participação dos empresários por meio da ABIH, que 

administrava este fundo. Isto implica em dizer que a entidade, apesar de ter sido criada 
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para tratar de outros assuntos pertinentes ao segmento hoteleiro, administrava um fundo 

que deveria ser investido para ações promocionais do destino Natal. A ação era coletiva, e 

a vantagem era obtida em nível coletivo. Este consórcio não gerava valores dentro da 

aliança, ele beneficiava todos os segmentos ligados ao turismo que estavam inseridos 

dentro do destino Natal. 

 Este consórcio foi importante, na medida em que ele possibilitou que a promoção 

do destino se consolidasse. Apesar disso, existem críticas em função dos gastos 

promocionais do destino estarem concentrados exclusivamente para o segmento hoteleiro, 

dentro da iniciativa privada. 

 

Olhe se o turismo gerasse receita só para a hotelaria, eu acho que a 
responsabilidade seria só da hotelaria de promover o turismo. Agora o turismo 
gera receita para 52 setores da economia. Então não é justo e viável que só um 
setor dos 52 setores pague a conta. (E7) 

  

 No que diz respeito às relações entre o Poder Público e a Iniciativa Privada, o 

consórcio também está relacionado a este fundo administrado pela ABIH, e pode ser 

identificado na afirmação que se segue. 

 
Antes dos conselhos as ações eram específicas. As Secretarias de Turismo 
faziam convênios específicos com algumas associações. Por exemplo, para a 
promoção turística no Governo de Garibaldi, o governo fez vários convênios 
com a ABIH. Então como é que se fazia a promoção turística naquela época? O 
Governo do Estado pagava 70%, a prefeitura pagava 20% e os empresários 
pagavam 10% da promoção. Era feito um fundo que era administrado com a 
secretaria de turismo e a ABIH e eram pagas as promoções através desse 
convênio. [...] (E7) 
 

 Assim, este tipo de aliança nas relações de cooperação, demonstra que houve um 

esforço conjunto para o desenvolvimento do destino Natal, que compôs o processo de 

consolidação da imagem do destino, com influência direta na captação de fluxo de 

visitantes. Portanto, interfere diretamente na estrutura do ciclo de vida do produto ‘Litoral 

Urbano de Natal’ 

 

4.3.2 – Estratégia Coletiva 

 

 A estratégia coletiva é definida por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) como a 

cooperação em que as organizações precisam desenvolver estratégias no nível coletivo 

para atuarem com as complexas interdependências. 
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 Esta definição dos autores não apresenta limites claros que diferencie a estratégia 

coletiva das demais estratégias de cooperação. 

 Por esta razão identificou-se que as relações que envolveram em seu conteúdo a 

cooperação trataram-se de estratégias coletivas. Portanto, as categorias de relações 

Iniciativa Privada + Iniciativa Privada, Iniciativa Privada + Poder Público e Iniciativa 

Privada + Poder Público + Terceiro Setor, apresentaram tanto nas ações promocionais, 

quanto no PRODETUR/RN e no Pólo Costa das Dunas. 

 Apesar disso, as estratégias coletivas possuem objetivo, forma e conteúdo 

diferenciados. 

Nas ações de promoção do destino tanto na relação Iniciativa Privada + Iniciativa Privada 

quanto na relação Iniciativa Privada + Poder Público, a estratégia coletiva teve o mesmo 

objetivo que era de promover o destino Natal. Quanto ao conteúdo, estavam relacionados 

os mesmos atores e existia a troca de recursos. A forma que foi realizada também foi 

semelhante por se tratar da mesma ação conjunta, recursos disponibilizados e 

administrados conjuntamente para posterior investimento. 

 No que concerne ao PRODETUR/RN, na relação entre o Poder Público + Iniciativa 

Privada, o objetivo da estratégia correspondia a efetuar as obras (responsabilidade do 

Poder Público) e fazer uso de poder de influência para atuar junto à opinião pública, para 

que a obra não oferecesse riscos de embargo e pudesse ser concretizada. Isso pode ser 

identificado nos discursos já citados anteriormente pelo entrevistado E6.    

 

A negociação em si com o líder comunitário foi feita pelo poder público [...] 
mas, em termos de conscientização da opinião pública a gente realmente 
participava com uma certa influência, através de entrevistas no jornal, conversas 
com líderes de outros segmentos, da construção civil, da indústria, mostrando a 
importância para todo mundo. (E6) 

 

 Em relação ao seu conteúdo, a estratégia envolvia na Iniciativa privada outros 

segmentos, que não os hoteleiros, como o segmento de agências de viagens, além disso, 

diferencia-se da estratégia anterior, pois não havia a troca de recursos, mas de influência 

política. 

 Por fim, no caso do Pólo Costa das Dunas, a estratégia coletiva existe por que as 

ações são definidas e encaminhadas em nível coletivo. O seu conteúdo envolve tanto 

questões de planejamento quanto compartilhamento de recursos. Um entrevistado aponta 

que já existe um entendimento disseminado que os papéis devem estar bem definidos para 

que a ação estratégica coletiva seja efetiva, embora esta relação seja bastante conflituosa. 
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Por exemplo, agora mesmo nós estamos fazendo um trabalho tanto no Pólo 
Costa das Dunas quanto no Conselho Estadual. Então se fez um  diagnóstico e se 
identificou que algumas pessoas mesmo estando lá representando elas não estão 
muito preparadas [...] elas não sabem qual o papel de um conselheiro. [...] No 
Pólo Costa das Dunas eu represento a Universidade Potiguar e no Conselho 
Estadual eu represento as instituições de ensino. [...] Mas mesmo representando 
as instituições de ensino eu não posso pensar só nas instituições de ensino. Eu 
tenho que pensar no coletivo [...] É esse exercício que é uma coisa conflituosa. 
(E11) 
 

 Neste sentido, as estratégias de cooperação que foram identificadas durante esta 

pesquisa ocorreram no âmbito coletivo. A vantagem não foi obtida diretamente para as 

partes que efetuaram a estratégia, mas para o Destino Natal, que engloba o seu Litoral 

Urbano como produto, embora vários segmentos tenham atuado conjuntamente. 

 

4.3.3 - Clusters 

 

 Os Clusters são definidos por Schmitz (1997) como uma concentração setorial e 

geográfica de firmas. Entretanto, o fato das firmas estarem concentradas geograficamente 

não garante que elas irão atuar conjuntamente e que existirá a eficiência coletiva. Neste 

sentido, o distrito industrial corresponde a uma profunda divisão de trabalho que também 

implica em cooperação. 

 No turismo o conceito de clusters evolui da definição de Sistemas Produtivos 

Locais (VEIGA, 2003), trazendo um efeito favorável na competitividade das Regiões. 

Com o desafio da recomposição dos territórios as articulações microrregionais foram 

incentivadas pelo Estado por meio da criação de instâncias de governança e dos Pólos de 

Turismo, para que as decisões relacionadas à gestão da atividade possam ocorrer de forma 

democrática e proporcionar com isso um aumento na competitividade do Destino. 

 Portanto, duas relações foram identificadas com características de Clusters. A 

primeira corresponde à relação entre Iniciativa Privada + Iniciativa Privada e a segunda na 

relação Iniciativa Privada + Poder Público + Terceiro Setor.  

 Embora esta pesquisa não tenha levantado dados específicos sobre o Pólo da Via 

Costeira, este pode ser considerado um cluster, pois se trata de um conjunto de firmas de 

um mesmo segmento, concentradas geograficamente, que criaram uma entidade para 

atuarem conjuntamente em prol do aumento da competitividade da região. Apesar disso, 

não se pode afirmar que esta organização tenha propiciado ganhos de eficiência coletiva.
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 Um entrevistado cita o Pólo da Via Costeira como uma organização que 

compartilha os custos de propaganda e promoção. 

 
Os hoteleiros têm o Pólo da Via Costeira, que é uma forma de baratear a 
propaganda deles, a promoção [...]. (E3)  

 

 Garrido (2001) afirma que os clusters surgem de um processo endógeno, 

espontâneo e por antecedentes culturais e histórico locais, auxiliados pela existência de 

tradição local em ações integradas. Os indícios apresentados pelos entrevistados mostram 

que no início da atividade, as entidades vinculadas ao turismo, no âmbito privado, atuavam 

de maneira isolada, mas posteriormente se agrupam baseados na necessidade de seus 

empreendimentos e de promoção do destino. 

 Um entrevistado do Poder Público demonstra que o cluster da Via Costeira surge 

de um processo endógeno, embora não cite a relação com antecedentes culturais. 

 
Olhe de fazer o Pólo da Via Costeira de Mário Barreto, de Arnaldo Gaspar, dos 
proprietários, do pessoal do Marsol. [...] (E3) 

    

 Portanto, na opinião de Garrido (2001) este processo endógeno é considerado uma 

combinação de competição aliada à cooperação, o que pode resultar em melhorias 

organizacionais para o produto. 

 O Pólo da Via Costeira, por sua vez, é criado dentro da concepção de necessidade 

de desenvolvimento regional. Garrido (2001) indica que este entendimento está 

relacionado a duas correntes a de um planejamento centralizado de um Estado nacional ‘de 

cima para Baixo’, em que o Estado é o indutor dos grandes projetos estruturantes, e a 

corrente de desenvolvimento endógeno ou local cujo movimento se coordena ‘de baixo 

para cima’. Assim, pode-se dizer que o Pólo Costa das Dunas está relacionado à corrente 

de desenvolvimento de um planejamento centralizado, pois o Estado é o grande indutor 

dos grandes projetos estruturantes e também da formação dos Pólos, que estão vinculados 

a uma política nacional de desenvolvimento. 

 No caso do Cluster do Pólo Costa das Dunas, a eficiência coletiva tem sido 

alcançada, o que pode ser demonstrado pelos resultados que as ações realizadas tem 

trazido para o destino Natal e para os municípios Vizinhos, assim como abrindo a 

oportunidade para discussão do turismo. 

 

Dentro do Pólo existem os grupos temáticos, e por exemplo, as universidades, as 
instituições de ensino, tem feito trabalhos relevantes e significativos. [...] Com 
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relação à capacitação eu acho que houve esse grande avanço das instituições de 
ensino superior (E11) 
 
Natal é o principal destino do Pólo, então as maiores discussões são em cima de 
Natal. Seja em cima da segurança, da infraestrutura, do aeroporto, dos acessos, 
sinalização, a falta de produtos culturais também é muito discutida. [...] Embora 
hoje esteja mudando um pouco para outras Regiões do Estado. (E9) 
 

Portanto, pode-se dizer que em termos de eficiência de resultados, o Pólo Costa das 

Dunas é o cluster que mais de destaca na visão dos entrevistados, pois entendem que além 

de ser uma das principais instâncias de governança democráticas do turismo, tem 

conseguido atingir os objetivos para os quais se propôs. 

 Neste sentido, pode-se dizer que as estratégias de cooperação adotadas pelos 

agentes atuantes na concepção e desenvolvimento do turismo, proporcionaram mudanças 

estruturais no planejamento e concepção do turismo no destino Natal. Essas mudanças 

foram possíveis devido à disseminação da idéia de cooperação, que quando 

operacionalizada possibilitou o processo de tomada de decisões e a concretização dos 

projetos estruturantes apresentados. 

 Por esta razão o capítulo que se segue apresenta a interface entre as ações de 

cooperação adotadas e o ciclo de vida do produto turístico ‘Litoral Urbano de Natal’. 

 
 

4.4 – DA INFLUÊNCIA DAS ESTRATÉGIAS DE COOPERAÇÃO PARA O ATUAL 

ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURÍSTICO. 

  

 O histórico do turismo em Natal e os dados coletados com os agentes atuantes no 

desenvolvimento desta atividade econômica na Cidade demonstram que a evolução do 

Ciclo de vida do Destino Natal e dos Produtos que o compõe encontram-se relacionados a 

três ações, em uma análise macro: ações estruturais, ações promocionais e planejamento 

participativo. 

 Neste aspecto, pode-se dizer que as ações estruturais, as quais tiveram o Estado 

como agente indutor, foram precursoras e impulsionadoras da ação coletiva. Percebe-se 

que as ações estruturais, foram efetuadas como estratégia de desenvolvimento regional, 

seguindo uma lógica de planejamento centralizado ‘de cima para baixo’ (GARRIDO, 

2001). 

 Entretanto, a transformação proporcionada ao espaço geográfico da cidade para que 

o turismo se instalasse trouxe para a Região mudanças na forma de estruturação das 
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relações locais. Isto ocorre por que como característica da própria atividade, o turismo não 

pode estar dissociado do ambiente em que atua. Visto na ótica sistêmica (BENI, 2001) o 

turismo é composto por três grandes conjuntos que estão relacionados de tal maneira que a 

alteração em um deles acarreta impactos para os demais. 

 Aliado a este fator, embora Natal apresentasse potencial paisagístico, isto não 

significava para este destino diferencial competitivo no mercado turístico Regional e 

Nacional. Portanto, antes da construção da Via Costeira, não existem indícios de atividades 

coletivas para o desenvolvimento do turismo. Conforme foi demonstrado no capítulo 4.1.4 

no primeiro período de análise (1960-1982) não existem indícios de trabalho cooperado. 

 Entretanto, após a implementação da Via Costeira, nos períodos B (1983-1990), C 

(1991-2002) e D (2003-2007), a adoção de estratégias de cooperação passa a existir, com 

frequência de respostas de ‘3’, ‘3’ e ‘4’, respectivamente. Assim, é apresentado no Gráfico 

8, o processo de crescimento da atividade, que passa a ocorrer concomitantemente com a 

ação coletiva.  

 Ao se relacionar o Gráfico 8 com a existência de estratégias de cooperação 

identificadas na freqüência de respostas dos entrevistados percebe-se que a cooperação 

ocorre na medida em que há o desenvolvimento do ciclo, mesmo que não se possa 

mensurar nesta relação a intensidade da cooperação. 

 Pode-se dizer, entretanto, que a cooperação esteve vinculada às principais 

intervenções ocorridas no destino. As ações estruturantes ocorreram durante os períodos B 

e C e o planejamento participativo que ganha força com a consolidação das instâncias de 

governança tem início no Período C e se consolida no Período D. 

 Segue abaixo um resumo das principais intervenções identificadas: 

 

a. Via Costeira (1983) - proporciona a infraestrutura básica necessária à atividade 

turística; 

b. Ações promocionais (Período B e C) – Tentativas individuais que evoluem para ações 

coletivas; 

c. Captação de Charter Internacional (1996) – Entrada no mercado internacional. 

Iniciativa coletiva entre as instituições do Poder Público e Iniciativa Privada. 

d. Maior participação do Terceiro Setor. (Período B). 

e. Início das obras do PRODETUR/RN. Criação do Pólo Costa das Dunas. 

f. Trabalho em Grupos Temáticos, dentro dos Conselhos (Períodos C e D). 

g. Conclusão das obras de Urbanização de Ponta Negra (2001). 
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h. Conselhos se consolidam como instância de governança participativa. (Períodos C e D) 

 

 

Gráfico 8: Ciclo de vida do produto ‘Litoral Urbano de Natal’ versus Fases do Ciclo. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

 No que diz respeito às ações estruturantes, pode-se afirmar que a Via Costeira 

impulsionou a existência do turismo e as primeiras ações em conjunto para a promoção do 

destino, englobando Iniciativa Privada e Poder Público. Posteriormente, a segunda ação 

estruturante (PRODETUR/RN) contou com a participação conjunta das três esferas Poder 

Público, Iniciativa Privada + Terceiro Setor. 

 A Figura 6 apresenta o processo de desenvolvimento do turismo no Produto 

‘Litoral Urbano de Natal’ e a sua relação com as estratégias de cooperação adotadas. 

Portanto, pode-se dizer que as ações de cooperação foram antecedidas por ações 

individuais e pela construção da Via Costeira. Com a realização desta primeira obra 

estruturante e a chegada dos primeiros hotéis, a cidade passa a existir como destino com 

potencial turístico. Entretanto, é a partir das ações de promoção do destino, que contam 

com estratégias de cooperação, que a Cidade de Natal passa existir como Produto 

Turístico. Posteriormente, com a entrada de Natal em mercados internacionais, a cidade 

passa a demandar uma infraestrutura que permitisse ao destino tornar-se mais competitivo. 

 Assim, uma nova ação estruturante é efetuada, mas com uma base de planejamento 

diferenciada em que a ação é individual, pois está vinculada mais uma vez ao Estado, mas 

o planejamento é diferenciado, conta com uma maior participação popular. Por esta razão, 

o PRODETUR/RN, pode ser considerado o segundo marco para a Cidade, no que concerne 
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ao fortalecimento da ação coletiva, pois proporciona a consolidação das instâncias de 

governança formais. 

 

 Figura 6: Relação entre as ações de cooperação e o processo de desenvolvimento do 

turismo do produto ‘Litoral Urbano de Natal’. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

 Então pode-se afirmar que as ações de cooperação ocorreram de maneira bastante 

pontual para ações específicas, sobretudo promocionais, antes da instituição dos conselhos. 

Contudo, a partir do PRODETUR/RN, com a implantação do conselho do Pólo Costa das 

Dunas, as ações de cooperação deixam de ser pontuais e passam a ser efetivas. 

 Neste sentido, cabe-se resgatar o conceito de eficiência coletiva de Schmitz (1997), 

na medida em que o turismo enquanto atividade econômica para a região teve o seu 

produto consolidado por meio das ações coletivas, embora tenha sido viabilizado 

inicialmente por ação individual. 

  As ações coletivas, que se concretizam nas estratégias de cooperação, 

influenciaram no ciclo de vida do produto ‘Litoral Urbano de Natal’, na medida em que a 

eficiência das ações coletivas é atingida. Essa eficiência pode ser demonstrada por meio da 

concretização dos projetos propostos e nos resultados alcançados. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 A análise da relação entre o ciclo de vida do produto ‘Litoral Urbano de Natal’ e as 

estratégias de cooperação realizou-se por meio de uma pesquisa quantitativa e qualitativa 

que culminou no alcance nos objetivos geral e específicos propostos para a sua construção. 

 A pesquisa foi relevante por apresentar temas atuais que têm sido abordados nas 

teorias das organizações, como a temática de novas formas e estratégias de cooperação, 

resgatando conceitos tradicionais como o de eficiência coletiva. Além disso, contribuiu 

para os constructos teóricos nas discussões do turismo, no que corresponde à temática de 

ciclo de vida do produto. 

 No que corresponde ao alcance dos objetivos específicos deste trabalho, estes 

foram abordados pontualmente durante a análise dos dados da pesquisa, apresentando 

resultados práticos para o processo de planejamento do Produto ‘Litoral Urbano de Natal’ 

junto às autoridades competentes, sobretudo no que concerne às atuais deficiências e 

necessidades do referido produto na concepção dos entrevistados. 

 Para responder à questão de pesquisa proposta foi necessário resgatar o conceito de 

eficiência coletiva de Schmitz (1997). Conclui-se, portanto, que as estratégias de 

cooperação estão relacionadas ao ciclo de vida do Produto ‘Litoral Urbano de Natal’ na 

medida em que atuam na consolidação dos projetos de desenvolvimento do turismo 

instituídos, quando a eficiência da ação coletiva é alcançada. 

 Apesar disso, as estratégias de cooperação identificadas não foram capazes de 

explicar a ocorrência dos movimentos secundários no gráfico do ciclo de vida do produto 

‘Litoral Urbano de Natal’, tampouco a sua relação com a superação das crises instituídas.  

 No que concerne às recomendações teóricas sugere-se que os pressupostos da teoria 

da Ecologia Populacional pode apresentar restrições para o estudo do Ciclo de Vida do 

Produto Turístico, assim como o modelo apresentado por Butler (1980). Por esta razão 

sugere-se que sejam utilizados, em pesquisas desta natureza, com o suporte de outras 

teorias. Indica-se ainda uma maior dedicação às pesquisas voltadas para a teoria de redes 

como forma de governança no turismo, em função da possibilidade de ampliação quanto 

ao entendimento das relações entre os agentes e de suas influências no ciclo de vida do 

produto turístico. 

 Como recomendação prática é recomendável que as organizações devem 

desenvolver ações sistemáticas de cooperação, apostando nas estruturas de governança 

como alternativa de reverter a tendência de estabilidade do ciclo de vida. Para isso, indica-
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se o esclarecimento quanto aos papéis de cada instância de governança, além dos papéis 

dos atores que as compõem. As ações de cooperação podem ainda ser alternativas para 

superação das crises instituídas ao longo do ciclo, atuando de maneira decisiva na 

sobrevivência do produto turístico.  

Por fim, indica-se que as ações de cooperação devem incentivar o aumento da 

competitividade do produto turístico, devendo ocorrer de maneira continuada e não 

somente de maneira pontual. Para isso, faz-se necessária a participação conjunta do Poder 

Público, Iniciativa Privada e Terceiro Setor. 
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE PESQUISA: DEFINIÇÃO DE FASES DO 
CICLO DE VIDA DO PRODUTO ‘LITORAL URBANO DE NATAL’ DE 
ACORDO COM PERÍODOS HISTÓRICOS PRÉ-ESTABELECIDOS. 
 
Instruções:  
 
1. Cada ação deve ser relacionada a um único período histórico. 
2. Caso considere que esta ação nunca tenha sido implementada a resposta deve ficar em 
branco. 
3. Caso considere que a ação tenha sido implementada em mais de uma fase deve ser 
assinalada aquela em que a ação se consolida de maneira mais marcante. 
 
 
Período Histórico 

Ações Estratégicas 

Período 
A: De 
1960 a 
1982 

Período 
B: De 
1983 a 
1990 

Período 
C: De 
1991 a 
2002 

Período 
D: De 
2003 a 
2007 

1. Algum anúncio específico para a atração de turistas é 
realizado. 

        
2. Algum nível de organização nos arranjos das viagens. 
(Receptivo) 

        
3. Alta utilização das facilidades locais. 

        
4. Alto contato com a população. 

        
5. Busca de canais adequados para a comercialização do 
produto.  

        
6. Construção de uma pequena estação turística. 

        
7. Criar uma consciência disseminada do produto e 
induzir os compradores à experimentá-lo; 

        
8. Decidir quanto ao preço e propaganda e quando entrar 
no mercado.  

        
9. Enfatize no estímulo à demanda.  

        
10. Focar a propaganda ao invés dos serviços e produtos. 

        
11. Instituições públicas investem em transportes e 
facilidades para os visitantes. 

        
12. Investimento maciço em promoção. 

        
13. Ações voltadas para uma bem definida área de 
mercado turístico. 

        
14. Adaptação do produto às tendências do mercado. 

        
15. Ampliação da conscientização sobre o produto e         
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maximização da participação no mercado. 

16. Atrações culturais e naturais desenvolvidas para 
mercados específicos. 

        
17. Atrações originais são substituídas por facilidades 
importadas. 

        
18. Avaliação da aceitação do produto. 

        
19. Busca de canais exclusivos de distribuição e posterior 
ampliação dos canais de distribuição.  

        
20. Focar a qualidade do produto. 

        
21. Investimento na captação de facilidades de 
acomodação aos visitantes. 

        
22. Investimentos em aumento no número de visitantes. O 
número será igual ou superior ao da população local. 

        
23. Investimentos em mudança na aparência física da área. 

        
24. Melhoria na qualidade do produto, acréscimo de novos 
tipos de turismo, entrada em novos segmentos de 
mercado, aumento na cobertura de distribuição, mudança 
no apelo da propaganda e redução dos preços para atrair a 
faixa dos compradores sensíveis a preço. 

        
25. Merchandising e publicidade definindo a marca e 
racionalizando a compra para cada tipo de consumidor. 

        
26. O marketing e os anúncios são amplamente 
alcançados. As ações visam estender a estação de 
visitação e permanência do turista. 

        
27. Práticas de preços altos a moderados. 

        
28. Publicidade destacando os benefícios e as condições de 
consumo do produto. 

        
29. Supervalorização da vertente turística em detrimento 
aos visitantes que estão envolvidos com outras indústrias 
que não a do lazer. 

        
30. Usar o preço para fazer crescer vendas, diminuir os 
gastos promocionais e fazer um esforço da marca e das 
características específicas do produto.  

        
31. Manutenção da participação de mercado de produto 
contra os produtos concorrentes, impedir que a categoria 
do produto sofra a erosão causada por substitutos, cortar 
os custos de produção e eliminar os pontos fracos no 
produto ou nos serviços. 

        
32. A oferta da hospedagem está excedente e os esforços 
são voltados para manter os níveis de visitação. 
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33. Ações voltadas para a ascensão do público, pois a 
imagem está bem estabelecida, mas não em ascensão. 

        
34. Aumento na duração do ciclo de vida promovendo o 
uso mais freqüente por parte dos consumidores atuais, 
expandindo o mercado na busca de novos consumidores e 
descobrindo novos usos para o produto. 

        
35. Busca de novos canais de distribuição. 

        
36. Dimensionar bem o preço e os serviços oferecidos. 

        
37. Estender e melhorar o ciclo através de novos 
segmentos de mercado, diferenciação de produto e 
reciclagem. 

        
38. Fadiga mercadológica do produto e ações voltadas 
para diversificação.  

        
39. Maximizar o lucro e defender a participação de 
mercado. 

        
40. Modificar o mercado, produto ou composto de 
marketing. 

        
41. Prática de preços baixos. 

        
42. Ter a posse de alguma vantagem competitiva, 
melhorar o produto ou desenvolver um inovador e 
desenvolver novas estratégias para mercados diferentes. 

        
43. Início no investimento em transformações 
tecnológicas. 

        
44. Exploração do produto de forma a conseguir todos os 
lucros possíveis antes de tomar a decisão final de eliminá-
lo. 

        
45. Reentrar com uma versão melhorada, descontinuar 
gradualmente o produto, modificá-lo ou eliminá-lo. 

        
46. Reduzir preços e gastos elevados em promoção. 

        
47. Desativar os produtos mortos. 

        
48. Identificar os produtos verdadeiramente fracos, 
desenvolver para cada um deles uma estratégia de 
continuidade, de foco ou de aproveitar o máximo e 
abandoná-los de maneira que minimize as repercussões no 
lucro da empresa. 

        
49. Aumentar a demanda primária. 

        
50. Reduzir gastos e tirar o máximo de proveito da marca. 

        
51. Realizar propagandas e promoções, de forma a 
revitalizar o produto. 

        



 163 
 

52. Ações voltadas para transformar as facilidades 
turísticas para outros usos. Hotéis podem transformar-se 
em condomínios, por exemplo. 

        
53. O envolvimento local do turismo é aumentado, passam 
a ser empregados da área. 

        
54. Publicidade tenta reciclar o produto ou posicioná-lo 
para uma classe econômica mais baixa. 

        
55. A distribuição do produto é feita em massa. 

        
56. São praticados os mais baixos preços de mercado. 

        
57. Trabalho cooperado entre empresas, instituições 
públicas e sociedade. 

    
58. Tentativa de prolongar o ciclo de vida por grandes 
investimentos em inovação tecnológica. 

        
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM QUESTÕES SEMI-
ESTRUTURADAS 

 

1. A quanto tempo atua no turismo. Poderia resumir a sua trajetória. 

2. Observe o mapa do ciclo de vida do produto Natal desde a década de 90 até 2007. 
A que atribui as quedas nos fluxos de turistas nos períodos assinalados? 

Gráfico: Observações atípicas do ciclo de vida do produto ‘Litoral Urbano de 

Natal’ 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

3. Considera que existiu participação conjunta/cooperação entre um grupo de pessoas, 
empresas e/ou governo na tentativa de desenvolver o turismo? 

4. Caso considere que a cooperação tenha existido quais as principais razões que 
levaram os atores a cooperar? 

5. Quem foram os agentes mais atuantes dentro do processo de desenvolvimento do 
turismo em Natal? 

6. Existia algum ator que considera como essencial para que a atividade tenha se 
desenvolvido? 



 165 
 

7. De que forma os parceiros ingressavam no processo de participação? 

8. Como se dava a participação dos envolvidos? 

9. Na sua concepção quais foram os principais projetos que colaboraram para o 
desenvolvimento do Litoral de Natal como produto turístico? O que motivou a 
criação destes projetos? 

10. Existiram conflitos e jogos de interesse durante a implementação dos projetos? 

11. Como se deu o processo de negociações e de concessões para a implementação das 
ações? 

12. Poderia descrever como se davam as relações entre os parceiros?  

13. Como se davam as relações comerciais? Eram baseadas por meio de contratos 
formais? Considera que o fator confiança teve alguma interferência nas 
negociações? 

14. Haviam contratos terceirizados? Como se dava a relação entre os parceiros e os 
contratados?  

15. As atividades estiveram ligadas a instituições fora do País? Em caso positivo de 
que forma?  

16. Existia uma grande dependência entre os atores? Entre quais e por quê? 

17. Os atores já se conheciam antes de formar parcerias? 

18. Qual a freqüência de comunicação entre eles? 

19. O que eles geralmente trocavam na parceria?  

20. Quanto tempo em média duravam as parcerias? 

21. Considera que algum ator prejudicou ou impediu a implantação de algum dos 
projetos? 

22. Existe relação entre a cooperação e a fase atual de desenvolvimento do turismo? 
Em caso positivo justificar. 
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APÊNDICE C - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO VERSUS 
ATORES IDENTIFICADOS 
 
Ações de Desenvolvimento Atores Envolvidos 
1 - Política de Mega Projetos SETUR/EMPROTURN, SUDENE, DATANORTE, 

IPLANAT 
2 - PRODETUR/RN SETUR, UEE – PRODETUR, BID, SEPLAN, IDEMA, 

CAERN, DER, ABIH, ABAV, Banco do Nordeste 
3 – PNMT SETUR, SECTUR, SEBRAE, SENAC, SETAS, 

ABBTUR, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa 
Econômica, PRONAF, UFRN, CEFET, FACEX, UNP 

4  - Programa de Regionalização do 
Turismo 

SETUR, PRODETUR, CEFET, Natal Convention 
Bureau, IDEMA, SENAC, INFRAERO, IBAMA, 
FEMURN, SETHAS, SINE, Banco do Nordeste, SESC, 
Faculdade Câmara Cascudo, Banco do Brasil, UNP, 
SEBRAE, FACEX, UFRN 

5 – Projeto de Urbanização da Praia 
do Meio 

SEMURB, SEMOV, SEMSUR, STTU, SEMTAS, 
SECTUR 

6 – Promoção do Destino SETUR/EMPROTURN, SEBRAE, Banco do Nordeste, 
SECTUR, ABAV, VARIG, Hotéis: Imirá Plaza, Vila do 
Mar, Marsol, Parque da Costeira, Novotel Ladeira do 
Sol, Natal Mar, Praia Mar, Ocean Palace, Agências: 
International Tours, Nataltur, Solis Turismo, Reis Magos 
Turismo, CVC, Rede Globo de Televisão, SRBHS/RN, 
Marina Badauê, TRANSBRASIL, VASP, ABRASEL, 
SINDETUR , AMHT, Convention Bureau de Natal, 
BRA, CTI/NE, SETAS, DATANORTE, Operadora Pam 
Express. 

7 – Formação Profissional SENAC, FUNDAC, Hotel Escola Barreira Roxa, Banco 
do Nordeste, FIERN, ABIH, SEBRAE, SUDENE, 
INFRAERO, BANCO DO BRASIL, SINE, IEL, UNP, 
Federação do Comércio 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 



 167 
 

APÊNDICE  D -INSTITUIÇÕES IDENTIFICADAS  
 

INSTITUIÇÕES 

Associação Brasileira de Indústria de Hotéis – ABIH 

Associação Brasileira de Entretenimento e Lazer – ABRASEL 

Agência Nataltur 

Associação Brasileira dos agentes de viagem – ABAV 

Banco do Nordeste 

Empresa de Promoções Turísticas – EMPROTUR 

Hotel Praia Mar 

Hotel Vila do Mar 

Unidade Executora Estadual do Programa de Desenvolvimento do Turismo 

– PRODETUR/UEE 

Projeto Orla 

Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/RN 

Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Serviços – SECTUR 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC 

Secretaria de Turismo do Estado – SETUR 

Sindicato das Empresas de Turismo do RN - SINDETUR  

Universidade Potiguar 

Cooperativa de Desenvolvimento da Atividade Hoteleira – COOHOTUR 

Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo – ABRAJET 

ONG Responsabilidade Social Posta em Prática – RESPOSTA 

Sindicato dos Guias de Turismo 

Sindicato dos Buggeiros Profissionais do RN – SINDBUGGY 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 



 16
8 

 

A
P
Ê
N
D
IC

E
 E
 -
  F

R
E
Q
U
Ê
N
C
IA
 D
E
 R
E
SP

O
S
T
A
 D
O
S
 E
N
T
R
E
V
IS
T
A
D
O
S
 P
O
R
 P
E
R
ÍO

D
O
 H
IS
T
Ó
R
IC
O
 E
 F
A
SE

S
 D
O
 C
IC
L
O
. 

 

E
n
tr
ev
is
ta
d
os
 

P
A
1 

P
B
1 

P
C
1 

P
D
1 

P
A
2 

P
B
2 

P
C
2 

P
D
2 

P
A
3 

P
B
3 

P
C
3 

P
D
3 

P
A
4 

P
B
4 

P
C
4 

P
D
4 

T
ot
al
 

E
3 

0 
2 

2 
7 

0 
1 

5 
8 

0 
2 

1 
9 

0 
0 

2 
6 

45
 

E
4 

0 
0 

3 
6 

0 
0 

4 
7 

0 
0 

2 
5 

0 
0 

0 
5 

32
 

E
10

 
0 

2 
8 

2 
0 

0 
8 

6 
0 

0 
4 

9 
0 

1 
7 

3 
50

 

E
9 

0 
4 

6 
2 

0 
2 

7 
6 

0 
1 

6 
4 

0 
6 

4 
1 

49
 

E
5 

0 
4 

7 
0 

0 
0 

16
 

2 
0 

0 
6 

7 
0 

0 
3 

12
 

57
 

E
11

 
0 

2 
1 

5 
0 

0 
2 

5 
0 

0 
0 

7 
0 

0 
0 

4 
26

 

E
1 

0 
0 

2 
6 

0 
4 

4 
2 

0 
0 

4 
1 

0 
0 

1 
4 

28
 

E
12

 
0 

7 
3 

0 
0 

0 
0 

12
 

0 
0 

1 
7 

0 
1 

0 
6 

37
 

E
2 

1 
8 

0 
1 

0 
3 

5 
4 

0 
0 

1 
6 

0 
2 

1 
3 

35
 

E
6 

0 
4 

6 
2 

0 
1 

7 
9 

0 
2 

4 
7 

0 
4 

4 
5 

55
 

E
7 

0 
3 

5 
3 

0 
0 

6 
6 

0 
0 

2 
8 

0 
2 

2 
6 

43
 

T
ot
al
 

1 
36
 

43
 

34
 

0 
11
 

64
 

67
 

0 
5 

31
 

70
 

0 
16
 

24
 

55
 

45
7 

F
on
te
: 
D
ad

os
 d
a 
Pe

sq
ui
sa
, 2

00
9 



 169 
 

APÊNDICE F - DADOS LOGARITIMIZADOS DISTRIBUÍDOS DE ACORDO 
COM O PERÍODO 1996-2007. 

ANO 
VARIÁVEL 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Gasto Per Capita diário 4,34 3,71 3,67 3,51 3,12 3,49 3,55 3,66 3,88 4,03 4,35 4,31 
Taxa de ocupação 
hoteleira média 3,87 3,88 3,93 3,93 3,96 3,90 3,85 3,89 4,03 4,10 3,99 3,96 
Número de leitos 
disponíveis 13,65 13,77 13,94 14,08 14,11 14,14 14,21 14,22 14,24 14,28 14,40 14,41 
Tempo de permanência 
(em dias) 1,07 1,17 1,27 1,28 1,36 1,29 1,19 1,22 1,24 1,24 1,19 1,18 

Receita turística total 11,84 12,23 12,47 12,33 12,21 12,06 11,99 12,46 12,76 13,04 13,06 13,07 

Atrativos naturais 4,56 4,53 4,46 4,50 4,53 4,44 4,47 4,46 4,47 4,54 4,49 4,58 
Patrimônio histórico 
cultural 4,08 3,95 3,88 3,86 4,04 3,79 3,95 3,96 3,93 3,99 3,65 4,40 
Manifestações 
populares 3,9 3,73 4,03 4,18 4,11 3,56 3,69 3,89 4,07 3,76 3,46 4,36 

Equipamentos de lazer 3,73 3,73 3,67 3,80 3,94 3,68 3,94 3,84 3,83 4,18 4,00 4,48 

Serviços de passeio 3,97 3,83 3,76 4,01 4,05 3,91 3,89 3,96 3,86 4,10 3,86 4,53 

Serviços de receptivo 3,6 3,38 3,27 3,03 3,52 3,43 3,62 3,76 3,48 4,00 3,68 4,51 

Recepção/hospitalidade 4,56 4,58 4,59 4,58 4,59 4,59 4,57 4,58 4,57 4,56 4,51 4,56 

Informação turística 3,91 4,11 4,05 3,97 4,05 4,08 4,19 4,16 4,12 4,24 3,81 4,43 

Sinalização turística 4,23 4,30 4,28 4,34 4,39 4,11 4,24 4,24 4,21 4,26 3,96 4,25 

Guias de turismo 3,12 3,16 3,38 3,30 3,35 3,08 3,61 3,72 3,53 3,79 3,47 4,48 

Meios de hospedagem 4,19 3,97 3,97 3,95 3,87 3,60 4,19 4,23 4,14 4,29 4,12 4,53 

Bares/restaurantes 4,51 4,47 4,45 4,44 4,47 4,37 4,46 4,47 4,47 4,51 4,39 4,52 

Comércio/compras 4,3 4,26 4,29 4,31 4,37 4,25 4,29 4,33 4,34 4,43 4,21 4,45 

Diversões noturnas 4,08 3,98 3,98 3,95 4,00 3,73 3,97 3,96 3,88 3,98 3,71 4,42 

Taxi 3,81 3,87 3,89 3,84 3,93 3,67 3,78 3,87 3,85 4,06 3,76 4,39 
Comunicações: correio 
e telefone 4,37 4,38 4,31 4,28 4,23 4,18 4,11 4,06 3,93 4,05 4,04 4,42 

Sinalização urbana 4,42 4,45 4,42 4,47 4,44 4,53 4,42 4,42 4,37 4,29 3,96 4,25 

Segurança pública 4,31 4,29 4,32 4,37 4,35 4,39 4,44 4,39 4,36 4,39 4,10 4,36 

Limpeza pública 4,37 4,43 4,48 4,47 4,48 4,54 4,51 4,50 4,48 4,42 4,16 4,28 

Ônibus urbano 3,28 3,46 3,42 3,59 3,58 3,61 3,58 3,63 3,48 3,67 3,33 4,18 

Terminal Rodoviário 3,37 3,54 3,46 3,57 3,56 3,66 3,19 3,33 3,22 3,20 2,68 3,93 

Aeroporto 3,79 3,77 3,67 3,65 3,24 3,72 4,00 4,09 4,05 4,26 4,04 4,42 

Desembarques aéreos 12,5 12,62 12,88 12,94 13,01 13,07 13,08 13,00 13,25 13,39 13,45 13,58 
Desembarques 
rodoviários 13,85 13,39 13,30 13,36 11,91 11,80 0,00 0,00 12,70 12,69 12,55 12,35 

Fluxo turístico total 13,06 13,48 13,69 13,73 13,82 13,90 13,82 13,82 14,00 14,12 14,13 14,12 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 
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APÊNDICE G - CORRELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS INDEPENDENTES E 
DEPENDENTE 

Correlação 
Log Fluxo turístico 
total 

Pearson 
Correlation 0,340 

Sig (2 tailed) 0,916 
Log Gasto Per capita 

N 12,000 
Pearson 
Correlation ,639* 

Sig (2 tailed) 0,025 
Log Taxa de ocupação hoteleira 

N 12,000 
Pearson 
Correlation ,953** 

Sig (2 tailed) 0,000 
Log Unidades habitacionais 

N 12,000 
Pearson 
Correlation 0,470 

Sig (2 tailed) 0,123 
Log tempo de permanência 

N 12,000 
Pearson 
Correlation ,774** 

Sig (2 tailed) 0,003 
Log Receita turística total 

N 12,000 
Pearson 
Correlation -0,195 

Sig (2 tailed) 0,544 
Log Atrativos Naturais 

N 12,000 
Pearson 
Correlation -0,079 

Sig (2 tailed) 0,807 
Log Patrimônio histórico cultural 

N 12,000 
Pearson 
Correlation -0,027 

Sig (2 tailed) 0,934 
Log Manifestações Populares 

N 12,000 
Pearson 
Correlation ,615* 

Sig (2 tailed) 0,033 
Log Equipamentos de lazer 

N 12,000 
Pearson 
Correlation 0,328 

Sig (2 tailed) 0,298 
Log serviços de passeio 

N 12,000 

Log Serviços de receptivo 
Pearson 
Correlation 0,434 
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Sig (2 tailed) 0,159 

N 12,000 
Pearson 
Correlation -0,302 

Sig (2 tailed) 0,340 
Log recepção/hospitalidade 

N 12,000 
Pearson 
Correlation 0,385 

Sig (2 tailed) 0,216 
Log informação turística 

N 12,000 
Pearson 
Correlation 0,332 

Sig (2 tailed) 0,292 
Log sinalização turística 

N 12,000 
Pearson 
Correlation ,603* 

Sig (2 tailed) 0,038 
Log Guias 

N 12,000 
Pearson 
Correlation 0,203 

Sig (2 tailed) 0,528 
Log Meios de hospedagem 

N 12,000 
Pearson 
Correlation -0,175 

Sig (2 tailed) 0,587 
Log bares/restaurantes 

N 12,000 
Pearson 
Correlation 0,329 

Sig (2 tailed) 0,297 
Log Comércio 

N 12,000 
Pearson 
Correlation -0,101 

Sig (2 tailed) 0,755 
Log Diversões noturnas 

N 12,000 
Pearson 
Correlation 0,342 

Sig (2 tailed) 0,276 
Log Taxi 

N 12,000 
Pearson 
Correlation -0,552 

Sig (2 tailed) 0,063 
Log Comunicação: Correio e telefone 

N 12,000 
Pearson 
Correlation -0,505 

Sig (2 tailed) 0,094 
Log Sinalização urbana 

N 12,000 
Log Segurança pública 

Pearson -0,018 
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Correlation 

Sig (2 tailed) 0,956 

N 12,000 
Pearson 
Correlation -0,211 

Sig (2 tailed) 0,511 
Log Limpeza pública 

N 12,000 
Pearson 
Correlation 0,515 

Sig (2 tailed) 0,086 
Log ônibus urbano 

N 12,000 
Pearson 
Correlation -0,177 

Sig (2 tailed) 0,583 
Log Terminal rodoviário 

N 12,000 
Pearson 
Correlation 0,464 

Sig (2 tailed) 0,128 
Log Aeroporto 

N 12,000 
Pearson 
Correlation ,946** 

Sig (2 tailed) 0,000 
Log Desembarque aéreo 

N 12,000 
Pearson 
Correlation 0,711* 

Sig (2 tailed) 0,021 
Log Desembarque rodoviário 

N 10,000 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 
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ANEXO 1 – FASES DO CICLO DE VIDA DAS ORGANIZAÇÕES VERSUS 
ESTRATÉGIAS 

FASES ESTRATÉGIAS 

Introdução 1. Criar uma consciência disseminada do produto e induzir os compradores a 

experimentá-lo. (SCHEWE;SMITH, 1982); 

2. Desenvolver o novo produto através de seis estágios: geração de idéias, triagem, 

análise econômica, desenvolvimento, teste e comercialização. (ENIS, 1983); 

3. Investir maciçamente em promoção. (COBRA, 1992); 

4. Decidir quanto ao preço e propaganda – estratégia de desnatação ou penetração – 

e quando entrar no mercado. (KOTLER, 1998); 

5. Enfatizar o estímulo da demanda. (BOONE; KURTZ, 1998); 

6. Criar conscientização e posicionar o produto. (MATTAR; SANTOS, 1999); 

7. Focar a propaganda ao invés dos serviços e produtos. (TSENG, 2004). 

Crescimento 1. Formar um forte nicho de mercado e distribuição e manter ou fortalecer sua 

posição de lealdade entre os fornecedores e os intermediários. (SHEWE; 

SMITH,1982); 

2. “Tocar o barco” e preparar-se para a chegada do produto ao estágio de 

maturidade do ciclo. (ENIS, 1983); 

3. Usar o preço para fazer crescer vendas, diminuir os gastos promocionais e fazer 

um esforço da marca e das características específicas do produto. (COBRA, 1992); 

4. Melhorar a qualidade do produto, acrescentar novos modelos, entrar em novos 

segmentos de mercado, aumentar a cobertura de distribuição, mudar o apelo da 

propaganda e reduzir os preços para atrair a faixa dos compradores sensíveis a 

preço. (KOTLER, 1998); 

5. Desenvolver uma demanda seletiva. (BOONE; KURTZ, 1998); 

6. Ampliar a conscientização do produto e, maximizar a participação do mercado. 

(MATTAR; SANTOS, 1999); 

7. Focar a qualidade do produto. (TSENG, 2004); 

Maturidade 1. Manter a participação de mercado de produto contra os produtos concorrentes, 

impedir que a categoria do produto sofra a erosão causada por substitutos, cortar os 

custos de produção e eliminar os pontos fracos no produto ou nos serviços. 

(SCHEWE; SMITH, 1982); 

2. Estender e melhorar o ciclo através de novos segmentos de mercado, 

diferenciação de produto e reciclagem. (ENIS, 1983); 

3. Aumentar as concorrências de marca e os gastos em promoção, tentar prolongar 

o ciclo de vida e implementar novas marcas. (COBRA, 1992); 
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4. Prolongar o ciclo de vida do produto, promovendo o uso mais freqüente do 

produto entre os consumidores habituais, desenvolvendo um uso mais variado do 

produto entre os consumidores habituais, criando novos utilizadores do produto 

pela expansão do mercado e descobrindo novos usos para o produto através de 

identificação de novas satisfações que o produto pode gerar no consumidor. 

(COBRA, 1992); 

5. Aumentar a duração do ciclo de vida promovendo o uso mais freqüente por parte 

dos consumidores atuais, expandindo o mercado na busca de novos consumidores e 

descobrindo novos usos para o produto. (WOILER; MATHIAS, 1996); 

6. Ter a posse de alguma vantagem competitiva, melhorar o produto ou desenvolver 

um inovador e desenvolver novas estratégias para mercados diferentes. 

(McCARTHY; PERREAULT, 1997); 

7. Modificar o mercado, produto ou composto de marketing. (KOTLER, 1998); 

8. Segmentar o mercado, realizar ações concebidas para aumentar a freqüência do 

uso pelos clientes atuais, assim como o número de usuários do produto, descobrir 

novos usos e/ou mudar os tamanhos das embalagens, rótulos ou qualidade do 

produto. (BOONE; KURTZ, 1998); 

9. Maximizar o lucro e defender a participação de mercado. (MATTAR; SANTOS, 

1999); 

10. Dimensionar bem o preço e os serviços oferecidos. (TSENG, 2004); 

Declínio 1. Explorar o produto de forma a conseguir todos os lucros possíveis antes de tomar 

a decisão final de eliminá-lo. (SHEWE; SMITH, 1982); 

2. Reentrar com uma versão melhorada, descontinuar gradualmente o produto, 

modificá-lo ou eliminá-lo. (ENIS, 1983); 

3. Reduzir preços e gastos elevados em promoção. (COBRA, 1992); 

4. Transferir as instalações produtivas, o esforço de marketing e o planejamento da 

produção. (WOILER;MATHIAS, 1996); 

5. Desativar os produtos mortos. (McCARTHY; PERREAULT, 1997); 

6. Identificar os produtos verdadeiramente fracos, desenvolver para cada um deles 

uma estratégia de continuidade, de foco ou de aproveitar o máximo e abandoná-los 

de maneira que minimize as repercussões no lucro da empresa. (KOTLER, 1998); 

7. Aumentar a demanda primária. (BOONE; KURTZ, 1998); 

8. Reduzir gastos e tirar o máximo de proveito da marca. (MATTAR; SANTOS, 

1999); 

9. Realizar propagandas e promoções, de forma a revitalizar o produto. (TSENG, 

2004). 

Fonte: Mauad, 2005.
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ANEXO 2 - MAPA DOS BAIRROS DA CIDADE DE NATAL 

 

 

Fonte: IDEMA, 2008. 
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ANEXO 3 - INDICADORES E VARIÁVEIS DE MONITORAMENTO DO 
RESORT DE WHISTLER/CA 
 
INDICADORES VARIÁVEIS 

Desenvolvimento 
Inventário de desenvolvimento residencial; Comercial; Acomodações 

hoteleiras; Atividade de construção e capacidade de desenvolvimento; 

Ambientais 

Análise da qualidade do ar, cobertura da vegetação, população de peixes e 

animais selvagens, qualidade dos rios, qualidade da água potável, ambiente 

visual e níveis de ruídos; 

Mercado 

Volume de visitantes (esquiadores), congressos, perfil de compradores de 

unidades residenciais, preços de habitações, taxas de ocupação hoteleira, 

indicadores de negócios. 

Satisfação Satisfação da comunidade local e dos visitantes 

Sociais Alunos matriculados, dados sobre saúde, desemprego, criminalidade; 

Infraestrutura 

Utilização das áreas de lazer pela comunidade, capacidade excedente do 

sistema de abastecimento de água, consumo de energia, volumes de lixo não 

tratável e situação dos depósitos de lixo; 

Meio de transporte 

Capacidade e volume de tráfego na rodovia 99 e Duffy Lake, utilização de 

receitas do sistema de trânsito, número de passageiros transportados pelas 

linhas de ônibus, movimentação de aviões, veículos licenciados e vagas de 

estacionamento. 

Fonte: Williams e Gil, 2001. 
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ANEXO 4 - ADAPTAÇÃO DO MODELO DE WILLIAMS E GIL (2001) PARA O 
PRODUTO TURÍSTICO ‘LITORAL URBANO DE NATAL’ 
 
INDICADORES VARIÁVEIS 

Desenvolvimento 

Investimento em Marketing (governamentais); Investimento em 

projetos de desenvolvimento turístico; Investimento em sinalização 

turística; Número de equipamentos de Alimentação; Número de 

equipamentos de Lazer; Realização de eventos; Número de 

associações turísticas formais; Capacitação de recursos humanos; 

Ambiental 
Cobertura da vegetação; Índice de balneabilidade; Qualidade do ar; 

Saneamento básico;  

Mercado 
Gasto per capita; Variação de preços; Especulação imobiliária; Taxa 

de ocupação hoteleira; número de visitantes 

Satisfação 

Índice de satisfação dos turistas: atrativos naturais, patrimônio 

histórico-cultural, manifestações populares, recepção e hospitalidade, 

equipamentos de Lazer, serviços de passeio, serviços de receptivo, 

informações turísticas, sinalização turística, guias de turismo, meios 

de hospedagem, bares e restaurantes, comércio e compras, diversões 

noturnas, Serviços de taxi, comunicação: correio e telefone, 

Sinalização urbana, Segurança pública, limpeza pública, ônibus 

urbano, terminal rodoviário, aeroporto. 

Sociais 
Habitação, número de leitos hospitalares, Violência e 

empregabilidade. 

Instalações e 

infraestrutura 

Investimento em sistema de abastecimento de água, consumo de 

energia, volume de lixo, controle de depósitos de lixo. 

Meio de transporte 
Investimento em construção e pavimentação de rodovia; número de 

vôos, Investimento em terminais rodoviários. 

Fonte: Adaptado de Williams e Gil, 2001. 



 179 
 

ANEXO 5 - FASES DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO “LITORAL URBANO 
DE NATAL” 

FASES DO CICLO 
DE VIDA  

BUTLER (1980) BENI (2001) MAUAD 
(2005) 

1 – Exploração Estágio de exploração; 
Estágio de 
envolvimento. 

Pesquisa e 
Desenvolvimento 

Introdução  

2– Desenvolvimento Estágio de 
desenvolvimento; 
Estágio de 
consolidação.  

Introdução pioneira; 
Expansão e 
desenvolvimento. 

Crescimento 

3 – Maturidade Estágio de estagnação. Maturação e saturação Maturidade 

4 – Declínio Estágio de declínio Declínio Declínio  

 
Fonte: Adaptado de Mauad (2005), Beni (2001), Butler (1980). 
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ANEXO 6 - AÇÕES ESTRATÉGICAS QUE DEFINIRAM AS FASES DO CICLO 

DE VIDA DO PRODUTO ‘LITORAL URBANO DE NATAL’ 

 
FASES ESTRATÉGIAS 

- A pesquisa tecnológica é compatibilizada com a pesquisa mercadológica. 
(BENI, 2001); 
- Algum anúncio específico para a atração de turistas é realizado. (BUTLER, 
1980); 

- Algum nível de organização nos arranjos das viagens. (BUTLER, 1980); 

- Alta utilização das facilidades locais. (BUTLER, 1980); 

- Alto contato com a população (BUTLER, 1980); 

- Busca de canais adequados para a comercialização do produto. (BENI, 2001); 

- Campanha de relações públicas divulgando o produto em especial os seus 
diferenciais tecnológicos. (BENI, 2001); 

- Construção de uma pequena estação turística. (BUTLER, 1980); 

- Criar uma consciência disseminada do produto e induzir os compradores à 
experimentá-lo. (SCHEWE; SMITH, 1982 apud MAUAD, 2005); 
- Decidir quanto ao preço e propaganda – estratégia de desnatação ou 
penetração – e quando entrar no mercado. (KOTLER, 1998 apud MAUAD, 
2005); 
- Enfatizar o estímulo da demanda. (BOONE; KURTZ, 1998 apud MAUAD, 
2005); 
- Focar a propaganda ao invés dos serviços e produtos. (TSENG, 2004 apud 
MAUAD, 2005). 
- Instituições públicas investem em transportes e facilidades para os visitantes. 
(BUTLER, 1980) 

Introdução 

- Investir maciçamente em promoção. (COBRA, 1992 apud MAUAD, 2005); 

- Ações voltadas para uma bem definida área de mercado turístico. (BUTLER, 
1980); 

- Adaptação do produto às tendências do mercado. (BENI, 2001); 

- Ampliar a conscientização do produto e ,maximizar a participação do 
mercado. (MATTAR;SANTOS, 1999); 
- Atrações culturais e naturais desenvolvidas para mercados específicos; 
(BUTLER,1980) 
- Atrações originais são substituídas por facilidades importadas. (BUTLER, 
1980); 

- Avaliação da aceitação do produto. (BENI, 2001); 

- Busca de canais exclusivos de distribuição seletiva e posterior ampliação dos 
canais de distribuição. (BENI, 2001); 

- Focar a qualidade do produto. (TSENG, 2004, apud MAUAD, 2005); 

- Formar um forte nicho de mercado e distribuição e manter ou fortalecer sua 
posição de lealdade entre os fornecedores e os intermediários. (SHEWE; 
SMITH,1982 apud MAUAD, 2005); 

Crescimento 

- Investimento na captação de facilidades de acomodação aos visitantes. 
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(BUTLER, 1980); 

- Investimentos em aumento no número de visitantes. O número será igual ou 
superior ao da população local. (BUTLER, 1980); 

- Investimentos em mudança na aparência física da área. (BUTLER, 1980); 

- melhorar a qualidade do produto, acrescentar novos modelos, entrar em novos 
segmentos de mercado, aumentar a cobertura de distribuição, mudar o apelo da 
propaganda e reduzir os preços para atrair a faixa dos compradores sensíveis a 
preço. (KOTLER, 1998 apud MAUAD, 2005); 
- Merchandising e publicidade definindo a marca e racionalizando a compra 
para cada tipo de consumidor. (BENI, 2001); 

- O marketing e os anúncios são amplamente alcançados. As ações visam 
estender a estação de visitação e permanência do turista. (BUTLER, 1980); 

- Práticas de preços altos a moderados. (BENI, 2001); 

- Publicidade destacando os benefícios e as condições de consumo do produto. 
(BENI, 2001); 

- Supervalorização da vertente turística em detrimento ao visitantes que estão 
envolvidos com outras indústrias que não a do lazer. (BUTLER, 1980); 

- Usar o preço para fazer crescer vendas, diminuir os gastos promocionais e 
fazer um esforço da marca e das características específicas do produto. 
(COBRA, 1992 apud MAUAD, 2005); 
- Manter a participação de mercado de produto contra os produtos 
concorrentes, impedir que a categoria do produto sofra a erosão causada por 
substitutos, cortar os custos de produção e eliminar os pontos fracos no produto 
ou nos serviços. (SCHEWE; SMITH, 1982 apud MAUAD, 2005); 

- A oferta da hospedagem está excedente e os esforços são voltados para 
manter os níveis de visitação. (BUTLER, 1980); 

- Ações voltadas para a ascensão do público, pois a imagem está bem 
estabelecida, mas não em ascensão. (BUTLER, 1980); 

- Aumentar a duração do ciclo de vida promovendo o uso mais freqüente por 
parte dos consumidores atuais, expandindo o mercado na busca de novos 
consumidores e descobrindo novos usos para o produto. (WOILER; 
MATHIAS, 1996 apud MAUAD, 2005); 
- Aumentar as concorrências de marca e os gastos em promoção, tentar 
prolongar o ciclo de vida e implementar novas marcas. (COBRA, 1992 apud 
MAUAD, 2005); 

- Busca de novos canais de distribuição. (BENI, 2001); 

- Dimensionar bem o preço e os serviços oferecidos. (TSENG, 2004 apud 
MAUAD, 2005); 
- Estender e melhorar o ciclo através de novos segmentos de mercado, 
diferenciação de produto e reciclagem. (ENIS, 1983 apud MAUAD, 2005); 

- Fadiga mercadológica do produto e ações voltadas para diversificação. 
(BENI, 2001); 
- Maximizar o lucro e defender a participação de mercado. (MATTAR; 
SANTOS, 1999 apud MAUAD, 2005); 
- Modificar o mercado, produto ou composto de marketing. (KOTLER, 1998 
apud MAUAD, 2005); 

Maturidade 

- Prática de preços baixos. (BENI, 2001); 
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- promoção e merchandising destacando a promoção e os pontos de venda para 
salientar a preferência pela marca. (BENI, 2001); 

- Ter a posse de alguma vantagem competitiva, melhorar o produto ou 
desenvolver um inovador e desenvolver novas estratégias para mercados 
diferentes. (McCARTHY; PERREAULT, 1997 apud MAUAD, 2005); 

Início no investimento em transformações tecnológicas. (BENI, 2001); 

- Explorar o produto de forma a conseguir todos os lucros possíveis antes de 
tomar a decisão final de eliminá-lo. (SHEWE; SMITH, 1982 apud MAUAD, 
2005); 

- Reentrar com uma versão melhorada, descontinuar gradualmente o produto, 
modificá-lo ou eliminá-lo. (ENIS, 1983 apud MAUAD, 2005); 

- Reduzir preços e gastos elevados em promoção. (COBRA, 1992 apud 
MAUAD, 2005); 
- Transferir as instalações produtivas, o esforço de marketing e o planejamento 
da produção. (WOILER;MATHIAS, 1996 apud MAUAD, 2005); 
- Desativar os produtos mortos. (McCARTHY; PERREAULT, 1997 apud 
MAUAD, 2005); 
- Identificar os produtos verdadeiramente fracos, desenvolver para cada um 
deles uma estratégia de continuidade, de foco ou de aproveitar o máximo e 
abandoná-los de maneira que minimize as repercussões no lucro da empresa. 
(KOTLER, 1998 apud MAUAD, 2005); 
- Aumentar a demanda primária. (BOONE; KURTZ, 1998 apud MAUAD, 
2005); 
- Reduzir gastos e tirar o máximo de proveito da marca. (MATTAR; SANTOS, 
1999 apud MAUAD, 2005); 
- Realizar propagandas e promoções, de forma a revitalizar o produto. 
(TSENG, 2004 apud MAUAD, 2005). 

- Ações voltadas para transformar as facilidades turísticas para outros usos. 
Hotéis podem transformar-se em condomínios, por exemplo. (BUTLER, 1980); 

- O envolvimento local do turismo é aumentado, passam a ser empregados da 
área. (BUTLER, 1980). 
- Publicidade tenta reciclar o produto ou posicioná-lo para uma classe 
econômica mais baixa. (BENI, 2001); 

- A distribuição do produto é feita em massa. (BENI, 2001); 

- São praticados os mais baixos preços de mercado. (BENI, 2001); 

 
Declínio 

- Tentativa de prolongar o ciclo de vida por grandes investimentos em inovação 
tecnológica. (BENI, 2001) 

Fonte: Adaptado de Mauad (2005), Beni (2001), Butler (1980).  
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