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RESUMO 

A tomada de decisões acontece sobre a égide da informação.  No setor do turismo, a 
busca por informações de qualidade, consubstanciadas pelas expertises 
interdisciplinares características da área, carece de meios que facilitem a interação e 
comunicação com seus públicos de interesses, produzam informações e 
conhecimentos e reúnam especialistas em torno da discussão aberta da 
temática.  Uma das estratégias de gestão que vem sendo adotadas por muitos 
destinos turísticos são os observatórios de turismo, organizações de apoio que 
contribuem ao fortalecimento do turismo, e tem entre suas funções a compilação de 
dados e informações sobre a oferta e a demanda turística. O objetivo da pesquisa 
é analisar o papel do Observatório de Turismo como instrumento de produção, 
mediação e facilitação dos processos de gestão do conhecimento como apoio as 
governanças do turismo. A fundamentação teórica baseia-se nos temas: 
observatórios de turismo, governança do turismo, gestão do conhecimento e gestão 
do conhecimento no contexto do turismo. A pesquisa, de abordagem qualiquantitativa 
e caráter descritivo, utiliza as técnicas de pesquisa bibliográfica e de estudo de campo. 
Aos resultados da pesquisa, foram aplicadas as análises estatísticas: descritivas 
(média, mediana e desvio padrão), e multivariada (análises fatoriais exploratória). Os 
principais resultados apontam que os observatórios de turismo têm importante papel 
na geração e disseminação do conhecimento, mas não atingiram plenamente o papel 
de mediador e facilitador. O tema da mediação ainda se encontra em desenvolvimento 
pelos observatórios. A pesquisa permitiu reconhecer que o foco dos observatórios de 
turismo no Brasil está na busca e geração de dados a fim de entender a atividade 
turística em suas áreas de atuação e contribuir com o planejamento e gestão do 
destino turístico. 
 
Palavras chave: Observatórios de turismo; Governança do turismo; Gestão do 

conhecimento; Informação no Turismo. 
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ABSTRACT 

Decision making takes place under the auspices of information. In the field of tourism, 
the search for quality information, substantiated by the characteristic interdisciplinary 
expertise of the area, lacks means to facilitate interaction and communication with its 
stakeholders, produce information and knowledge, and bring together specialists 
around the open discussion of the subject. One of the management strategies that has 
been adopted by many tourist destinations are the tourism observatories, support 
organizations that contribute to the strengthening of tourism, and their functions include 
the compilation of data and information on tourism supply and demand. This research 
aims to analyze the role of the Tourism Observatory as an instrument of production, 
mediation and facilitation of knowledge management processes in support of tourism 
governance. The theoretical foundation is based on the following themes: tourism 
observatories, tourism governance, knowledge management and knowledge 
management in the context of tourism. The research, with a qualitative and quantitative 
approach and descriptive character, uses the techniques of bibliographic research and 
field study. Statistical analyzes were applied to the research results: descriptive (mean, 
median and standard deviation), and multivariate (exploratory factor analysis). The 
main results show that tourism observatories play an important role in the generation 
and dissemination of knowledge, but they have not fully achieved the role as a mediator 
and a facilitator. The theme of mediation is still being developed by the observatories. 
Through the research, it was possible to recognize that the focus of tourism 
observatories in Brazil is on data search and generation, in order to understand the 
tourist activity in its areas of activity and also to contribute to tourist destination planning 
and management. 
 
Keywords: Tourism Observatories; Tourism Governance; Knowledge Management; 
Information in Tourism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O turismo como atividade socioeconômica, cultural e ambiental, que envolve a 

interação entre turistas, comunidades e o ambiente [tanto físico, envolvendo a parte 

ecológica e a construída, quanto o social], demandam a estruturação e organização 

do setor, bem como a articulação de diversos atores (BENI, 2012). 

O setor do turismo experimentou expansão e diversificação contínua nas 

últimas seis décadas, transformando-se em um dos maiores setores econômicos de 

crescimento mais rápido do mundo. O turismo responde por 7% das exportações 

globais, contribui com 10% do PIB global e representa um em cada 11 empregos em 

todo o mundo. Em 2019, o número de chegadas de turistas internacionais chegou a 

1,5 bilhão. Com um aumento de 4% em relação ao ano anterior, este foi o décimo ano 

consecutivo de crescimento do setor. Em 2030, a OMT prevê que as chegadas de 

turistas internacionais cheguem a 1,8 bilhão (UNWTO, 2020, PANROTAS, 2020).  

Em razão disso o turismo se transformou em estímulo significativo ao 

crescimento econômico de muitas localidades. No Brasil, o setor é estratégico e 

ligados ao alcance de objetivos nacionais sustentáveis, diretamente colaborando com 

as políticas de desenvolvimento econômico e social (LEMOS, 2005; WORLD TRAVEL 

& TOURISM COUNCIL, 2017, SAAB, 1999). 

Pensar em alternativas para desenvolver o turismo numa determinada 

localidade pressupõe a organização de sua oferta de atrativos, estudos de demanda, 

análise de tendências de mercado. Tais ações pressupõe a organização de 

informações que permitam aos gestores suporte na tomada de decisões. (GARCÊS; 

CARVALHO, 2020). 

A informação está cada vez mais dinamizada. O acesso facilitado à informação 

é algo que vem alterando a dinâmica de diversos setores da sociedade. Segundo 

Beuren “[...] há uma abundância de informações disponíveis, mas nem sempre 

relevantes ao usuário. A produção em massa de informações [...] evidencia a enorme 

preocupação em disponibilizá-las, cada vez mais [...].” (1998, p. 44). 

Para Nascimento e Silva (2004, p. 48), em um mundo globalizado, a tomada de 

decisões [...] acontece sobre a égide da informação. Pensa-se então na informação 

como um amparo, um escudo que venha embasar ações a serem tomadas em 

diversos setores, tal como o turismo. 
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Neste setor, a busca por informações de qualidade, consubstanciadas pelas 

expertises interdisciplinares características da área, aplicadas a gestão de destinos 

turísticos e compartilhadas em sistemas de informações (baseados em benefícios e 

impactos, cidades/territórios e estruturas, tecnologias e serviços, economias e 

investimentos, políticas e normas, sustentabilidade de ecossistemas, culturas e 

pessoas), carece de meios que facilitem a interação e comunicação com seus públicos 

de interesses, produzam informações e conhecimentos e reúnam especialistas em 

torno da discussão aberta da temática, tais como os observatórios de turismo 

(THEORGA, 2016). 

A relevância dessas informações está diretamente relacionada com as 

releituras críticas feitas sobre o que se lê e a aplicabilidade alcançada de cada uma 

delas na gestão de recursos materiais e imateriais. Ou seja, o importante não é 

somente saber sobre muitas coisas, ter muitos dados disponíveis ou obter 

informações por diversos meios, mas sim, saber como utilizá-los (THEORGA, 2016). 

Uma das estratégias de gestão que vem sendo adotadas por muitas cidades, 

tanto em nível nacional, quanto internacional, são os observatórios de turismo. Estes 

podem ser entendidos como organizações de apoio que contribuem ao fortalecimento 

do turismo, e tem entre suas funções a compilação de dados e informações sobre a 

oferta e a demanda turística. Para Garcês e Carvalho (2020) os observatórios podem 

se constituir espaços onde emergem ações de colaboração, sinergia e integração 

entre os stakeholders que atuam no turismo. 

Os observatórios têm por objetivo legitimar as ações sob condições e serviços 

quando há uma situação incerta, também se concentram na observação e no 

fornecimento de informações constantes, a fim de alcançar a tomada de decisões e o 

desenho de estratégias de desenvolvimento adaptadas às necessidades e realidade 

de cada destino (FRANCH; CONTRERAS, 2013).  

Neste contexto, com foco em reconhecer as estratégias assumidas pelos destinos 

para o desenvolvimento, faz necessário problematizar sobre o papel que os 

observatórios de turismo assumem como modelo e instrumento regulador da 

complexidade do destino e como facilitador dos processos de gestão do 

conhecimento. Parte-se do pressuposto apresentados por Varra, Buzzigolli e Loro 

(2012) de que os observatórios se constituem como estruturas que permitem aos 

destinos os processos de mudança promovidos por suas governanças, com base em 
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diálogo social, conhecimento difundido e escolhas estratégicas responsáveis e 

compartilhadas. 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

O turismo é um fenômeno complexo, que pode ser observado sob diversos 

contextos: o contexto histórico, o econômico-administrativo, o filosófico-político-

sociológico e o ambiental, além de outros (SAMPAIO, 2007). Tem repercussões 

importantes em vários stakeholders dos destinos onde se desenvolve, pois representa 

uma fonte de lucro para as empresas e uma causa de impactos positivos e negativos 

em um nível social, ambiental e econômico, sendo considerados como positivos os 

que trazem benefícios para a comunidade receptora e negativos os que causam 

estragos para a localidade e sua população (DALL'AGNOL, 2012). Segundo Barretto 

(2004) as ciências econômicas estudaram os impactos positivos, referente ao dinheiro 

proveniente dos turistas que entram em uma localidade. Através da Geografia, os 

problemas gerados pelo excesso de habitantes temporários, causados ao meio 

ambiente natural e humano passaram a receber maior atenção. Os impactos na 

cultura local, provocados pelo contato entre padrões culturais diferentes, influenciando 

mudanças nos hábitos locais por aculturação, estudados pela Antropologia.   

Devido a isso, para Fuster (1974, p.29) 

Turismo é, de um lado, conjunto de turistas; do outro, os fenômenos e as 

relações que esta massa produz em consequência de suas viagens. Turismo 

é todo equipamento receptivo de hotéis, agências de viagens, transporte, 

espetáculos, guias-intérpretes, que o núcleo deve habilitar, para atender às 

correntes [...]. Turismo é o conjunto das organizações privadas ou públicas 

que surgem para fomentar a infraestrutura e a expansão do núcleo, as 

campanhas de propaganda [...]. Também são os efeitos negativos ou 

positivos que se produzem nas populações receptoras. 

 

Portanto, é necessário aumentar o valor turístico de destinos por meio de uma 

gestão estratégica dos ativos disponíveis e criar um "produto" que é um valor 

agregado não somente para o turista, mas também para todos os atores locais 

(VARRA, BUZZIGOLI, LORO, 2012). Seu valor global aumenta como resultado de 

processos de gestão de destinos que transformam um produto de destino turístico em 

valor específico para cada operadora. A gestão de destinos é uma abordagem que 
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pode valorizar os usuários do território, organizações, cidadãos e toda a comunidade, 

não apenas para o turista, utilizando produtos e serviços locais (VARRA, BUZZIGOLI, 

LORO, 2012).  

A governança do turismo é uma meta estratégica para muitos destinos, devido 

ao seu impacto econômico e social (REECE, 2009; OECD, 2008), focada não apenas 

nas oportunidades, mas também nas potenciais implicações nas culturas locais, 

identidades tradicionais e sustentabilidade ambiental; por todas essas razões, a 

referência a ambientes de conhecimento robustos (FAULKNER, 2000; WITT e WITT, 

2000). Destino turístico é um conceito amplo (FRAMKE, 2002), pois pode ser 

modelado como um objeto narrativo, uma atração, uma unidade geográfica, uma 

relação empírica, um objeto de marketing ou o lugar geográfico onde o turismo 

acontece.  

Os impactos que são gerados pela atividade turística e manifestam-se a um 

nível regional e local, consequentemente, a gestão dos recursos, infraestruturas e 

equipamentos devem também ser geridos a esse nível. Por isso a importância de se 

monitorar o turismo nos destinos e criar políticas que norteiam ações estratégicas 

embasadas em informações consistentes (BRANDÃO; COSTA, 2008).  

O intercâmbio dinâmico de ideias, de imagens e de experiências é a gênese, 

base da convivência e da evolução organizacional, cuja premissa é a coesão por meio 

do consenso dos indivíduos. A comunicação e a informação desempenham papel 

preponderante na sociedade global complexa e na interação entre os povos. A 

comunicação condiciona e é condicionada pelos ambientes sociais. Proporciona 

conhecimentos e possibilita intervenções para transformar a realidade, com base na 

cooperação para realizar os objetivos dos indivíduos de uma comunidade ou região 

(MENEGHEL, TOMAZZONI, 2012). 

Portanto, o crescimento do setor de turismo aliado à tendência de maior 

atuação dos agentes locais na gestão do turismo exige que os destinos estabeleçam 

processos estruturados de coleta e disponibilização de informações (BRANDÃO; 

COSTA, 2008). Desta forma, entendendo o destino turístico não somente como uma 

área geográfica com uma oferta integrada de facilidades e atrações para os turistas, 

mas sim como um produto cognitivo que deriva dos processos vivenciais e de 

desenvolvimento do território (VARRA, BUZZIGOLI, LORO, 2012), define-se as 

seguintes hipóteses de pesquisa: 
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Hipótese principal - H1: Os Observatórios de Turismo Brasileiros exercem papel 

fundamental no planejamento e gestão dos destinos turísticos no Brasil 

Hipóteses secundárias - H2. Os Observatórios de Turismo Brasileiros produzem 

informação para o governo, Estado e iniciativa privada através de suas pesquisas.  

H3. O papel dos Observatórios de Turismo no Brasil é ser instrumento facilitador dos 

processos de gestão do conhecimento como apoio a governança do turismo.  

H4. O papel dos Observatórios de Turismo no Brasil é ser instrumento de 

monitoramento dos processos de gestão do conhecimento de apoio a governança do 

turismo. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar o papel do Observatório de Turismo como instrumento de produção, 

mediação e facilitação dos processos de gestão do conhecimento como apoio as 

governanças do turismo. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

- Caracterizar os observatórios que compõem a Rede Brasileira dos Observatórios de 

Turismo;  

- Reconhecer categorias teóricas emergentes relacionadas aos processos de gestão 

do conhecimento em destinos turísticos, focadas em produção, mediação e facilitação 

exercidas pelos observatórios em relação às governanças do turismo;  

- Desenvolver uma matriz teórica de gestão do conhecimento em observatórios de 

turismo baseadas nas categorias de análise emergentes na literatura; 

- Testar a matriz desenvolvida com os gestores dos observatórios integrantes da Rede 

Brasileira dos Observatórios de Turismo. 

 

1.3 Justificativa 

 

Informação e tomada de decisão não podem ser dissociadas da dinâmica 

sistêmica da atividade turística. De forma objetiva, é possível exemplificar essa ligação 

por meio do mercado de viagens, que lida com inúmeros bancos de dados; ou ainda, 
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por meio de informações da área pública resultantes de diversas fontes usadas para 

fins de desenvolvimento turístico (MEDAGLIA, SILVEIRA, 2020). 

Especificamente do ponto de vista da gestão da informação pode-se dizer que 

a qualidade da organização das informações oriundas de levantamentos de dados, 

assim como dos serviços e produtos resultados de tais ações, influenciam seu uso 

pelos tomadores de decisão e, consequentemente, contribuem na gestão 

(MEDAGLIA, 2017). 

De acordo com Bregolin (2018, p. 55) “a capacidade de avaliar o seu entorno, 

de ressignificá-lo e de desenvolver novos conhecimentos a partir dele é uma 

característica inerentemente humana.” No contexto da sociedade da informação que 

caracteriza a realidade contemporânea está a gestão do conhecimento, de certa forma 

estruturada pela união de expertise entre universidade, sociedade e empresas 

(POLIZELLI; OZAKI, 2008). 

Assim, socializar o conhecimento, bem como, as informações e os dados para 

tomada de decisão estratégica é papel que pode ser desenvolvido por Observatórios, 

conceituados por Franch e Contreras (2013, p. 26) como “uma ferramenta de 

inteligência turística estável, encarregada de observar a realidade, analisar a dinâmica 

e prover os resultados a todos os agentes de um destino”. Esse exercício dinâmico de 

estruturação da informação em conhecimento para gestão do turismo é labor 

complexo, que exige não somente proatividade relacionada ao cotidiano dos destinos, 

bem como, atenção e ação rápidas à realidade social. 

Desse modo são de grande importância estudos sobre o perfil dos turistas; 

sazonalidade; médias de faturamento das empresas turísticas; nível de qualificação 

dos profissionais do setor; condições da sinalização turística; inventariação de todos 

os atrativos, empresas, serviços e infraestruturas disponíveis; realização de pesquisas 

de satisfação; levantamento das condições de mobilidade e acessibilidade do destino, 

tendências do setor. É importante também desenvolver indicadores para 

monitoramento de taxas de ocupação hoteleira, fluxos aéreos e rodoviários, realização 

de eventos. De posse dos dados cabe ainda ao Observatório do Turismo a análise, 

elaboração de relatórios e, em seguida, disseminação dessas informações, tornando-

as acessíveis à toda a sociedade (FRANCH; CONTRERAS, 2013, p.26). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo tem por finalidade apresentar os conceitos teóricos sobre a temática a 

ser trabalhada no presente estudo, como a gestão do conhecimento e o contexto da 

mesma no âmbito do turismo, governança regional e observatórios de turismo. 

  

2.1 Observatórios de Turismo 

 

A estratégia informacional de qualquer instituição ou organização está em 

prover seu acesso a uma variedade de conteúdos de narrativas plurais ou 

especializações temáticas, em diferentes linguagens, através de diversos suportes, 

com igualdade de oportunidades de expressão, resgatando a experiência dos 

usuários e as suas motivações informacionais – provendo políticas de informação de 

coesão, de conteúdo e identidade agregadora e específica, e não somente 

reprodutoras de técnicas ou noticiários (papel dominante da economia da informação) 

(MOURA, 2014, p.31-41). 

Como alternativa de especialização temática, os observatórios surgem com o 

importante papel de mobilizar atores e expertos em torno da sistematização de dados, 

produção de informações e conhecimentos e do desenvolvimento de competências 

para a elaboração de análises críticas e pesquisas que apoiem a gestão pública, 

privada ou social, num ambiente aberto à consulta pública e que possibilite a 

articulação de redes e a discussão de estratégias de desenvolvimento regional, 

nacional ou local (THEORGA, 2016, p.24). 

Além disso, sob a ótica da quebra de paradigmas instrucionais (reprodutivos de 

informações), os observatórios possuem um potencial de instituição como inteligência 

coletiva, que de acordo com Pierre Levy (1994, p.28-29 apud THEORGA, 2016) “uma 

inteligência distribuída por toda a parte, incessantemente valorizada, coordenada em 

tempo real, que resulta numa mobilização efetiva de competências” e que, imprime 

seriedade e credibilidade às pesquisas, recriando conexões entre o que é real e o 

potencial, contextos e tendências, públicos e experiências, estatísticas, características 

locais e perspectivas globais.  

Portanto, conforme afirma Bregolin (2018) os observatórios de turismo 

demonstram potencial para fornecer uma contribuição relevante para a gestão dos 
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destinos, ao serem utilizados como um mecanismo de ampliação dos sinais fracos 

das mudanças ambientais. 

Em se tratando do sistema turístico, Beni (2003), afirma que o turismo necessita 

ser estudado de forma mais aprofundada sendo imprescindível uma maior e melhor 

disponibilização de dados estatísticos para pesquisas.  

Brandão e Costa (2008) defendem que devido a importância do turismo aliado 

à tendência de maior interesse dos municípios na gestão do turismo exige que os 

destinos estabeleçam processos estruturados de coleta e disponibilização de 

informações sobre o turismo local, e os observatórios de turismo constituem poderosa 

ferramenta para tais fins. 

Martelli (2009) entende que o Observatório tem a pretensão de recolher, 

analisar e processar a informação (sistema informativo) e, também, representa um 

agente suporte para a organização do poder local, mediando as decisões de 

desenvolvimento do destino entre as partes interessadas. A função cognitiva, 

desempenhada pelo Observatório, coloca-o no centro do processo de constituição de 

um sistema relacional entre as partes interessadas, entre o nível de decisão e o nível 

de realização. Especificamente, o Observatório promove o intercâmbio informativo 

entre os diferentes atores públicos e privados, para melhorar a colaboração e a 

coordenação de várias iniciativas. Além da divulgação de informações dentro da área 

e entre os stakeholders, é também fomentada a troca entre os diferentes níveis 

institucionais, município, região ou estado-nação, para a concretização de medidas 

específicas a favor do destino e para o controle da eficácia das ações de promoção e 

incentivo (VARRA; BUZZIGOLI; LORO, 2012). 

Além disso, o observatório de turismo representa uma ferramenta de 

coordenação eficaz para o planejamento e a gestão do destino, pois emprega uma 

combinação de instrumentos. Estes vão desde a adaptação mútua à definição de 

regras e procedimentos para a troca de conhecimento e para a implementação de 

políticas de desenvolvimento, à padronização dos insumos (através de processos de 

criação partilhada de conhecimento) e à realização de resultados partilhados 

funcionais até ao fim produção de “destino turístico sustentável e competitivo” 

(VARRA; BUZZIGOLI; LORO, 2012). 

Podem ser entendidos, portanto, como estruturas de apoio ao fortalecimento 

do turismo e que guardam em suas funções a compilação de dados e informações 
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sobre a oferta e a demanda turística. Além disso, os observatórios podem se constituir 

espaços onde emergem ações de colaboração, sinergia e integração entre os 

stakeholders que atuam no turismo (GARCÊS; CARVALHO, 2020).  

De um modo geral, os observatórios possuem como objetivos a sistematização 

e divulgação de dados e informações por meio de indicadores e estatísticas, e a 

realização de pesquisas e ações de monitoramento e acompanhamento. Esses dados 

e informações a serem produzidos e sistematizados devem ser pertinentes às 

necessidades empresariais e ao planejamento estratégico do órgão ou entidade 

responsável pelo turismo; as atividades concernentes a cada observatório de turismo 

devem considerar ainda o contexto sociocultural dos destinos (GARCÊS; 

CARVALHO, 2020). 

Entretanto, para Bagdahn (2012):  

todo observatório, mesmo que generalista, deve corresponder a um 

problema, sobre o qual devem ser fixados objetivos precisos. É a partir 

desses objetivos que são definidos os indicadores, os quais, por meio da 

integração de dados, permitem responder a uma questão previamente 

formulada. Por extensão, o indicador é uma variável qualitativa ou quantitativa 

que permite avaliar um fenômeno ou uma ação a partir de uma escala de 

valores. O indicador deve ser localizado, situado, datado e classificado 

(BAGDAHN, 2012, p. 15, apud BREGOLIN, 2018). 

 

Esse mesmo estudioso comenta que as finalidades de um observatório seriam 

mais ou menos sempre as mesmas, ou seja, consistiriam em otimizar o apoio à 

decisão; em melhorar o conhecimento e a visibilidade territorial; e em fornecer uma 

espécie de engenharia aos responsáveis pelos projetos locais (BAGDAHN, 2012, p. 

15 apud BREGOLIN, 2018). 

Os observatórios, portanto, têm a missão de serem instrumentos sociais que 

facilitem a gestão e o debate, visando registrar continuamente as informações sobre 

e para os territórios de forma a permitir a construção de bases de conhecimento que 

subsidiem o desenvolvimento de inteligência coletiva e ação coordenada entre os 

atores (BREGOLIN, 2018, p.107). O observatório de turismo deve estar em um 

processo contínuo de pesquisa e aprendizado aberto, cabe a ele o controle social das 

políticas públicas e a necessidade dos governos responderem às demandas de maior 

transparência por parte da sociedade, o que necessariamente implica uma reflexão e 

que tem a colaboração de todos os principais destinatários dos resultados 
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(GÂNDARA, ZEPEDA ARCE, MEDINA ESPARZA, 2018; HERNÁNDEZ, DANCAUSA, 

2016; ROUX E FEYT, 2011; BEUTTENMULLER, 2007 apud BREGOLIN, 2018). 

Enquanto ferramenta de inteligência turística, os observatórios devem ter a 

preocupação com a transposição da produção científica a ser construída para as 

políticas públicas, para o mercado, na busca da sustentabilidade do turismo das 

diferentes regiões. Assim, com o objetivo de promover a análise, divulgação e o 

acompanhamento da evolução do Turismo, de forma independente e responsável, 

garantindo a objetividade da sua produção técnico-científica, de modo a contribuir 

para o desenvolvimento de um turismo sustentável no território integrado nas 

estratégias globais de desenvolvimento regional (PENA e MOESCH, 2016). 

Como instrumentos de investigação científica e de orientação profissional, os 

observatórios se constituem como rede interdisciplinar permanente de discussão, 

estudos, pesquisas e produção do conhecimento focado em atender as demandas do 

planejamento turístico sustentável no território nacional (PENA e MOESCH, 2016). 

Essas situações demonstram a diversidade de finalidades identificadas na 

literatura a respeito da atuação observatórios (BREGOLIN, 2018). Ademais, a 

Organização Mundial do Turismo – OMT enfatizou a importância dos observatórios de 

turismo quando indica a entre as duas ações, se comportar como uma organização 

de apoio à decisão e formulação das políticas de turismo, particularmente quando 

entendemos o turismo um fenômeno impulsionado pela demanda e que promove a 

aquisição de bens e serviços em grandes volumes, tendo um impacto econômico 

significativo agregado a uma grande variedade de atividades que, por sua vez, 

necessitam ser medidas a partir de um quadro de referências estatísticas comum a 

todos os países possibilitando, assim, a comparabilidade internacional das estatísticas 

através de seus sistemas de contas nacionais (UNWTO, 2008, p.1). 

Em 2004, a OMT sugeriu a criação da Rede Internacional de Observatórios de 

Turismo Sustentável (INSTO), que tem por objetivo principal apoiar a melhoria 

contínua da sustentabilidade e resiliência no setor do turismo por meio do 

monitoramento sistemático, oportuno e regular do desempenho e impacto do turismo; 

também objetiva conectar destinos dedicados a fim de compreender melhor o uso de 

recursos em todo o destino e promover a gestão responsável do turismo (UNWTO, 

2020). 
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Neste sentido, entende que a aplicação sistemática de técnicas de 

monitoramento, avaliação e gestão de informações, a iniciativa fornece aos 

formuladores de políticas, planejadores, gestores de turismo e outras partes 

interessadas relevantes ferramentas importantes para fortalecer as capacidades 

institucionais para apoiar a formulação e implementação de políticas, estratégias, 

planos e gestão de turismo sustentável processos (UNWTO, 2020). 

No Brasil, o Ministério do Turismo (2018) aponta que o objetivo de um 

observatório de turismo é o acompanhamento, observação, coleta, tratamento, 

análise, geração e monitoramento de dados e informações sistemáticas e 

padronizadas sobre atividade turística em distintos níveis administrativos regional, 

estadual e municipal. Trata-se de um recurso institucional que permite acompanhar o 

desempenho do turismo em determinado nível administrativo, contribuindo para o 

planejamento sustentável da atividade e para fortalecer o turismo como opção de 

desenvolvimento econômico. A importância desta ferramenta pode ser percebida nos 

Planos Nacionais de Turismo (2003, 2007, 2018). 

No atual PNT 2018/2022, é percebido que com o avanço das metodologias e 

do desenvolvimento da atividade turística surge, de forma natural, a necessidade de 

utilização de estudos e pesquisas como instrumentos para análise do mercado e das 

sociedades envolvidas na atividade. Sendo assim, o plano nacional indica a 

necessidade de criar uma iniciativa de ampliar e aprimorar estudos e pesquisas em 

turismo e define como estratégia: Efetivar e apoiar a estruturação de uma rede de 

Observatórios de Turismo em âmbito nacional (BRASIL, 2018). Desta forma, reforça 

a importância que esta ferramenta tem na produção e disseminação da informação. 

Em síntese, dados e informações são essenciais para a gestão de destinos 

turísticos e, assim, observatórios de turismo vêm sendo lançados em vários países 

atuando como agentes de condução da governança desses destinos (SOUZA, 

MOLLO, 2009). 

 

2.2 Governança do Turismo 

 

O processo de democratização e de descentralização da gestão pública no 

Brasil, a partir da Constituição de 1988, cria ambiente favorável para que se construam 

socialmente instâncias autônomas com o objetivo de fortalecer a capacidade 
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organizacional da sociedade. A governança assume o papel de estratégia na 

condução das políticas públicas. O debate sobre governança como compartilhamento 

de poder somente é possível em ambiente democrático, o que, no entanto, não é 

garantia de efetivação. A democracia é processo, um jogo dialético de forças e poder. 

O Estado se reestrutura com o objetivo de “ser capaz de continuar a ser veículo viável 

na busca do interesse coletivo em uma era de globalização da economia e do aumento 

da dinâmica institucional e subnacional.” O que explica contar cada vez mais “com 

instrumentos de política bastante sutis em seu intercâmbio com a sociedade, mas isso 

não significa necessariamente que ser menos eficiente nas técnicas coercitivas de 

direção” (PIERRE; PETERS, 2000, p. 196). 

Sob a perspectiva da ciência política, governança se refere não somente à 

questão de estrutura administrativa, mas, principalmente, ao modo e sentido de 

governar. Stocker (1998, p.2) argumenta: “a essência da governança é o foco em 

mecanismos que não repousam no recurso à autoridade e sanções do governo”, ou 

seja, é resultante de outro tipo de interação entre Estado e outros atores públicos. 

Governança como compartilhamento de poder significa que a participação não se 

restringe ao apoio das decisões vindas dos governos, mas ocorre quando há 

participação dos sujeitos envolvidos nas decisões. 

Nessa perspectiva, há implicações na democratização, e, além disso, significa 

estabelecer relações mais próximas entre Estado e outros agentes sociais, o que se 

coaduna com a proposta de regionalização no turismo na qual são definidos grupos 

gestores nos destinos indutores. Neste modelo, o Estado interage com atores locais, 

buscando a atender às demandas locais ao inserir sujeitos locais no processo 

decisório, apesar de apresentar também limitações e obstáculos (FERNANDES; 

CORIOLANO, 2015). 

Kaufmann et al. (2002) definem governança política e do setor público como as 

tradições e instituições pelas quais a autoridade é exercida para o bem comum, 

incluindo: (i) o processo pelo qual os governos são selecionados, monitorados e 

substituídos, (ii) a capacidade do governo formular e implementar políticas de forma 

eficaz; e (iii) o respeito dos cidadãos e do Estado pelas instituições que regem as 

interações econômicas e sociais na sociedade. Duncan (2003), inova ao entender que 

a governança representa “as regras formais e informais que determinam o 
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comportamento de um povo”, tendo como princípios-chave participação, inclusão, não 

discriminação, igualdade, estado de direito e responsabilidade. 

O termo governança implica participação e poder de decisão. Ahrens (2006, 

p.7) explicita que a organização da governança “é composta de arranjos institucionais 

e processos políticos de formulação e implementação de objetivos políticos e refere-

se à coordenação dos diversos atores públicos e do setor privado.” O mesmo autor 

que “a estrutura de governança apresenta características de um bem coletivo, 

constituído por vários atores que influenciam a formulação de políticas tanto de cima 

para baixo quanto de baixo para cima.” [...] “Geralmente, o Estado é o ator principal e 

mais poderoso devido ao poder coercitivo e a capacidade de criação e 

empoderamento de instituições.” (AHRENS, 2006, p.7). 

Ampliando a compreensão do conceito, podemos entender Governança como 

aquisição e distribuição do poder na sociedade, ao passo que governança corporativa 

se restringe à forma como as corporações são administradas. No turismo, inicialmente 

a Governança é termo ligado à elaboração e à implementação de políticas públicas 

como no modelo proposto pela regionalização, no entanto, a palavra governança é 

definida a partir de diversos enfoques e assume uma variedade de significados. 

Esclarece Stocker (1998) que, em relação ao uso tradicional de governança e seu 

significado no dicionário, o termo é definido como sinônimo de governo. A literatura 

cientifica reconhece uma evolução crescente da governança entendida como 

“mudança no sentido do governo, referindo-se a um novo processo de governar.” Há, 

no entanto, afirma Stocker (1998), concordância em relacionar governança ao 

desenvolvimento de estilos de governar em que as fronteiras entre e dentro dos 

setores público e privado tornaram-se tênues. Na regionalização do turismo, 

governança é estilo de governo democrático, com participação direta da sociedade. 

No turismo, a governança muitas vezes é entendida como uma “organização 

social que conta com a participação de representações do poder público, da 

sociedade civil organizada e de entidades empresariais vinculadas ao turismo em 

determinado território [país, estado, região ou município]” (VIANA, 2012, p. 67). Nesse 

sentido, por meio da governança a destinação turística pode assumir a postura de 

sujeito do seu processo de desenvolvimento, articulando demandas e atendendo 

necessidades de todos os atores e agentes locais (QUEIROZ, 2005). 
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Como se percebe, o tema governança se torna relevante na política pública de 

turismo, mas também é um conceito importante no planejamento e gestão de destinos 

turísticos. Parte dos estudos sobre governança enfatiza o papel do Estado na 

sociedade, principalmente, a relação entre a intervenção do Estado e autonomia 

social. O conceito abrangente da governança em termos de políticas públicas é a 

relação entre a intervenção do Estado como autoridade pública e a autonomia social 

ou autorregulação (HALL, 2011, p.14). 

Dessa forma, a governança é entendida como instrumento de desenvolvimento 

político das regiões e dos destinos indutores. Os governos continuam a concentrar as 

políticas, assim conhecer os processos que propõem a governança é importante, pois 

permite identificar como o Estado atua na área de política de turismo (HALL, 2011, 

p.14). 

No Brasil, as Políticas Públicas do Governo Federal direcionam a estruturação 

e a organização do turismo, para um posicionamento que o faz apresentar-se de 

maneira regionalizada no cenário político, constituindo-se em instância de gestão em 

âmbito regional e local (BRASIL, 2007). A governança assume o papel de estratégia 

na condução das políticas públicas, de modo interorganizacional, uma faceta da teoria 

política, pois descreve certo tipo de relação entre o Estado e a sociedade (PETERS; 

PIERRE,1998). 

Nesse contexto, para Trindade, César e Vianna (2019, p. 654),  

“independentemente do nível de abrangência em que a estrutura de 

governança do turismo se apresente, a integração de ações, o 

cooperativismo e as articulações necessárias para atingir o desenvolvimento 

do setor, tornam-se de extrema relevância para que os atores sociais 

responsáveis pela gestão e o planejamento turístico de uma destinação 

estejam sensíveis às necessidades do local e da região. Sendo assim, a 

mobilização, a articulação e definição de prioridades e responsabilidades 

deverão fazer parte deste processo de sensibilização para que o mesmo se 

efetive”. 

 

Na governança, o planejamento e a comunicação são elementos primordiais 

para que ela funcione de modo satisfatório, e de acordo com Bustos (2007) existe 

processos de planejamento que deve levar em consideração o turismo, pois ele pode 

ser entendido como um marco de governança, em que haja articulação entre poder 

público, privado e ação coletiva (CONCEIÇÃO, 2017, p. 129). 
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Deste modo Velasco (2013, p. 508), conceitua governança de turismo como 

sendo um conjunto de redes de “cooperação e colaboração entre os atores públicos 

e privados que integram a atividade, destacando que a sua ação conjunta deve 

constituir e contribuir para uma gestão adequada do turismo em termos de 

competitividade e sustentabilidade”. A autora segue afirmando que a governança de 

turismo se tornou uma nova forma de gestão que pode conduzir os processos de 

inovação, mudança e fortalecimentos das dinâmicas do turismo que ocorre em 

determinado espaço, fazendo com que os seus atores públicos e privados tenham a 

intenção de tomar decisões coletivas (VELASCO, 2013). 

As decisões dentro da governança são tomadas sempre de forma coletiva, 

tornando sua gestão colaborativa, coletiva e principalmente compartilhada, onde seus 

atores são representantes da sociedade, do poder público e da iniciativa privada, cujo 

objetivo está direcionando as decisões que sejam em prol do crescimento econômico 

e desenvolvimento social, sustentável e turístico (CONCEIÇÃO, 2017, p. 129). 

De acordo com Durán (2013), quanto ao espaço ocupado pela governança no 

turismo, o mesmo seria definido pela capacidade e efetividade diretiva, que requerem 

os seus próprios recursos e que tem graus de importância individuais nos destinos. 

Segundo o autor, na capacidade diretiva, os campos de observação seriam os 

meios normativos e legais para o exercício da coordenação pública, cooperação e 

colaboração nas estruturas de governo setoriais e estruturais, quanto que a 

efetividade diretiva, o autor sugere que sejam observadas as práticas governamentais 

relacionadas ao exercício de coordenação, colaboração e cooperação pública, 

observando os mecanismos existentes e instrumentos de coordenação e cooperação 

pública (DURÁN, 2013). 

Em síntese, o autor afirma que esses indicadores são apenas exemplos, e que 

podem ser um começo para o desenvolvimento de um sistema de indicadores que 

possa enriquecer o sistema de informações sobre a governança turística e áreas 

adjacentes (DURÁN, 2013). 

O estabelecimento de indicadores para a mensuração do processo de 

governança turística permite a provisão de informações sobre os resultados que o 

turismo gera na gestão desses destinos, facilitando a criação de um plano de ação e 

de monitoramento, visando o fortalecimento da governança deste destino, permitindo 
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assim, uma gestão mais sustentável (PULIDO FERNANDEZ; PULIDO FERNANDEZ, 

2017). 

 A governança é como um processo de coordenação de atores, para alcançar 

propósitos próprios discutidos e definidos coletivamente, desenvolvendo a orientação 

e a legitimidade ao conjunto, entre outras coisas, que estabeleçam interação entre 

atores públicos e privados (LÊ GALÉS, 2004). 

Este processo resulta de um sistema de relacionamento entre diversas 

audiências internas e externas, sob diferentes posições de responsabilidade, 

influência e autoridade. Assim a governança consiste em um mecanismo útil para que 

se constitua, enraíze e consolide redes, ajudando na composição de forças e 

incentivar a legitimidade da tomada de decisões de forma participativa e 

compartilhada, sendo a governança estrutura necessária para o gerenciamento de 

alianças entre organizações (CABRAL, 1999; SILVA, 2001). 

Nesse contexto, a governança deve ser entendida e considerada sob o foco da 

co-responsabilização, que se apresenta associada diretamente: à co-operação, à 

participação ativa, à forma de tomada de decisão coletiva, ao fluxo de comunicação 

(que gera o compartilhamento efetivo das informações) e conhecimentos, à co-

realização e ao desenvolvimento humano e social, (de forma a proporcionar um 

ambiente facilitador ao empowerment da rede) e de todos os participantes (FRANCO, 

2004).  

Nestes casos a cooperação através de mecanismos de conexão 

interorganizacionais é tão comum quanto a presença da competição (MORGAN, 

1996). Cruz (2006) destaca que a mudança provocada pela governança torna as 

organizações menos hierárquicas, estimulando o sentido de responsabilidade e a 

tendência ao debate, assim como a observação do papel de diferentes atores, com o 

consequente reconhecimento de suas competências e envolvendo-os no processo de 

decisão. 

Diante do exposto, tem-se que, voltada para o estudo das redes 

interorganizacionais, governança se refere à forma como essas serão estruturadas e 

organizadas, abordando mecanismos regulatórios e de tomada de decisão adotados 

para “garantir os interesses dos membros e assegurar que as normas estabelecidas 

sejam cumpridas tanto pelos gestores quanto pelos participantes”, sendo a 
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“responsável por manter os participantes unidos e habilitar ações conjuntas” 

(WEGNER, 2012, p.217). 

No setor do turismo, a configuração em rede é apontada como fator crítico de 

sucesso para o desenvolvimento de um destino, devido à sua capacidade de 

proporcionar trocas de informação e favorecer na geração de conhecimento 

compartilhado entre parceiros (PAVLOVICH, 2003). Enquanto Brunelli, Macedo-

Soares e Silva (2012) atentam para ganhos decorrentes da especialização dos 

produtos, redução de custos operacionais e melhoria nos processos de venda, 

distribuição, compartilhamento de informações e utilização de recursos. 

Em complemento com o texto citado anteriormente, Donaire, Silva e Gaspar 

(2009) compreendem que a organização produtiva em formato de rede 

interorganizacional é a mais apropriada para o turismo, especialmente por permitir a 

flexibilização e a interação requeridas a esse setor e devido à dinâmica e 

complexidade da atividade, que necessita se conectar com dezenas de outros setores 

econômicos e diferentes centros emissores. 

Villela e Pinto (2009, p.1075) apontam que o papel desempenhado pela 

governança deve enfatizar a busca por uma “gestão compartilhada de processos 

decisórios que conduz, a partir do consenso, as deliberações de uma dada rede, 

objetivando articular e facilitar ações do projeto de desenvolvimento traçado pelos 

próprios participantes”. 

Em síntese, mesmo que a Governança vem apresentando avanços na sua 

compreensão, como qualquer organização, está obrigada a desenvolver um moderno 

sistema de gestão do conhecimento com o objetivo de modernizar suas práticas 

institucionais, organizacionais e administrativas para garantir o alcance da finalidade 

social do Estado junto à sociedade (RIBEIRO; IZQUIERDO, 2017). 

 

2.3 Gestão do Conhecimento 

 

A implementação da Gestão do Conhecimento nas indústrias produtivas advém 

da década de 1980, sendo o conhecimento reconhecido como competência 

profissional, contrapondo os preceitos da indústria capitalista, até então, baseada no 

sistema de produção convencional da Administração Clássica, conhecida como a era 

Taylorista e Fordista (1916) (URIARTE, 2008; NONAKA; TAKEUCHI, 2008).  Nesta 
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evolução, muitas   organizações   multinacionais, sobretudo as americanas, europeias 

e asiáticas, reconheceram ao final dos anos 1990 a gestão do conhecimento como 

uma nova prática empresarial baseada no capital intelectual (ENZ; CANINA; WALSH, 

2006), tendo como premissa o “conhecimento” como fator de produção (DALKIR, 

2005; URIARTE, 2008; NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 

Embora existam inúmeras abordagens para conceituar gestão do 

conhecimento, há um consenso de que o termo é uma abordagem estruturada para 

criar, codificar, usar, coletar, trocar, medir e reter conhecimento para responder aos 

desafios ambientais e criar valor adicional (ZEHRER, 2012; TOBIN, 1998; 

ROWLEY,2000). 

Para Nonaka e Takeuchi (2008), a gestão do conhecimento é compreendida 

como o processo de criar continuamente novos conhecimentos e disseminá-los na 

organização, perpetuando mudanças positivas na geração de ideias e protótipos de 

negócios, por meio da aplicação da cadeia de valor do conhecimento (WEGGEMAN, 

1997; NONAKA; TAKEUCHI, 2008).  

Segundo Davenport e Prusak (1999) o conhecimento é compreendido por uma 

mistura de experiências, valores, informação contextual e insight experimentado, a 

qual proporciona a incorporação de novas experiências aos indivíduos e às 

organizações. Nonaka e Takeuchi (1997) definem conhecimento como “um processo 

humano, dinâmico de justificar a crença pessoal, em direção à verdade”. Ainda, 

Davenport e Prusak (1998, p.6), metaforicamente elucidam que “o conhecimento pode 

ser comparado a um sistema vivo, que cresce e se modifica à medida que interage 

com o meio ambiente”. 

De forma complementar, gestão do conhecimento significa 'compreender, focar 

e gerenciar a construção, renovação e aplicação sistemática, explícita e deliberada do 

conhecimento, isto é, gerenciar processos eficazes de conhecimento’ (WIIG, 1997, p. 

8). Pode ainda ser definida como um “complexo amálgama de disciplinas e de 

conteúdo, incluindo tecnologia da informação, recursos humanos, administração de 

negócios, comportamento organizacional e psicologia” (COOPER, 2006, p.114).  

Conhecimento é diferente de dados e informações. Os dados são fatos não 

relacionados, ainda não interpretados (BRAUNER, BECKER, 2006). Quando os 

dados são usados no contexto de relevância para um determinado sistema, eles se 

tornam informações (SCHLEGELMILCH, PENZ, 2002; WILLKE, 1998). Assim, 
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informações são dados usados “em um contexto ao qual foi atribuído um significado” 

(STANDARDS AUSTRALIA INTERNATIONAL, 2003, p. 1). 

Na teoria da gestão do conhecimento, segundo afirmam Awad e Ghaziri (2004), 

o modelo de capacidade de absorção é o mais importante pelo fato de que as 

organizações têm de responder às mudanças e que sua competência para fazer isso 

dependerá principalmente da capacidade de assimilação de novos conhecimentos e 

de como se dá o processo de gestão desses novos conhecimentos. 

Embora a aquisição de conhecimento externo seja necessária para aumentar 

o desempenho de inovação de uma empresa e criar vantagem competitiva, a 

capacidade de absorção também é importante (PRESUTTI et al., 2016). A menos que 

as empresas tenham a capacidade de digerir e aplicar o conhecimento externo, o 

desempenho do novo produto não melhorará ou gerará novo conhecimento (XIA, 

ROPER, 2016). 

A capacidade de absorção refere-se ao aumento da memória interna, em que 

o conhecimento previamente coletado possibilita a capacidade de acumular novos 

conhecimentos e informações na memória do indivíduo e de evocá-los e liberá-los 

(PELTOKORPI, 2017, p.120). A partir dessa perspectiva, a capacidade de absorção 

permite às empresas compreender e absorver rapidamente informações externas e 

transferir esse conhecimento de maneira eficaz para produtos competitivos (FORÉS, 

CAMISÓN, 2016). 

Para Davenport e Prusak (1998, p.63), o processo da gestão do conhecimento 

desenvolve-se em três etapas: “geração (transformação das informações em 

conhecimento à medida que o indivíduo interage com o ambiente externo), codificação 

(conversão do conhecimento relevante a fim de torná-lo acessível) e transferência 

(compartilhamento do conhecimento entre os membros da organização)”. Para os 

autores, são esses os processos que orientam a criação, disseminação e utilização 

do conhecimento a fim de atingir plenamente os objetivos da organização 

(DAVENPORT, PRUSAK, 1999). 

Os autores também enfatizam a igual importância tanto da criação do 

conhecimento quanto dos processos de compartilhamento (BOCK, KIM, 2002; 

MARKUS, 2001). Isso se deve porque a criação de conhecimento mobiliza e atualiza 

o processo espiral de gestão do conhecimento com conhecimento adicional e 

atualizado, enquanto o conhecimento acumulado aumenta a capacidade de absorção 
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das pessoas que, por sua vez, as capacita a assimilar melhor e produzir mais 

conhecimento. Além disso, o compartilhamento de conhecimento suporta processos 

de melhoria contínua, transformando as melhorias de processo de um indivíduo em 

aprendizagem real (SIGALA, CHALKITI, 2015).  

O autor Dalkir (2005, p.110) complementa que uma vez que o conhecimento foi 

capturado e codificado, ele precisa ser compartilhado e disseminado por toda a 

organização. A Figura 01 exemplifica esse processo. 

 
Figura 01 – O ciclo da gestão do conhecimento 

 

Fonte: Adaptado de Dalkir (2005, p.110). 

 

O processo de transferência do conhecimento envolve duas ações, de acordo 

com Davenport e Prusak (1998): transmissão (enviando ou apresentando o 

conhecimento a um potencial recipiente) e absorção por aquela pessoa ou grupo. A 

Figura 02 a seguir, demonstra as variáveis presentes no processo de transferência do 

conhecimento. 

 

Figura 02 - Variáveis que incluem a transferência do conhecimento 

 

Fonte: Adaptado de Davenport e Prusak (1998, p. 101). 
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Se o conhecimento não for absorvido, não foi transferido. Portanto, tornar o 

conhecimento meramente disponível, não é nenhuma transferência. O acesso ao 

conhecimento é necessário, mas não é nenhum meio suficiente para assegurar que 

este será usado (DAVENPORT, PRUSAK, 1998). 

“O objetivo da transferência de conhecimento é melhorar a habilidade de uma 

organização para fazer coisas e então aumentar o seu valor”. Conclui-se, portanto, 

que a transferência do conhecimento é uma atividade vital no processo da gestão do 

conhecimento (DUARTE, s.d.). 

A capacidade de se adquirir e transferir conhecimento por meio de 

comunicação eficiente é uma das principais vantagens competitivas das organizações 

(REID; MAIR; GEORGE, 2004). 

De acordo com Teixeira (2010), o suporte para as mais recentes abordagens 

sobre a gestão do conhecimento é a distinção entre o conhecimento tácito e o 

conhecimento explícito: o primeiro é pessoal, específico ao contexto e, assim, difícil 

de ser formulado e comunicado, e o segundo refere-se ao conhecimento transmissível 

em linguagem formal e sistemática (DAVENPORT, PRUSAK, 1998). 

Teixeira (2010, p.98) afirma que “o conhecimento tácito é particularmente difícil 

de ser transferido de sua fonte de origem para outras partes e, por isso, geralmente, 

exige intenso contato pessoal... é essencial oferecer maneiras eficazes para que os 

indivíduos conversem entre si”. O Quadro 01 ilustra as propriedades dos 

conhecimentos tácito e explícito:  

 

Quadro 01 – Propriedades do conhecimento tácito e explícito 

Propriedades do conhecimento tácito Propriedades do conhecimento explícito 

Capacidade de adaptação para lidar com 

situações novas e excepcionais.  

Capacidade de disseminar, reproduzir, para 

acessar e renovar toda a organização.  

Expertise, know-how, know-why e care-why. Capacidade para ensinar, para treinar. 

Capacidade de colaborar, de compartilhar uma 

visão, para transmitir uma cultura.  

 

Capacidade de organizar, sistematizar, para 

traduzir uma visão em uma declaração de 

missão, em diretrizes operacionais. 

Coaching e mentoring para transferir 

conhecimento experiencial em uma base one-to-

one, face-a-face. 

Transferência de conhecimento por meio de 

produtos, serviços e processos documentados. 

Fonte: Adaptado de Dalkir (2005, p. 8). 
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O conhecimento é resultante da cognição humana e, portanto, fonte singular 

da criatividade. Para Davenport e Prusak (1999) o conhecimento é compreendido por 

uma mistura de experiências, valores, informação contextual e insight   

experimentado, a qual proporciona a incorporação de novas experiências aos 

indivíduos e às organizações.  

Por ser um recurso infinito, produzido e consumido ao mesmo tempo, sua 

concepção e produção são interconectadas e inseparáveis e que tem o seu valor 

criado durante a recategorização que surge de novos tipos e combinações de 

conhecimentos. Deste fato, o conhecimento produzido por um indivíduo tem caráter 

único, pois na base do processo de criação do conhecimento está o encontro entre 

pontos de vistas diferentes. Portanto, compreende-se que as subjetividades e os 

contextos que envolvem os seres humanos são elementos fundamentais desse 

processo (BREGOLIN, 2018). 

O campo de estudo da gestão do conhecimento surge sob o contexto da visão 

das empresas baseadas em conhecimento, processo que decorre a partir do 

entendimento do papel do capital intelectual dessas empresas, como as ideias, 

correntes de pesquisa das áreas de análise de capacidades e de recursos, de 

epistemologia e de aprendizagem organizacional. Tem o propósito de entender como 

ocorrem os processos de criação, armazenamento, aplicação e compartilhamento do 

conhecimento e de como eles podem ser geridos com vistas a criação de vantagens 

competitivas (BREGOLIN, 2018). 

Portanto, para Bregolin (2018, p.58) 

A ampliação da importância do conhecimento na sociedade e a compreensão 

da dimensão coletiva de sua criação fez com que, além das organizações, os 

assentamentos humanos também fossem estudados como sistemas. Isto 

propiciou aos pesquisadores abordarem o conhecimento com um viés social 

por meio do campo conhecido como Desenvolvimento Baseado em 

Conhecimento (DBC) ou Knowledge Based Development (KBD), em sua 

versão internacional. 

 

Em síntese, a gestão do conhecimento consiste basicamente em um processo 

destinado a criar e a compartilhar conhecimento, bem como a incorporá-lo aos 

produtos, sistemas e serviços de uma organização, requerendo esforços de toda a 

hierarquia da empresa (BRYANT, 2003). Compreender como o fluxo da informação 

acontece dentro da organização é imprescindível, sendo da mesma forma se torna 
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importante conhecer como acontece o fluxo de conhecimento interorganizacional 

(entre as associações) buscando identificar como essas organizações colaboram 

entre si e quais conhecimentos compartilhados são relevantes para cada situação 

(KURTZ, 2011). 

Ketzenberg et al. (2007) demonstram que mesmo com a facilidade de trocas e 

incremento dos fluxos proporcionados pelas TIC’s (Tecnologias da Informação e 

Comunicação), o aumento da troca de informações em si, não implica 

necessariamente melhorias na performance organizacional. 

Diversos fatores ligam as organizações por meio de um fluxo informacional. 

Características como compartilhamento da informação (para atingir os objetivos de 

forma eficiente) e qualidade (exatidão, atualidade, integridade, clareza, precisão e 

confiabilidade) da informação – principal insumo para o fluxo de conhecimento - são 

fundamentais para o perfeito funcionamento da cadeia (VANPOUCKE et al, 2009). 

As organizações devem ser capazes de cuidar de seu conhecimento interno e 

buscar externamente conhecimentos que vão ao encontro de suas necessidades e 

objetivos. Esta procura por novos conhecimentos e as exigências de um ambiente 

altamente dinâmico provoca o surgimento de novos formatos organizacionais que 

sejam capazes de satisfazer essa demanda empresarial, dentre esses formatos estão 

as redes (SILVA, MAIA, TAVARES JOAQUIM, 2010). 

O simples fato de ocorrer à troca de conhecimento, não implica 

necessariamente em melhorias no desempenho organizacional. Para garantir esse 

avanço das organizações e atingir objetivos é necessário que este conhecimento 

compartilhado tenha qualidade, aumentando o grau de confiança entre as 

organizações participantes (SANTOS et al., 2015).  

Em síntese, a partir da criação e do compartilhamento de dados e informações 

devidamente codificados, estes proporcionam aos gestores uma base sólida para o 

aperfeiçoamento de seus serviços e produtos. Conforme Silva (2016), sob este 

entendimento, pode-se favorecer a co-criação de novos negócios turísticos, o 

desenvolvimento de novos conceitos, produtos ou serviços em conjunto com os 

stakeholders, princípio este que compete à gestão do conhecimento. 

 

 

2.4 Gestão do Conhecimento no contexto do Turismo 
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 Muitas organizações contribuem para fornecer uma experiência turística de 

qualidade (WAESCHE, DICKSON, WOLL, 2013). Portanto, há uma necessidade de 

colaboração e transferência de conhecimento eficazes dentro e entre as organizações 

de turismo. 

No entanto, a pesquisa de gestão do conhecimento e transferência de 

conhecimento em contextos de turismo é desproporcionalmente pequena (CLARK, 

SCOTT, 2006; SCOTT et al., 2008). Shaw e Williams (2009) enfatizam a necessidade 

de um “melhor entendimento de como podemos conceituar e teorizar a transferência 

de conhecimento no turismo” (p. 333). Nesse contexto, a gestão do conhecimento é 

um instrumento valioso para responder à indústria do turismo em rápida mudança com 

sua crescente incerteza, ciclos de vida mais curtos do produto, tecnologias em rápido 

desenvolvimento e maiores restrições regulatórias (SCOTT, LAWS, 2006). 

O conhecimento é um motor de inovação, produtividade e competitividade no 

turismo (SHAW, WILLIAMS, 2009). Uma base de conhecimento é uma necessidade 

para que as organizações de turismo sejam competitivas (COOPER, 2006). O setor 

do turismo é dominado por pequenas e médias empresas, caracterizada pela 

fragmentação de atividades e práticas deficientes de recursos humanos, o que atua 

como uma barreira para a transferência e aquisição de conhecimento (COOPER, 

2006). 

Os acadêmicos começaram recentemente a se concentrar em modelos de 

transferência de conhecimento e canais de gestão do conhecimento utilizados entre 

organizações de turismo. O modelo de capacidade de absorção (COHEN, 

LEVINTHAL, 1990) tem recebido atenção particular por estudiosos do turismo (AWAD, 

GHAZIRI, 2004; COOPER, 2006; SCOTT et al., 2008). A capacidade de absorção é a 

habilidade de uma organização de: (1) compreender novos conhecimentos externos; 

(2) assimilá-lo; e (3) aplicá-lo para fins comerciais (COHEN, LEVINTHAL, 1990). 

Cooper et al. (2007) apontam aspectos que devem ser observados pelos 

gestores do turismo na atual sociedade do conhecimento. São eles: a globalização e 

a indústria criativa que submetem o mercado turístico a uma concorrência cada vez 

maior; a profissionalização do setor turístico requer a busca permanente de 

informações para desenvolver a gestão sustentável da atividade; e, mudanças 

externas nas organizações estão gerando trabalhadores autônomos com elevado 
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nível de informação e conhecimento. Ruhanen e Cooper (2004) esclarecem que o 

turismo se apresenta como um dos principais setores econômicos do mundo e, por 

isso, deve se adaptar a tais mudanças. Eles sugerem que as organizações ligadas ao 

setor adotem técnicas de GC a fim de transformar a pesquisa empírica do turismo em 

propriedade intelectual. Somente assim, essas empresas se manterão competitivas 

em um mercado dinâmico e cada vez mais complexo. 

Sveiby (2001, apud COOPER, 2006) aponta que a evolução da gestão do 

conhecimento no turismo acontece em três fases, sendo a primeira referente ao uso 

das tecnologias da informação e comunicação para melhorar a gestão da 

produtividade, como por exemplo, os CRS (Computer Reservation Systems), nos anos 

60. A segunda, nos anos 80, foi a transformação de uma sociedade focada em 

produtividade para uma sociedade focada no conhecimento (know how, foco nos 

clientes, modelos de gestão), e a terceira fase foi a evolução da era da informação 

para a economia do conhecimento embasada diretamente na produção, distribuição 

e uso da informação. 

Cooper (2006) complementa que as três fases supracitadas estiveram 

condicionadas por uma série de fatores chaves. Na primeira fase as tecnologias 

aceleram os processos empresariais que necessitam agilidade nas respostas das 

mudanças das demandas de consumidores e dos prestadores de serviços, além dos 

efeitos das novas oportunidades. Na segunda fase, a capacidade dos computadores 

em processar e transmitir dados e informações em alta velocidade, e na terceira fase 

uma reestruturação das organizações para facilitar o desenvolvimento e a gestão do 

conhecimento interno e externo. 

Em suma, compreende-se que, a partir da criação e compartilhamento de 

dados e informações devidamente codificados, esses tendem a proporcionar aos 

gestores base sólida para o aperfeiçoamento de seus serviços e produtos. Ademais, 

pode-se favorecer a co-criação de novos negócios turísticos, o desenvolvimento de 

novos conceitos, produtos ou serviços em conjunto com os stakeholders, premissa 

esta que compete à gestão do conhecimento (SILVA, 2016).  

Buscando reconhecer o estado da arte sobre Gestão do Conhecimento no 

contexto do Turismo, a revisão sistemática da literatura reconheceu uma baixa 

produção de artigos que, mesmo que de forma superficial, possuem relação com o 

turismo e a gestão do conhecimento.  
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Após o levantamento bibliográfico, para facilitar a visualização das possíveis 

relações entre os dois assuntos, foi utilizado o software para construção e visualização 

de redes bibliométricas VOSViewer. Na figura 03 é representado o gráfico de 

ocorrência de palavras-chave dos 249 artigos selecionados, com um total de 1.103 

termos. Para um melhor entendimento da rede de palavras, foi selecionado os 

seguintes critérios: co-ocorrência de pelo menos 1 vez a mesma palavra chave, o que 

gerou 508 itens, observando-se 31 clusters que se formaram e demostram que as 

principais temáticas de estudo relacionadas são turismo, mídias sociais, governança, 

hospitalidade, indústria hoteleira, gestão, destino, serviços de inovação, criatividade, 

inteligência artificial, gestão de crises, empreendedorismo entre outros, quando 

associamos ao tema gestão do conhecimento.  

 
Figura 03 - Palavras-chave 

 
Fonte: VOSviewer, 2021. 

 

O software possibilita analisar a contagem das palavras, sendo as mais citadas: 

Tourism, social media, creativity e hospitality. No entanto, diante do objetivo desta 

pesquisa, os termos que cumprem destacar foram: governance, knowledge transfer, 

knowledge creation, knowledge strategy, knowledge acquisition information and 

knowledge management. Também é possível perceber a evolução dos estudos 

relacionados ao tema da gestão do conhecimento, sendo abordados com temas 

políticos, econômicos e de negócios, pode se explicar este fato pelo reconhecimento 
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do potencial da gestão do conhecimento nas organizações e como estas respondem 

às mudanças internas e externas e que sua capacidade para fazer isso depende 

principalmente da capacidade de assimilação de novos conhecimentos e de como se 

dá o processo de gestão desses novos conhecimentos. 

Um cluster que chamou a atenção foi o da governança, além de ser um dos 

temas abordados na pesquisa, também faz ligação com as palavras “informação e 

gestão do conhecimento” e “transferência do conhecimento”, temas utilizados para 

alcançar o objetivo geral da pesquisa, de analisar o Observatório de Turismo como 

instrumento de produção, mediação e facilitação dos processos de gestão do 

conhecimento como apoio as governanças. 

 

Figura 04 – Cluster Governança, Informação e Gestão do Conhecimento 

 

Fonte: VOSViewer, 2021. 

 

O turismo é um setor em mudança dinâmica e altamente vulnerável que vem 

sendo continuamente influenciada por vários fatores ambientais. Para entender, 

acompanhar, prever e responder a essas mudanças, as empresas de turismo 

precisam coletar, compartilhar e processar continuamente uma grande quantidade de 

informações, para que possam aumentar sua criatividade e inovar continuamente 

(SIGALA, CHALKITI, 2015). 
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Para fornecer uma experiência turística de qualidade há uma necessidade de 

colaboração e transferência de conhecimento eficazes dentro e entre as organizações 

de turismo (WERNER; DICKSON; HYDE, 2015). 

A gestão do conhecimento é um instrumento valioso para responder ao setor 

do turismo que segue em rápidas mudanças, com sua crescente incerteza, ciclos de 

vida mais curtos do produto, tecnologias em rápido desenvolvimento e maiores 

restrições regulatórias. O conhecimento atua como um motor da inovação, 

produtividade e competitividade no turismo (WERNER; DICKSON; HYDE, 2015, 

SHAW, WILLIAMS, 2009, SCOTT, LAWS, 2006). 

Nos últimos anos tem se concentrado em estudos de modelos de transferência 

de conhecimento e canais de transferência de conhecimento utilizados entre as 

organizações de turismo. O modelo de capacidade de absorção (COHEN, 

LEVINTHAL, 1990) tem recebido atenção particular por estudiosos do turismo. A 

capacidade de absorção é a habilidade de uma organização de: (1) compreender 

novos conhecimentos externos; (2) assimilá-lo; e (3) aplicá-lo para fins comerciais 

(WERNER; DICKSON; HYDE, 2015, COHEN, LEVINTHAL, 1990). 

No setor de turismo, a capacidade de absorção ajuda as empresas a identificar 

o valor da informação externa e do conhecimento com mais sucesso e eficiência 

(THOMAS; WOOD, 2014).  

Para a autora Pace (2016), a capacidade de absorção facilita a utilização do 

conhecimento externo para inovação nas empresas de turismo. Nessa perspectiva, 

os estudos sugerem que a capacidade de absorção ajuda as empresas a gerenciar a 

variação em novos conhecimentos externos, aumentando a probabilidade de 

aprendizagem exploratória, levando a um melhor desempenho na transferência de 

conhecimento da empresa (LIU, 2018). 

Para Sigala e Chalkiti (2015), a gestão do conhecimento é reconhecida como 

uma necessidade competitiva e de sobrevivência para as empresas de turismo que 

pode contribuir significativamente para o seu desempenho. 

Entretanto, os estudos de Yiu e Law (2014) que investigaram a gestão do 

conhecimento no turismo deram uma importância crescente à gestão do 

conhecimento intra-empresa, negligenciando a necessidade de também se envolver 

na criação de conhecimento e no intercâmbio com os stakeholders além das fronteiras 

da empresa (SIGALA, CHALKITI, 2015).  
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Porém, discute-se sobre o tema uma vez que o compartilhamento de 

conhecimento entre empresas é altamente importante no turismo devido à 

complexidade e à natureza vulnerável do produto turístico. O turismo é um amálgama 

de muitos serviços de diferentes fornecedores, o que por sua vez implica colaboração 

e aumento da interdependência entre as empresas de turismo e os stakeholders do 

destino (SIGALA, CHALKITI, 2015, COOPER, 2006). 

Estudos anteriores sugerem que os stakeholders precisam colaborar para 

garantir o desenvolvimento bem-sucedido do turismo [...], bem como maximizar os 

benefícios do turismo para todas as partes. Para compreender os modelos de 

governança apropriados para o desenvolvimento do turismo como uma política de 

redução da pobreza, a avaliação da subsistência local sob vários modelos de 

governança é oportuna e importante para fornecer uma base para uma tomada de 

decisão mais bem informada (QIAN; SASAKI; JOURDAIN; KIM; SHIVAKOTI, 2017). 

De acordo com os autores Murgante e Borruso (2013), três pilares são 

necessários para cumprir o objetivo de melhorar a qualidade do conhecimento, 

comunicação e infraestrutura social para o planejamento e gestão da cidade, 

combinando Tecnologias de Informação e Comunicação Geográficas, sendo: dados 

abertos, sensores (considerando os cidadãos como sensores voluntários / ativos em 

termos de crowdsourcing e formulação de políticas) e conexões; esses três pilares 

precisam ser ligados por meio de um sistema adequado de governança, caso 

contrário, eles se mostram episódicos e incapazes de catalisar mudanças urbanas 

reais. 

  Para Abebe e Angriawan, (2014), recursos externos, como aprendizagem 

exploratória, são frequentemente catalisadores úteis de transferência de 

conhecimento e ajudam a ampliar a capacidade de absorção das próprias empresas 

para transformar novas informações em conhecimento organizacional. 

  Portanto, de forma mais ampla, estudiosos da gestão do conhecimento 

defendem uma abordagem indutiva para descobrir processos eficazes de 

transferência de conhecimento em ambientes altamente competitivos (CHEN, 2004; 

SHAW, WILLIAMS, 2009; WERNER et al., 2015). 

Esses processos consistem em Socialização, que é a conversão de um novo 

conhecimento tácito na base existente de conhecimento tácito. A Externalização, que 

é a conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito por meio da 
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verbalização. A Combinação refere-se ao processo de conversão do conhecimento 

explícito em formas ainda mais sistemáticas e complexas de conhecimento explícito. 

E por fim, a Internalização, que ocorre quando o conhecimento explícito é convertido 

em conhecimento tácito (WERNER, DICKSON, HYDE, 2015). 

A figura 05 ilustra este processo, denominado SECI, idealizado pelos autores 

Nonaka e Takeuchi (1997). Na figura observa-se que a socialização envolve 

indivíduos, a externalização envolve os indivíduos e o grupo, a combinação envolve 

os grupos e a organização, e a internalização o indivíduo no grupo e na organização. 

Esse processo ocorre de forma dinâmica e continuada (HEREK, COLLA, PIRANI, 

TEIXEIRA, 2009). 

 

Figura 05 – Quatro modos de conversão do conhecimento 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997). 

 

O fluxo de conhecimento, sua adoção e aplicação na indústria de serviços é um 

componente crítico em um desenvolvimento interativo e de apoio à inovação 

(TAJEDDINI; MARTIN; ALTINAY, 2020).  

A partir do marco teórico da pesquisa e do estado da arte que emergiu da 

revisão sistemática da literatura, construiu-se uma matriz teórica, com dimensões e 

variáveis que vão ao encontro do objetivo desta pesquisa (Quadro 02). 
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Quadro 02 - Dimensões e variáveis de análise do papel dos Observatórios de Turismo como produtor, 
mediador e facilitador dos processos de gestão do conhecimento no turismo. 

Dimensões Variáveis Autor/Ano 

Geração  Recolhe, analisa e processa 
a informação e representa um 
suporte para a organização 
do poder local. 

Martelli (2009) 

Observa a realidade, analisa 
a dinâmica e prove os 
resultados a todos os agentes 
do destino. 

Franch, Contreras (2013) 

Captura, armazena, organiza 
e dissemina dados, 
informações e conhecimento. 

Bregolin (2018) 

Rede interdisciplinar 
permanente de discussão, 
estudos, pesquisas e 
produção do conhecimento 
focado em atender as 
demandas do planejamento 
turístico sustentável. 

Pena, Moesch (2016) 

Codificação  Auxilia no controle e 
gerenciamento da 
informação como ferramenta 
especializada para lidar com 
a informação a fim de saber o 
que realmente está 
acontecendo no destino, 
desencadeando assim, o 
planejamento e execução de 
novas ações. 

Franch; Contreras, (2013). 

Atua como mecanismo de 
ampliação dos sinais fracos 
das mudanças ambientais. 

Bregolin (2018) 

Possibilita aos destinos uma 
maior capacidade de 
adaptação frente às ameaças 
e oportunidades emanadas 
do ambiente dinâmico, 
complexo e multifacetado do 
turismo. 

Bregolin (2018) 

Atua como agentes de 
condução da governança dos 
destinos turísticos. 

Souza, Mollo (2009). 

Registra continuamente as 
informações sobre e para os 
territórios de forma a permitir 
a construção de bases de 
conhecimento. 

Gândara, Zepeda Arce, Medina 
Esparza (2018); Hernández, 
Dancausa (2016); Bregolin, (2018); 
Beuttenmuller, (2007) 

Transferência  Troca conhecimento para a 
implementação de políticas 
de desenvolvimento. 

Varra; Buzzigolli; Loro (2012) 

Analisa e elabora relatórios 
e, em seguida, dissemina 
essas informações, 
tornando-as acessíveis à 
toda a sociedade. 

Franch; Contreras, (2013). 
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Dimensões Variáveis Autor/Ano 

Medeia todo o conhecimento 
produzido e utiliza técnicas 
para o planejamento e 
manejo da atividade turística. 

Franch; Contreras, (2013). 

Tem a preocupação com a 
transposição da produção 
científica a ser construída 
para as políticas públicas, 
para o mercado, na busca da 
sustentabilidade do turismo 
das diferentes regiões. 

Pena e Moesch (2015) 

Facilita a gestão e o debate. Gândara, Zepeda Arce e Medina 
Esparza (2018) 

Estabelece processos 
estruturados de coleta e 
disponibilização de 
informações sobre o turismo 
local. 

Brandão e Costa (2008) 

Fonte: Elaborado com base nos estudos de Martelli (2009); Franch, Contreras (2013); Bregolin (2018); 

Pena e Moesch (2016); Souza, Mollo (2009); Gândara, Zepeda Arce e Medina Esparza (2018). 

 

A respeito da geração do conhecimento, Davenport e Prusak (1998, p. 63) 

afirmam que “organizações saudáveis geram e usam conhecimento à medida que 

interagem com seus ambientes, elas absorvem informações, transformam-nas em 

conhecimento e agem com base numa combinação desse conhecimento com suas 

experiências, valores e regras internas”. 

Quanto a codificação do conhecimento, para os autores a finalidade “é 

apresentar o conhecimento numa forma que o torne acessível àqueles que precisam 

dele, transformando o conhecimento em código para torná-lo inteligível e o mais claro, 

portátil e organizado possível” (DAVENPORT, PRUSAK, 1998, p. 84). 

A transferência do conhecimento por sua vez, dentro de uma organização 

ocorre, existindo ou não o gerenciamento deste processo. O cotidiano das 

organizações é permeado de transferências de conhecimento. A transferência 

espontânea e não estruturada do conhecimento é vital para o sucesso de uma 

organização (DAVENPORT, PRUSAK, 1998, p.108). Entretanto, os autores afirmam 

que esta existência não implica necessariamente seu uso. Fatores como estrutura 

organizacional e de recursos humanos são fundamentais para sua ocorrência. Além 

disso, o método utilizado para transferir conhecimento deve ser compatível com a 

cultura organizacional, pois determinados fatores culturais podem inibir esta 

transferência, como: falta de confiança mútua, diferença culturais, recompensas, 

capacidade de absorção, entre outros (DAVENPORT, PRUSAK, 1998). 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo são apresentados os percursos metodológicos que foram 

percorridos durante o processo de construção desta pesquisa, definindo-se através 

da caracterização do estudo em relação aos métodos e técnicas utilizados, 

representados assim pela abordagem, natureza, objetivos e procedimentos 

metodológicos. 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Para o desenvolvimento deste estudo utiliza-se o método de pesquisa 

científico, considerado como a linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa 

(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 24). Para Gil (2008, p. 26), a pesquisa tem um 

caráter pragmático, é um “processo formal e sistemático de desenvolvimento do 

método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para 

problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”. A pesquisa científica é 

a pesquisa conduzida seguindo regras e convenções da ciência. Isso significa que é 

baseada na lógica, na razão e na análise sistemática de evidências (VEAL, 2011, p. 

28). 

A natureza da pesquisa é considerada básica, pois visa o avanço do 

conhecimento científico, sem fins comerciais, representando uma investigação 

original (DEL-BUONO 2015). Lopes (2005) enfatiza a relevância – independente da 

natureza, básica ou aplicada – dos estudos para o avanço na ciência para a 

sociedade. 

Este estudo, de caráter descritivo, busca por meio da pesquisa descritiva 

descrever características de uma determinada população ou fenômeno ou de 

estabelecer relações entre variáveis; sendo a utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados, como o questionário e a observação sistemática, uma de suas 

características mais significativas (DIEHL; TATIM, 2004). Os estudos descritivos são 

úteis para mostrar com precisão os ângulos ou dimensões de um grupo ou fenômeno, 

neste estudo expondo características dos observatórios de turismo no Brasil. 

Referente a abordagem, para alcance do objetivo será utilizado o método misto 

qualiquantitativo abrindo espaço para o aprofundamento da leitura dos fenômenos e 

seus significados para os sujeitos pesquisados, ou seja, os Observatórios de Turismo, 
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e, também, a formulação de dados estatísticos que auxiliem na compreensão da 

realidade. A relação da pesquisa qualitativa com a pesquisa quantitativa é de 

complementariedade e articulação. 

Será utilizada uma análise estatística dos resultados alcançados através da 

aplicação dos questionários junto aos gestores dos Observatórios de Turismo 

optando-se por utilizar como método de estudo, fórmulas de análise estatísticas. 

 

3.2 Procedimentos Metodológicos 

 

Quanto aos procedimentos metodológicos, ou seja, a maneira pela qual obtêm-

se os dados necessários para a elaboração da pesquisa, pode-se considerar para o 

primeiro objetivo específico a pesquisa bibliográfica e a pesquisa estudo de campo. 

De acordo com Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. 

Fonseca (2002), acrescenta que a pesquisa bibliográfica também é feita a partir do 

levantamento de referências publicadas por meios escritos e eletrônicos, páginas de 

websites. É a pesquisa que busca informação diretamente com um grupo de interesse 

a respeito dos dados que se deseja obter. Trata-se de um procedimento útil, 

especialmente em pesquisas exploratórias e descritivas (SANTOS, 1999).  

A pesquisa estudo de campo é realizada em um determinado 

espaço/população e procura aprofundar uma realidade específica (DECARLI et al., 

2018). A pesquisa de campo é caracterizada por investigações que, somadas às 

pesquisas bibliográficas e/ou documentais, se realiza coleta de dados junto às 

pessoas, ou grupos de pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa (GIL, 

1994), neste caso os observatórios de turismo e governanças regionais. 

Para o alcance deste objetivo foi feito um levantamento de dados via internet 

nos websites e por meio de contato por e-mail e redes sociais de cada observatório, 

também contamos com a ajuda da Profª Msc. Giovanna Tavares, coordenadora do 

Observatório de Turismo do Estado de Goiás, que nos forneceu algumas informações 

sobre a Rede de Observatórios. Como resultado, representado pelo Quadro 03, é 

possível visualizar os observatórios de turismo dos municípios e Estados brasileiros 

que compõem a Rede de Brasileira de Observatórios de Turismo (REBOT) juntamente 

com seu ano de criação e instituição a que é vinculado. 
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Quadro 03 – Rede Brasileira dos Observatórios de Turismo  

Nome do Observatório Ano de 
Criação 

Estado ou 
munícipio em 

que atua 

Instituição a que é 
ligado 

1 Observatório do 
Turismo do Rio de 
Janeiro 

2010 Rio de Janeiro Universidade Federal 
Fluminense 

2 Observatório do 
Turismo de Mato 
Grosso do Sul 

2017 Mato Grosso do 
Sul 

Fundação de Turismo 
do Mato Grosso do Sul  

3 Observatório de 
Turismo do Rio Grande 
do Norte 

2017 Rio Grande do 
Norte 

Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte 

4 Observatório de 
Turismo da 
Universidade do Estado 
do Amazonas  

2019 Amazonas  Universidade do Estado 
do Amazonas - UEA 

5 Gerência de Estatística 
da Paraná Turismo  

20031 Paraná Paraná Turismo / 
Secretaria de 
Desenvolvimento 
Sustentável e Turismo 

6 Observatório de 
Turismo de Minas 
Gerais 

2017 Minas Gerais Secretaria de Estado de 
Cultura e Turismo de 
Minas Gerais 

7 Observatório de 
Turismo de Belo 
Horizonte 

2013 Belo Horizonte - 
MG 

Belotur - Prefeitura de 
Belo Horizonte 

8 Observatório de 
Turismo do Piauí - OTPi 

2017 Piauí Universidade Federal do 
Delta do Parnaíba 

9 Observatório de 
Turismo de Extrema 

2019 Extrema - MG Secretaria de Turismo 
de Extrema- MG 

10 Observatório do 
Turismo do Estado de 
Goiás 

2010 Goiânia - GO Goiás Turismo 

11 Centro de Inteligência 
da Economia do 
Turismo - Estado de 
São Paulo 

2019 São Paulo Secretaria de Turismo 
do Estado de São Paulo 

 
1 De acordo com a gestora responsável, a Gerência de Estatística da Paraná Turismo está no 

processo desde o início das discussões sobre observatórios, em 2003, mas já existe há mais de 30 
anos. 
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Nome do Observatório Ano de 

Criação 
Estado ou 

munícipio em 
que atua 

Instituição a que é 
ligado 

12 Observatório de Cultura 
e Turismo de Campo 
Grande 

2017 Campo Grande 
- MS 

Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo de 
Campo Grande 

13 Observatório de 
Turismo do Paraná - 
UFPR 

2004 Curitiba - PR Universidade Federal do 
Paraná - UFPR 

14 Observatório de 
Turismo do Distrito 
Federal 

2015 Brasília - DF Secretaria de Estado de 
Turismo do Distrito 
Federal 

15 Observatório do 
Desenvolvimento de 
Mato Grosso 

2020 Mato Grosso Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento 
Econômico - SEDEC 

16 Observatório de 
Turismo de Paranaguá 

2011 Paranaguá - PR Secretaria de Cultura e 
Turismo de Paranaguá 

17 Observatório Trinacional 
de Turismo de Foz do 
Iguaçu 

2013 Foz do Iguaçu - 
PR 

Secretaria Municipal de 
Turismo, Indústria, 
Comércio e Projetos 
Estratégicos de Foz do 
Iguaçu, Conselho 
Municipal de Turismo e 
Polo Iguassu 

18 Central de Inteligência 
do Turismo de Santa 
Catarina  

2021 Santa Catarina SANTUR 

19 Inteligência da Emprotur 
(RN) 

2007 Rio Grande do 
Norte 

Empresa Potiguar de 
Promoção Turística - 
Emprotur (RN) 

20 Observatório de 
Turismo e Lazer da 
Região Turística 
Baixada Verde 

2017 Rio de Janeiro Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro 

21 Observatório de 
Turismo da Paraíba 
(OTPB) 

2019 Paraíba Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) / 
Secretaria de Turismo e 
Desenvolvimento 
Econômico do Estado 
da Paraíba (SETDE-PB) 

22 Coordenação de Dados 
e Estatísticas do 
Instituto Municipal de 
Turismo - Curitiba 
Turismo 

2008 Curitiba - PR Instituto Municipal de 
Turismo - CURITIBA 
TURISMO 
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Nome do Observatório Ano de 

Criação 
Estado ou 

munícipio em 
que atua 

Instituição a que é 
ligado 

23 Observatório do 
Turismo de Fortaleza 

2019 Fortaleza - CE Secretaria do Turismo 
de Fortaleza 

24 Observatório do 
Turismo da Cidade de 
São Luís do Maranhão 

2020 São Luis - MA Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA) 

25 Observatório do 
Turismo e Eventos de 
Bonito - MS 

2015 Bonito - MS Bonito Convention & 
Visitors Bureau 

26 Observatório de Espirito 
Santo 

2013 Espírito Santo - 
ES 

Governo do Estado 

27 Observatório de 
Turismo de 
Corumba/Pantanal 

2013 Corumbá - MS Secretaria Municipal de 
Governo/Fundação de 
Turismo do Pantanal  

28 Observatório de 
Turismo do Pará 

Não 
declarado 

Belém - PA Secretaria de Turismo 
do Pará 

29 Observatório de 
Turismo do Rio Grande 
do Sul 

2013 Rio Grande do 
Sul 

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico e Turismo 

30 Observatório de 
Turismo de Maceió 

2018  Maceió - AL Secretaria Municipal de 
Turismo, Esporte e 
Lazer (SEMTEL) 

31 Observatório de 
Viagens e Turismo do 
Sertão Mineiro (Norte 
de Minas) 

Não 
declarado 

Minas Gerais - 
MG 

 Não declarado 

32 Observatório de 
Turismo de Maringá  

Não 
declarado 

Maringá - PR Convention Bureau de 
Maringá  

33 Observatório do 
Turismo do Maranhão 

2016 Maranhão  Governo do Estado 

34 Observatório do 
Turismo do Tocantins  

2020 Tocantins Governo do Estado 

35 Observatório do 
Turismo do Acre 

2014 Rio Branco - AC Governo do Estado 

36 Observatório de 
Turismo de Rondônia  

Não 
declarado 

Porto Velho - 
RO 

Governo do Estado  

37 Observatório do 
Turismo de Eventos e 
Negócios de João 
Pessoa  

2009 João Pessoa - 
PA 

Convention Bureau de 
João Pessoa, Centro de 
Convenções e 
Entidades Empresariais 
do Trade Turístico  



51 
 

 
Nome do Observatório Ano de 

Criação 
Estado ou 

munícipio em 
que atua 

Instituição a que é 
ligado 

38 Sistema Integrado de 
Gestão de Destinos 
Turísticos (SIGESTur) 

2016 Cubatão - SP Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de São 
Paulo (Campus 
Cubatão) 

39 Observatório de 
Estudos de Turismo e 
Desenvolvimento 
(OBSERVATUR) 

20072 São Paulo - SP Universidade de São 
Paulo - Escola de Artes, 
Ciências e 
Humanidades  

40 Observatório do 
Turismo do Amapá - 
ObTur/AP 

2015  Amapá Termo de Cooperação 
entre diversas entidades 
representativas do 
turismo no Amapá 

41 Observatório do 
Turismo Santa Catarina 
da Fecomércio SC 

2019 Florianópolis - 
SC  

Sistema Fecomércio SC 
Sesc Senac 

42 Observatório 
Acadêmico de Turismo 
do Rio de Janeiro 

2018 Rio de Janeiro Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro 
e Unigranrio - 
Universidade do Grande 
Rio 

43 Observatório do 
Cicloturismo 

2018 Nacional Universidade Federal do 
Rio de Janeiro 

44 NID ODITT UCS - 
Observação, 
Desenvolvimento e 
Inteligência Turística e 
Territorial                   OT 
Serra Gaúcha 

2018 Serra Gaúcha - 
RS 

Universidade de Caxias 
do Sul (UCS) 

45 Observatório de 
Inovação de Turismo 

2015 Rio de Janeiro Unigranrio  

46 Observatório de 
Turismo Epitácio 

2020 Estância 
Turística de 
Presidente 
Epitácio-SP 

Secretaria Municipal de 
Turismo e Cultura 

47 Observatório do 
Turismo de Vitória - ES 

2014 Vitória - ES Companhia de 
Desenvolvimento, 
Inovação e Turismo de 
Vitória 

48 Observatório de 
Turismo da Cidade de 
Conceição do Mato 
Dentro MG 

2018 Conceição do 
Mato Dentro - 
MG 

Associação Comercial 
de Conceição do Mato 
Dentro 

 
2 Criado em 2007 e em 2011 passou a integrar a Universidade de São Paulo – USP. 
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Nome do Observatório Ano de 

Criação 
Estado ou 

munícipio em 
que atua 

Instituição a que é 
ligado 

49 Observatório de 
Turismo e Eventos da 
Cidade de São Paulo 
(OTE) 
 

2010 São Paulo - SP Prefeitura da cidade de 
São Paulo 
 

50 Observatório de 
Turismo do Estado de 
São Paulo - OTURESP 
 

2015 São Paulo Universidade Federal de 
São Carlos - UFSCar 
 

Fonte: Rede Brasileira de Observatórios de Turismo 2021. Adaptado pela autora. 

 

3.3 População e Amostra 

 

A amostragem é abordada por Veal (2011), como uma “porção da população 

foco da pesquisa”. Sua ideia básica refere-se "à coleta de dados relativos a alguns 

elementos da população e a sua análise, que pode proporcionar informações 

relevantes sobre toda a população" (MATTAR, 1996, p. 128). 

Para esta pesquisa a amostragem se caracteriza como não probabilística 

intencional por julgamento, quando existe a necessidade de selecionar um grupo 

específico, através da filtragem, utilizada nos estágios iniciais de estudos exploratórios 

(COOPER; SCHINDLER, 2003). 

A população da pesquisa são os observatórios que compõem a Rede Brasileira 

de Observatórios de Turismo, sendo 05 Observatórios de Turismo da Região Norte, 

09 da Região Nordeste, 08 da Região Centro-Oeste, 18 da Região Sudeste e 10 da 

Região Sul, resultando em 50 Observatórios de Turismo, conforme foi observado no 

Quadro 03.  

Para o segundo objetivo específico foi feito um levantamento bibliográfico de 

artigos científicos sobre o tema da pesquisa. Foram realizadas pesquisas nas 

principais bases de dados relacionadas ao turismo, sendo: EBSCO (Elton B. Stephens 

Company), Science Direct, Scielo (Scientific Eletronic Library Online), como também 

nas bases de dados em revistas nacionais de turismo, como Caderno Virtual de 

Turismo, Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo (RBTUR), Revista Turismo em 

Análise e Revista Turismo: Visão e Ação (RTVA). Como recorte temporal, utilizou-se 

os trabalhos publicados entre 2015 a 2021 buscando o alcance de artigos com dados 

relativamente recentes. As palavras chaves utilizadas foram: “gestão do conhecimento 

em turismo”, “geração de dados” e “transferência de dados”. Nas bases de dados 
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internacionais a busca pelas palavras chaves se deu no idioma inglês: “knowledge 

management in tourism”, “data generation” e “data transfer”. Esses termos fazem parte 

da construção do objetivo específico que busca contextualizar a importância dos 

processos de gestão do conhecimento nos destinos turísticos. 

Nas bases de dados internacionais optou-se por utilizar os periódicos que 

estivessem entre os 10 primeiros no indicador que mede o impacto das publicações 

através das citações CiteScore, métrica desenvolvida pela Scopus, base de dados da 

Elsevier, na área de Tourism, Leisure and Hospitality Management, afim de utilizar 

artigos mais consolidados e refinados em termos de metodologia.  

O banco de dados da Science Direct demonstrou possuir o maior volume de 

artigos referentes aos termos pesquisados, alcançando cerca de 22,757 resultados 

para a palavra-chave “Knowledge management in tourism”, 805,439 resultados para 

a palavra-chave “data generation” e 1,000,000 + resultados para a palavra-chave “data 

transfer”, contudo, optou-se por fazer uma busca avançada juntando os três termos e 

como resultado foram encontrados 6,580 artigos.  

Desta forma, o Quadro 04, a seguir, apresenta a busca a partir do recorte 

temporal de 2015 à 2021 aplicado e as quantidades de estudos encontrados nas 

revistas selecionadas, totalizando em 112 artigos pertencentes a revista Tourism 

Management, 61 da International Journal of Hospitality Management, 45 da Annals of 

Tourism Research e 29 da Cities. 

 
Quadro 04 – Levantamento bibliográfico sobre Gestão do Conhecimento no Turismo 

Science Direct 

Palavras Chave: Knowledge Management in Tourism; 
Data Generation; 

Data Transfer. 

Tourism Management 112 artigos 

International Journal Hospitality Management 61 artigos 

Annals of Tourism Research 47 artigos 

Cities 29 artigos 

249 artigos 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 
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3.4 Instrumento de coleta de dados 

 

O levantamento de dados da presente pesquisa utilizou o questionário 

estruturado como instrumento de coleta de dados. Conforme Leal (2011, p. 55) o uso 

de questionário normalmente é utilizado em pesquisas quantitativas que utilizam a 

técnica de levantamento, pois possibilita ao pesquisador “coletar dados de um grande 

número de informantes e abranger ampla área geográfica, de obter respostas com 

precisão”. 

O instrumento de coleta de dados foi estruturado da seguinte forma: consistiu 

no aspecto teórico elaborado em uma escala Likert de sete pontos de concordância, 

variando de 1 (discordo totalmente) e 7 (concordo totalmente).  

A escala de verificação de Likert consiste em tomar um construto e desenvolver 

um conjunto de afirmações relacionadas à sua definição, para as quais os 

respondentes emitirão seu grau de concordância. Nesta escala os respondentes se 

posicionam de acordo com uma medida de concordância atribuída ao item e, de 

acordo com esta afirmação, se infere a medida do construto (SILVA JR, COSTA, 

2014). 

Segundo Halpin, Halpin e Arbet (1994), a melhor opção de escolha para o 

número de itens na escala depende do conteúdo que a escala pretende mensurar. 

Coelho e Esteves (2007) ressaltam que respondentes com mais habilidade e 

experiência na resposta de escalas permitem o uso de escalas com maior número de 

pontos, visto que o uso rotineiro de escalas resultará em mais habilidade em identificar 

importantes relações e, por consequência, resultará em uma alta validade dos 

construtos e melhores testes das hipóteses tanto na teoria quanto na prática. Os 

respondentes desta pesquisa são os gestores dos Observatórios de Turismo e das 

Governanças, pessoas com experiência e entendimento na área e que se enquadram 

com o citado acima. 

As vantagens de se utilizar uma escala de 7 pontos são: Limite da habilidade 

humana de distinção; Permite melhor discriminação; Ganho de consistência interna e 

confiabilidade; Boa discriminação da covariância; Se ajusta bem a estatísticas 

multivariadas. A desvantagem é que exige uma grande quantidade de casos 

(respondentes) para inferências (DALMORO, VIEIRA, 2014). 
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No Quadro 05, a seguir, apresenta-se as variáveis de análise, encontradas na 

literatura, enquadradas por 3 dimensões: Geração, que é a transformação das 

informações em conhecimento à medida que o indivíduo interage com o ambiente 

externo; Codificação, conversão do conhecimento relevante a fim de torná-lo 

acessível e Transferência, o compartilhamento do conhecimento entre os membros 

da organização, de acordo com Davenport e Prusak (1998, p.63), este é o processo 

na qual a gestão do conhecimento se desenvolve. Essas dimensões resultaram em 

15 variáveis, composta através da base teórica dos seguintes autores: Martelli (2009); 

Bregolin (2018); Franch, Contreras (2013); Pena e Moesch (2016); Beni (2003); 

Gândara, Zepeda Arce e Medina Esparza (2018). 

 
 
Quadro 05 - Dimensões e variáveis de análise do instrumento de coleta de dados 

Dimensões Variáveis 

Geração  G1 - O Observatório recolhe, analisa e processa a informação e representa um 
suporte para a organização do poder local. 

G2 - Observa a realidade, analisa a dinâmica e prove os resultados a todos os 
agentes do destino. 

G3 - Captura, armazena, organiza e dissemina dados, informações e 
conhecimento. 

G4 - É uma rede interdisciplinar permanente de discussão, estudos, pesquisas e 
produção do conhecimento focado em atender as demandas do planejamento 
turístico sustentável. 

Codificação  C1 - Auxilia no controle e gerenciamento da informação como ferramenta 
especializada para lidar com a informação a fim de saber o que realmente está 
acontecendo no destino, desencadeando assim, o planejamento e execução de 
novas ações. 

C2 - Atua como mecanismo de ampliação dos sinais fracos das mudanças 
ambientais. 

C3 - Possibilita aos destinos uma maior capacidade de adaptação frente às 
ameaças e oportunidades emanadas do ambiente dinâmico, complexo e 
multifacetado do turismo. 

C4 - Atua como agentes de condução da governança dos destinos turísticos. 

C5 - Registra continuamente as informações sobre e para os territórios de forma a 
permitir a construção de bases de conhecimento. 

Transferência  T1 - Troca conhecimento para a implementação de políticas de desenvolvimento. 

T2 - Analisa e elabora relatórios e, em seguida, dissemina essas informações, 
tornando-as acessíveis à toda a sociedade. 

T3 - Responsável por mediar todo o conhecimento produzido e utiliza técnicas 
para o planejamento e manejo da atividade turística. 

T4 - Tem a preocupação com a transposição da produção científica a ser construída 
para as políticas públicas, para o mercado, na busca da sustentabilidade do turismo 
das diferentes regiões. 

T5 - Facilita a gestão e o debate. 

T6 - Estabelece processos estruturados de coleta e disponibilização de 
informações sobre o turismo local. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na literatura, 2021.  
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A partir das dimensões apresentadas acima inicia-se o terceiro objetivo 

específico, de desenvolver uma matriz de gestão do conhecimento em observatórios 

de turismo baseadas nas categorias de análise emergentes na literatura. Possui 3 

dimensões chaves da gestão do conhecimento, geração, codificação e transferência 

de conhecimento. A matriz passou por uma validação com uma gestora de um 

observatório de turismo e com experiência no assunto. A matriz completa, elaborada 

de acordo com a revisão da literatura encontra-se no Apêndice A. 

Para o alcance do quarto objetivo específico, essa matriz será testada junto aos 

gestores dos observatórios de turismo integrantes da Rede Brasileira de 

Observatórios de Turismo.  

Após a análise dos questionários, será feita uma análise dos sites de cada 

observatório, a fim de testar a efetividade da transferência das informações através 

desses dados e se os observatórios de turismo cumprem o papel de mediador da 

informação.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Com o objetivo testar a matriz desenvolvida com os gestores dos observatórios 

integrantes da Rede de Observatório de Turismo Brasileiro e desta forma caracterizar 

os construtos selecionados na pesquisa, a seguir, apresenta-se a caracterização da 

amostra da pesquisa; a análise descritiva dos dados do questionário, calculada a partir 

das medias e desvio padrão dos dados coletados; análise multivariada de dados; 

análise da efetividade dos sites de cada observatório e por fim síntese e discussão 

dos resultados. 

 

4.1 Caracterização do Universo e da Amostra da Pesquisa 

 

A população alvo desta pesquisa se constituiu de Gestores de observatório da 

Rede Brasileira de Observatório. Esta rede congrega 50 observatórios em 

funcionamento e em implantação. (Quadro 06) 

 
Quadro 06 – Observatórios de Turismo por região 

Região Observatório 

Região Norte Observatório de Turismo da Universidade do 

Estado do Amazonas 

Observatório de Turismo do Pará 

Observatório do Turismo do Acre 

Observatório de Turismo de Rondônia 

Observatório do Turismo do Amapá - ObTur/AP 

Região Nordeste Observatório do Turismo de Fortaleza 

Observatório do Turismo da Cidade de São Luís 

do Maranhão 

Observatório do Turismo de Eventos e Negócios 

de João Pessoa 

Observatório de Turismo do Piauí - OTPi 

Observatório de Turismo do Rio Grande do Norte 

Inteligência da Emprotur (RN) 

Observatório do Turismo do Maranhão 

Observatório de Turismo de Maceió 

Observatório de Turismo da Paraíba (OTPB) 

Região Centro-Oeste Observatório de Cultura e Turismo de Campo 

Grande 
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Região Observatório 

Observatório de Turismo do Distrito Federal 

Observatório do Turismo do Estado de Goiás 

Observatório do Turismo de Mato Grosso do Sul 

Observatório do Turismo do Tocantins 

Observatório do Turismo e Eventos de Bonito – 

MS 

Observatório do Desenvolvimento de Mato 

Grosso 

Observatório de Turismo de Corumba/Pantanal 

Região Sudeste Observatório de Turismo de Minas Gerais 

Observatório de Turismo de Belo Horizonte 

Observatório de Turismo de Extrema 

Centro de Inteligência da Economia do Turismo - 

Estado de São Paulo 

Observatório de Viagens e Turismo do Sertão 

Mineiro (Norte de Minas) 

Observatório do Turismo do Rio de Janeiro 

Sistema Integrado de Gestão de Destinos 

Turísticos (SIGESTur) 

Observatório de Estudos de Turismo e 

Desenvolvimento (OBSERVATUR) 

Observatório de Inovação de Turismo 

Observatório de Turismo e Lazer da Região 

Turística Baixada Verde 

Observatório de Turismo do Espírito Santo 

Observatório do Cicloturismo 

Observatório Acadêmico de Turismo do Rio de 
Janeiro 

Observatório de Turismo EPITÁCIO 

Observatório do Turismo de Vitória - ES 

Observatório de Turismo da Cidade de 
Conceição do Mato Dentro MG 

Observatório de Turismo do Estado de São 
Paulo - OTURESP 

Observatório de Turismo e Eventos da Cidade 
de São Paulo (OTE) 

Região Sul Gerência de Estatística da Paraná Turismo 

Observatório de Turismo do Paraná - UFPR 

Observatório de Turismo de Paranaguá 

Observatório Trinacional de Turismo de Foz do 
Iguaçu 

Central de Inteligência do Turismo de Santa 
Catarina 
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Região Observatório 

Coordenação de Dados e Estatísticas do 
Instituto Municipal de Turismo - Curitiba Turismo 

Observatório de Turismo do Rio Grande do Sul 

Observatório de Turismo de Maringá 

Observatório do Turismo Santa Catarina da 
Fecomercio SC 

NID ODITT UCS - Observação, 
Desenvolvimento e Inteligência Turística e 
Territorial OT Serra Gaúcha 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Na figura 06 é possível visualizar o ano da fundação dos observatórios e quais 

instituições responsáveis. 

 
Figura 06 – Ano de fundação dos Observatórios 

 
Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Como observado na figura 05, a expansão dos observatórios começou entre os 

anos de 2010 à 2015, sendo que grande parte dos observatórios da rede são criações 

recentes, dando início às suas atividades à partir do ano de 2016. De 2003 à 2009 há 

pouca incidência de observatórios fundados pois ainda estavam no início as 

discussões a respeito do tema no Brasil. Na Figura 07, é possível observar qual o tipo 

de instituição que o observatório está vinculado. 

 

 

 

6 (12%)

16 (32%)

24 (48%)

4 (8%)

2003 à 2009 2010 à 2015 2016 à 2021 N.D.
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Figura 07 – Instituição a qual o Observatório está vinculado 

 
Fonte: Elaboração própria, 2021. 
 

 

Grande parte dos observatórios são dirigidos por órgãos estaduais de turismo 

(30%, universidades (28%) e por órgãos municipais de turismo (24%). Considerando 

que grande parte das universidades das quais os observatórios estão vinculados são 

públicas, constata-se a participação massiva dos setores público, quer seja de forma 

direta ou indireta na vinculação dos laboratórios. 

Dos 50 membros da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo, levando em 

consideração os observatórios que estão em implantação e os que não estão em 

funcionamento, deste universo, o questionário alcançou 38 gestores, sendo 11 

vinculados a órgãos estaduais, 10 a órgãos municipais e 17 de outros vínculos 

(universidade, conventions, iniciativa privada etc.). 

 

4.2 Geração, Codificação e Transferência 

 

A análise descritiva fez uso da média, da mediana e desvio padrão em relação as 

questões apresentadas através do questionário. A média aritmética é um cálculo que 

atribui o mesmo peso a todas as variáveis observadas, ou seja, é a soma dos valores 

de um conjunto de dados populacionais ou a valores amostrais (BARBOSA; MILONE, 

2004). Conforme Hair Jr. et al (2010), a média é a medida de tendência central mais 

15 (30%)

12 (24%)

14 (28%)

2 (4%)

1 (2%)

2 (4%)
3 (6%) 1; 2%

Órgãos Estaduais de Turismo Órgãos Municipais de Turismo

Universidades Privado

Parceria Público/Privado Órgão não Governamental

Convention Bureau Não Declarado
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utilizada nos estudos, apesar de estar sujeita a distorções caso valores extremos 

sejam incluídos nos dados. 

Já a mediana difere da média porque é a posição cujo valor numérico situa-se 

na metade da distribuição dos demais valores quando organizados em ordem 

crescente (GADDIS; GADDIS, 1990). 

O desvio padrão, por sua vez, faz parte das medidas de dispersão, 

descrevendo a variabilidade de uma certa distribuição numérica, e está ligado a 

variância dos dados, assim, para que a “variabilidade seja comparável com os dados 

que a originam, deve-se expressá-la na mesma unidade de medida”. Isso irá resultar 

em uma nova medida de dispersão, no caso, o Desvio Padrão (BARBOSA; MILONE, 

2004, p. 41). 

Deste modo, a variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios à 

média dos dados e o desvio padrão define-se através da raiz quadrada da variância 

(COSTA; GIANNOTTI, 2010). O desvio-padrão possui vários usos, onde conforme 

Milone (2004) ele serve para padronizar algumas medidas e distribuições. 

Os dados foram recolhidos através de uma escala Likert de sete pontos, sendo 

representada pelo número um (1) como valor mínimo e sete (7) como valor máximo. 

A Tabela 01 a seguir, expõe os dados descritivos das variáveis que pertencem a 

dimensão de Geração da Informação. Os dados foram divididos em tipologia dos 

observatórios pelos seus vínculos institucionais: Governo Estadual, Governo 

Municipal e outros vínculos (universidades, conventions, iniciativa privada, e outros). 

Foi feita essa divisão devido a quantidade significativa dos observatórios de turismo 

estaduais e municipais. Os dados serão apresentados por dimensão teórica proposta, 

para facilitar a percepção. 

 

Tabela 01 - Dados descritivos da dimensão Geração do Conhecimento 

Variável  Estadual 

(11) 

Municipal 

(10) 

Outros 

(17) 

Total 

(38) 

QG1 - O Observatório recolhe, 

analisa e processa a informação e 

representa um suporte para a 

organização do poder local 

Média 6,3636 6,4000 6,2941 6,3421 

Mediana 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 

Desvio Padrão 1,28629 0,84327 1,21268 1,12169 

QG2 - Observa a realidade, analisa 

a dinâmica e prove os resultados a 

todos os agentes do destino. 

Média 6,0000 6,1000 5,6471 5,8684 

Mediana 6,0000 6,5000 6,0000 6,0000 

Desvio Padrão ,63246 1,10050 1,72993 1,31870 
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QG3 - Captura, armazena, organiza 

e dissemina dados, informações e 

conhecimento. 

Média 6,7273 6,5000 6,3529 6,5000 

Mediana 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 

Desvio Padrão ,64667 ,84984 1,36662 1,05907 

QG4 - É uma rede interdisciplinar 

permanente de discussão, estudos, 

pesquisas e produção do 

conhecimento focado em atender 

as demandas do planejamento 

turístico sustentável. 

Média 6,1818 5,8000 6,0000 6,0000 

Mediana 6,0000 7,0000 7,0000 7,0000 

Desvio Padrão ,98165 2,29976 1,45774 1,57686 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Na dimensão Geração percebe-se que as variáveis que obtiveram as maiores 

e relevantes médias, foram respectivamente: “Captura, armazena, organiza e 

dissemina dados, informações e conhecimento” (6,5000) e “O Observatório recolhe, 

analisa e processa a informação e representa um suporte para a organização do poder 

local” (6,3421). 

Mediante as médias apresentadas com relação a dimensão de Geração do 

Conhecimento, pode-se perceber na análise dos questionários aplicados que os 

gestores destacam de maneira positiva o fato dos observatórios gerarem e 

transformarem a informação em conhecimento à medida que interagem com o 

ambiente externo. 

A visualização desse resultado, tem semelhança com o que foi apresentado 

nos estudos de Franch e Contreras (2013) e Santos e Mendes (2019) onde afirmam 

que os Observatórios de Turismo são ambientes de construção de conhecimento e 

inteligência, responsáveis por conduzir gestores públicos e privados na tomada de 

decisões. Conde, Schmidt e Covarrubias (2011), também afirmam que um 

observatório de Turismo é, sem dúvida, uma instituição que gera constantemente 

informações científicas e estatísticas sobre a ocorrência da atividade turística. 

Quanto a tipologia proposta pela pesquisa pelo vínculo institucional dos 

observatórios percebe-se que os gestores dos observatórios vinculados às secretarias 

estaduais são mais enfáticos com a variável Captura, armazena, organiza e dissemina 

dados, informações e conhecimento. Destaca-se nesta dimensão que o vínculo 

municipal tende a maior valorização a variável “É uma rede interdisciplinar 

permanente de discussão, estudos, pesquisas e produção do conhecimento focado 

em atender as demandas do planejamento turístico sustentável”, apesar de 
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apresentar altos índices de desvio padrão (2,299). Quanto aos de outros vínculos há 

uma avaliação menos positiva na variável “Observa a realidade, analisa a dinâmica e 

prove os resultados a todos os agentes do destino”. 

 

Tabela 02 - Dados descritivos da dimensão Codificação do Conhecimento 

Variável  Estadual 

(11) 

Municipal 

(10) 

Outros 

(17) 

Total 

(38) 

QC1 - Auxilia no controle e 

gerenciamento da informação como 

ferramenta especializada para lidar 

com a informação a fim de saber o 

que realmente está acontecendo no 

destino, desencadeando assim, o 

planejamento e execução de novas 

ações. 

Média 6,2727 5,7000 6,0000 6,0000 

Mediana 7,0000 6,5000 7,0000 7,0000 

Desvio 

Padrão 

1,00904 2,05750 1,50000 1,52457 

QC2 - Atua como mecanismo de 

ampliação dos sinais fracos das 

mudanças ambientais. 

Média 5,7273 4,8000 4,8824 5,1053 

Mediana 6,0000 5,0000 5,0000 5,0000 

Desvio 

Padrão 

1,00905 1,75119 1,69124 1,55597 

QC3 - Possibilita aos destinos uma 

maior capacidade de adaptação 

frente às ameaças e oportunidades 

emanadas do ambiente dinâmico, 

complexo e multifacetado do 

turismo 

Média 6,3636 5,7000 6,1765 6,1053 

Mediana 7,0000 6,5000 7,0000 7,0000 

Desvio 

Padrão 

,80904 2,05751 1,18508 1,37132 

QC4 - Atua como agentes de 

condução da governança dos 

destinos turísticos. 

Média 5,6364 5,3000 5,7059 5,5789 

Mediana 6,0000 6,0000 7,0000 6,0000 

Desvio 

Padrão 

1,20605 2,16282 1,57181 1,62134 

QC5 - Registra continuamente as 

informações sobre e para os 

territórios de forma a permitir a 

construção de bases de 

conhecimento. 

Média 6,3636 6,1000 5,8824 6,0789 

Mediana 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 

Desvio 

Padrão 

,80904 1,85293 1,69124 1,51357 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Quanto a dimensão Codificação, as variáveis que obtiveram as maiores e mais 

relevantes médias, com índices muito parecidos, foram respectivamente: “Possibilita 

aos destinos uma maior capacidade de adaptação frente às ameaças e oportunidades 
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emanadas do ambiente dinâmico, complexo e multifacetado do turismo” (6,1053), 

“Registra continuamente as informações sobre e para os territórios de forma a permitir 

a construção de bases de conhecimento.” (6,0789), “Auxilia no controle e 

gerenciamento da informação como ferramenta especializada para lidar com a 

informação a fim de saber o que realmente está acontecendo no destino, 

desencadeando assim, o planejamento e execução de novas ações.” (6,0000). 

Na gestão do conhecimento há certa preocupação quanto ao conhecimento 

que ainda não foi formalmente registrado, sendo a codificação parte importante desse 

processo. A codificação, literalmente, transforma o conhecimento para torná-lo 

inteligível e o mais claro e organizado possível. Duarte, (s.d.) afirma que nas 

organizações, da mesma forma, a codificação converte o conhecimento para formatos 

acessíveis e, sobretudo, aplicáveis, podendo os usuários do conhecimento categorizá-

lo, descrevê-lo, mapeá-lo e modelá-lo. Os dados levantados nesta pesquisa reforçam 

os estudos de Conde, Schmidt e Covarrubias (2011) quando afirmam que um 

observatório de turismo é um órgão adequado para a compilação, geração e reflexão 

de informação pertinente para a tomada de decisões acertadas no campo do turismo. 

Em complemento, Franch e Contreras (2013), afirmam que embora o observatório 

tenha a função de legitimar ações em condições e serviços em situações de incerteza, 

também se concentra em observar e fornecer informações constantes, a fim de 

alcançar a tomada de decisões e o desenho de estratégias de desenvolvimento que 

se adaptem às necessidades e realidade, ou seja, tornar o conhecimento acessível, 

de cada território em todos os momentos. 

Quanto a tipologia proposta pela pesquisa pelo vínculo institucional dos 

observatórios percebe-se na dimensão codificação uma diferença significativa nas 

médias entre os Observatórios Vinculados aos Governos Estaduais em relação 

aqueles vinculados aos Municipais. Destaca-se que há maior variação (desvios 

padrão) entre os dados dos Observatórios Municipais, possivelmente relacionadas a 

grande variação existente no território brasileiro, fato esperado e encontrada na 

tipologia de outros vínculos, ainda assim, em menor intensidade.  

Destaca-se que a variável “Atua como mecanismo de ampliação dos sinais 

fracos das mudanças ambientais” registrou a menor mediana da dimensão (Concordo 

Parcialmente) para as tipologias Municipal e Outros, permitindo inferir que se trata da 
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questão mais preocupante, reforçada pela menor média geral (5,1053) entre todas as 

variáveis analisadas, indicando atenção por parte dos observatórios. 

 

Tabela 03 - Dados descritivos da dimensão Transferência do Conhecimento 

Variável  Estadual 

(11) 

Municipal 

(10) 

Outros 

(17) 

Total 

(38) 

QT1 - Troca conhecimento para a 

implementação de políticas de 

desenvolvimento. 

Média 6,1818 5,8000 6,1765 6,0789 

Mediana 6,0000 6,5000 7,0000 6,5000 

Desvio 

Padrão 

,75076 1,87380 1,23669 1,30242 

QT2 - Analisa e elabora relatórios e, 

em seguida, dissemina essas 

informações, tornando-as 

acessíveis à toda a sociedade. 

Média 6,7273 6,3000 6,1765 6,3684 

Mediana 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 

Desvio 

Padrão 

,64667 1,88856 1,18508 1,28233 

QT3 - Responsável por mediar todo 

o conhecimento produzido e utiliza 

técnicas para o planejamento e 

manejo da atividade turística. 

Média 5,1818 5,6000 5,4118 5,3947 

Mediana 5,0000 6,0000 6,0000 6,0000 

Desvio 

Padrão 

,98165 1,89737 1,73417 1,56895 

QT4 - Tem a preocupação com a 

transposição da produção científica 

a ser construída para as políticas 

públicas, para o mercado, na busca 

da sustentabilidade do turismo das 

diferentes regiões. 

Média 6,5455 6,1000 6,1765 6,2632 

Mediana 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 

Desvio 

Padrão 

,52223 1,85293 1,23669 1,26671 

QT5 - Facilita a gestão e o debate. Média 6,3636 6,0000 6,5882 6,3684 

Mediana 6,0000 7,0000 7,0000 7,0000 

Desvio 

Padrão 

,50452 1,88562 ,87026 1,14894 

QT6 - Estabelece processos 

estruturados de coleta e 

disponibilização de informações 

sobre o turismo local. 

Média 6,5455 6,3000 5,8824 6,2105 

Mediana 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 

Desvio 

Padrão 

,68755 1,88856 1,69124 1,50957 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

As variáveis da dimensão transferência do conhecimento apresentaram as 

melhores médias altas, destacando as variáveis “Analisa e elabora relatórios e, em 

seguida, dissemina essas informações, tornando-as acessíveis à toda a sociedade.” 

(6,3684) e “Facilita a gestão e o debate.” (6,3684). Ainda vale destacar os bons índices 
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das variáveis, “Tem a preocupação com a transposição da produção científica a ser 

construída para as políticas públicas, para o mercado, na busca da sustentabilidade 

do turismo das diferentes regiões.” (6,2632), “Estabelece processos estruturados de 

coleta e disponibilização de informações sobre o turismo local.” (6,2105) e “Troca 

conhecimento para a implementação de políticas de desenvolvimento.” (6,0789). 

Esses resultados das análises vão de acordo com os estudos de Franch e 

Contreras (2013), quando afirmam que os observatórios de turismo são instrumentos 

de inteligência, a serviço dos destinos turísticos, concebidos para fornecer 

informações estratégicas sobre a atividade turística e que podem auxiliar na tomada 

de decisões nos destinos. Assim, a criação dos Observatórios visa otimizar o 

conhecimento da atividade turística do destino, de forma a garantir a gestão e 

organização estrutural do turismo, acedendo a melhores formas de tomada de 

decisão, e com ela a otimização do destino (FRANCH, CONTRERAS, 2013). 

Quanto as diferenças entre a tipologia proposta pela pesquisa pelo vínculo 

institucional dos observatórios, têm percepção similar a dimensão transferência uma 

diferença significativa similar a dimensão Codificação entre as médias entre os 

Observatórios Vinculados aos Governos Estaduais e aos Municipais. Neste caso, 

foram cinco dessas categorias em que os índices foram maiores significativamente da 

categorização Estadual para Municipal. Registra-se o mesmo destaque da dimensão 

anterior em que há maior variação (desvios padrão) entre os dados dos Observatórios 

Municipais, reforçando a possiblidade da grande variação existente no território 

brasileiro.  

Destaca-se nesta dimensão que a variável “Responsável por mediar todo o 

conhecimento produzido e utiliza técnicas para o planejamento e manejo da atividade 

turística” foi avaliada com menor média na Categorização Estadual, reforçada pela 

única mediana 5 (Concordo Parcialmente). Reiterando, a referida variável apresentou 

a segunda menor média (5,3947) entre todas as variáveis analisadas, indicando a 

atenção dos observatórios para tal questão.  

 

4.3 Análise Multivariada de Dados 

 

Neste tópico está apresentada a Análise Multivariada de Dados realizadas a 

partir da amostra obtida com a pesquisa. Tendo em vista a limitação do quantitativo 
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do levantamento, apresentarem em sequência a Análise Fatorial Exploratória. Para 

Hair et al. (2005) as técnicas de análise multivariada são populares porque elas 

permitem que organizações criem conhecimento, melhorando assim suas tomadas de 

decisões. A análise multivariada se refere a todas as técnicas estatísticas que 

simultaneamente analisam múltiplas medidas sobre indivíduos ou objetos sob 

investigação. Assim, qualquer análise simultânea de mais do que duas variáveis 

podem ser consideradas, a princípio, como multivariadas. 

 

4.3.1 Geração e Disseminação, Mediação e Facilitação 

 

Inicialmente, visando verificar a possibilidade de utilização da Análise Fatorial 

Exploratória (AFE), para a presente pesquisa, foi realizado o teste de medida de 

adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que segundo Fávero et al. 

(2009) avalia a adequação da amostra quanto ao grau de correlações parciais entre 

as variáveis. Os valores variam entre 0 e 1, sendo 0,90 ou acima, muito boa; 0,80 ou 

acima, boa; 0,70 ou acima, média; 0,60 ou acima, razoável; 0,50 ou acima, má; e 

abaixo de 0,50, inaceitável. Quanto mais próximo de 1, mais adequada é a utilização 

da técnica (FÁVERO et al., 2009). 

Conforme exposto na Tabela 04 os valores KMO de adequação da amostragem 

da pesquisa no geral foi considerada mediana, ou seja, demonstra que há uma 

correlação média entre as variáveis.   

  

Tabela 04 - Valores encontrados nos testes KMO e Bartlett da pesquisa 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. 0.779 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 497.984 

 Df 66.000 

 Sig. < .001 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Outro teste aplicado foi o teste de esfericidade de Bartlett (BTS) que segundo 

Hair et al. (2005, p. 98) “fornece a probabilidade estatística de que a matriz de 

correlação tenha correlações significantes entre pelo menos algumas das variáveis”. 

O Teste de esfericidade de Bartlett apresentou valor de 497.984 e a significância foi 

< .001, demostrando que os dados têm significância, e indica a continuidade da AFE. 
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A tabela 05 apresenta as medidas de adequação da amostragem (MSA). 

Destaca-se que quanto maior o valor da MSA mostra, mais adequado a variável é 

para essa análise. Todas as variáveis apresentaram MSA > 0,05, portanto, deve-se 

prosseguir com a AFE, com destaque para as variáveis C1, C5, G4 e T1 que 

apresentaram maiores valores, respectivamente. 

 

Tabela 05 - Medida de adequação amostral entre as variáveis estudadas 

  Variáveis MSA  

G1 O Observatório recolhe, analisa e processa a informação e representa um suporte 
para a organização do poder local. 

 0.764   

G2 Observa a realidade, analisa a dinâmica e prove os resultados a todos os agentes 
do destino. 

 0.747   

G3 Captura, armazena, organiza e dissemina dados, informações e conhecimento.  0.746   

G4 É uma rede interdisciplinar permanente de discussão, estudos, pesquisas e 
produção do conhecimento focado em atender as demandas do planejamento 
turístico sustentável. 

 0.827   

C1 Auxilia no controle e gerenciamento da informação como ferramenta 
especializada para lidar com a informação a fim de saber o que realmente está 
acontecendo no destino, desencadeando assim, o planejamento e execução de 
novas ações. 

 0.897   

C3 Possibilita aos destinos uma maior capacidade de adaptação frente às ameaças e 
oportunidades emanadas do ambiente dinâmico, complexo e multifacetado do 
turismo. 

 0.796   

C4 Atua como agentes de condução da governança dos destinos turísticos.  0.796   

C5 Registra continuamente as informações sobre e para os territórios de forma a 
permitir a construção de bases de conhecimento. 

 0.883   

T1 Troca conhecimento para a implementação de políticas de desenvolvimento.  0.827   

T2 Analisa e elabora relatórios e, em seguida, dissemina essas informações, 
tornando-as acessíveis à toda a sociedade. 

 0.762   

T4 Tem a preocupação com a transposição da produção científica a ser construída 
para as políticas públicas, para o mercado, na busca da sustentabilidade do turismo 
das diferentes regiões. 

 0.650   

T6 Estabelece processos estruturados de coleta e disponibilização de informações 
sobre o turismo local. 

 0.657   

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Após a exploração inicial dos dados e a verificação de que a base é adequada, 

foi realizada a Análise Fatorial Exploratória propriamente dita. Na realização desta, foi 

utilizado como método de extração dos fatores a Análise Fatorial Exploratória, com 

rotação oblíqua oblimin utilizado o software estatístico JAPS 0.13.1. Esta técnica 

estatística é considerada por Hair et al. (2005) como um modelo fatorial onde os 

fatores encontrados através da pesquisa serão baseados através da variância total 

encontrada. Na aplicação da análise, “unidades (1s) são usadas na diagonal da matriz 

de correlação; e os fatores extraídos são baseados apenas na variância comum, com 

as variâncias específicas e de erro excluídas” (HAIR et al., 2005, p. 90). 
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A Tabela 06, apresenta os fatores que compõem a abordagem das dimensões 

do estudo, sua denominação e cargas fatoriais. 

 

Tabela 06 - Análise Fatorial Exploratória 

Cargas Fatoriais  

 

   Fator 1  Fator 2  

T6 Estabelece processos estruturados de coleta e disponibilização de 
informações sobre o turismo local. 

 0.940       

C5 Registra continuamente as informações sobre e para os territórios de 
forma a permitir a construção de bases de conhecimento. 

 0.921       

T2 Analisa e elabora relatórios e, em seguida, dissemina essas 
informações, tornando-as acessíveis à toda a sociedade. 

 0.877       

G1O Observatório recolhe, analisa e processa a informação e 
representa um suporte para a organização do poder local. 

 0.611       

G3 Captura, armazena, organiza e dissemina dados, informações e 
conhecimento. 

 0.661       

G2 Observa a realidade, analisa a dinâmica e prove os resultados a 

todos os agentes do destino. 
 0.491       

G4 É uma rede interdisciplinar permanente de discussão, estudos, 
pesquisas e produção do conhecimento focado em atender as 
demandas do planejamento turístico sustentável. 

     1.028   

C3 Possibilita aos destinos uma maior capacidade de adaptação frente 
às ameaças e oportunidades emanadas do ambiente dinâmico, 
complexo e multifacetado do turismo. 

     0.979   

C1 Auxilia no controle e gerenciamento da informação como ferramenta 
especializada para lidar com a informação a fim de saber o que 
realmente está acontecendo no destino, desencadeando assim, o 
planejamento e execução de novas ações. 

     0.700   

C4 Atua como agentes de condução da governança dos destinos 
turísticos. 

     0.638   

T4 Tem a preocupação com a transposição da produção científica a ser 
construída para as políticas públicas, para o mercado, na busca da 
sustentabilidade do turismo das diferentes regiões. 

     0.555   

T1 Troca conhecimento para a implementação de políticas de 
desenvolvimento. 

     0.559   

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

 Após essa análise foi possível perceber a emergência de dois fatores, aglutinando 

variáveis de diferentes dimensões: Geração, Codificação e Transferência. Na tabela 

06 percebe-se que o Fator 1 ficou integrado por seis variáveis (T6; C5; T2; G1; G3; 

G2), três da dimensão Geração, dois da dimensão Transferência e um da dimensão 

de Codificação. Apesar da dimensão da Geração apresentar-se bem representada 

neste fator e as variáveis ligadas a disponibilização de informações, a construção de 

bases de conhecimento e dissemina essas informações, tornando-as acessíveis à 

toda a sociedade, foram as que apresentaram maior carga fatorial, e, portanto, o fator 

1 foi nomeado de Geração e Disseminação do Conhecimento.  
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 No fator 2 enquadraram-se 6 variáveis (G4; C3; C1; C4; T4; T1), neste conjunto as 

variáveis de Codificação apresentam-se bem consolidadas, porém, a variável de 

maior carga fatorial é relacionada ao papel do observatório como uma rede 

interdisciplinar permanente de discussão, estudos, pesquisas e produção do 

conhecimento, reforçando o papel do observatório de turismo como um mediador, um 

facilitador da interação e do diálogo, não somente da informação, conhecimento, mas 

também de todo o conjunto. Dessa forma, o fator 2 foi nomeado Mediação e 

Facilitação. 

A tabela 07 apresenta os valores da soma das cargas fatoriais, da proporção 

da variância explicada por cada fator e a variância acumulada. 

 

Tabela 07 - Análise Fatorial Exploratória 
Característica dos Fatores  

   
Soma das cargas 

fatoriais  
Proporção da 

variância  
Variância 

acumulada  

Fator 1 – Geração e Disseminação  4.272   0.356   0.356   

Fator 2 – Mediação e Facilitação  4.049   0.337   0.693   

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

A tabela 7 indica que a variância acumulada de aproximadamente 70% da 

explicação do fenômeno pesquisado, indicando que os fatores emergentes e suas 

variáveis, se constituem bons indicadores para que se possa desenvolver estudos 

posteriores. 

Registra-se que foram feitos pré-testes para a continuidade do processo de 

extração fatorial, e como esperado, em vista no número limitado da amostra, os dados 

não permitiram o prosseguimento. No que se refere aos índices de ajuste geral do 

modelo estrutural, a presente pesquisa alcançou com um RMSEA de 0,285, acima do 

índice recomendado que é abaixo de 0,08. A razão x²/gl foi equivalente a < .001 

estando dentro da razão aceitável (x²/gl<5,0). O índice de Tucker-Lewis (TLI), de 

ajuste relativo do modelo observado ao compará-lo com um modelo base foi de 0.625, 

bem abaixo dos valores recomendados que são acima de 0,95, que indicariam um 

ótimo ajuste para um modelo.  

 

 

Tabela 08 – Índices de qualidade de ajustes encontrados na pesquisa  

x² gl x²/gl RMSEA TLI BIC 
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143.498 43 < .001 0.285 0.625 -12.919 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

A limitação não invalida o processo, tendo em vista que a limitação de 38 

respondentes, apesar do universo de 50 observatórios, já indicava que a Análise 

Fatorial Confirmatória não seria possível, mas esta etapa já dá indícios concretos que 

os fatores emergentes tendem a ser os indicados para avaliar a atuação de 

observatórios de turismo, e que tal etapa exploratória, e passo fundamental para uma 

análise confirmatório com outra amostra diferente da atual, conforme já indicam os 

estudos de Crocker e Algina (1986) sobre o tamanho mínimo de uma amostra, na qual 

indicam a regra geral de usar 10 sujeitos por variável, com um mínimo de 100 sujeitos 

na amostra total. 

Registra-se que as variáveis “C2 - Atua como mecanismo de ampliação dos sinais 

fracos das mudanças ambientais”; “QT3 - Responsável por mediar todo o 

conhecimento produzido e utiliza técnicas para o planejamento e manejo da atividade 

turística” e “QT5 - Facilita a gestão e o debate” não se conformaram aos fatores 

emergentes. Tal fato deve a divisão da carga fatorial das referidas variáveis nos dois 

fatores emergentes, possivelmente relacionada a sobreposição de elementos ao 

serem mensurados ou a dificuldade de compreensão por parte dos entrevistados. Tais 

fatos indicam que as referidas variáveis precisam ser mais bem construídas, e 

testadas novamente. 

 

4.4 Efetividade dos sites dos Observatórios de Turismo 

 

 Dois fatores emergiram da análise fatorial exploratória, Geração e Disseminação 

do Conhecimento e Mediação e Facilitação. Nessa mesma perspectiva, Conde, 

Schmidt e Covarrubias (2011) consideram que os Observatórios de Turismo são como 

sistemas integrados de informação, estudos, pesquisas e monitoramento turístico de 

um destino, e, portanto, fazem tais papéis. Portanto, compete ao observatório de 

turismo a responsabilidade de mediar esses conhecimentos e técnicas para planejar 

e gerir a atividade turística em um determinado ambiente. 

 Desta forma, a fim de analisar a efetividade dos observatórios de turismo com 

relação a estes dois fatores, de forma que sirva de apoio às governanças dos destinos, 

foi feita uma análise detalhada dos sites de cada observatório. Para ganhar maior 
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possibilidade de inferência, optou-se pela análise da efetividade em duas tipologias 

de observatórios pelos vínculos aos governos estaduais e a aos governos municipais.  

  Conforme pode ser observado no Apêndice B, os resultados da análise dos 

sites dos observatórios vinculados às secretarias estaduais evidenciam a efetividade 

destes como geradores de informações e conhecimento. O critério para definir o que 

se enquadra como geração e disseminação foram as variáveis que agruparam neste 

fator, especialmente: “Captura, armazena, organiza e dissemina dados informações e 

conhecimento”, “Analisa e elabora relatórios e, em seguida, dissemina essas 

informações, tornando-as acessível à toda sociedade” e “Estabelece processos 

estruturados de coleta e disponibilização de informações sobre o turismo local”. 

Neste sentido, em relação a Geração e Disseminação do Conhecimento 

percebeu-se que quase todos os observatórios vinculados às secretarias estaduais, 

(exceção de três), disponibilizam em seus sites anuário turísticos, pesquisa de fluxo e 

receita turística, boletim (mensal, trimestral, semestral), inventário da oferta turística, 

pesquisa de mercado, relatórios, pesquisa em eventos, dados da hotelaria (censo 

hoteleiro, taxa de ocupação hoteleira) entre outras informações. São informações que 

podem ser utilizadas para o entendimento e conhecimento da atividade turística no 

Estado. Os observatórios estaduais, criado nos últimos 10 anos, demonstram em sua 

grande parte indícios de consolidação, e consequentemente, podem ser referência 

para observatórios mais recentes. 

Além disso, importante ressaltar que os observatórios estaduais mantêm 

constância em suas pesquisas, como observado, são pesquisas até o período atual. 

Entre os estudados a exceção é Observatório do Turismo do Pará, que tem suas 

pesquisas datadas até o ano de 2017. 

Alguns dos observatórios mais refletidos e as pesquisas disponíveis nos sites:  

Observatório de Turismo de Minas Gerais: Indicadores: Anuário; Fluxo e receita 

turística; Impacto do turismo; Movimentação dos aeroportos; Nível de satisfação dos 

visitantes; Ocupação hoteleira; Turistas estrangeiros; Visitação em parques naturais 

e Economia do turismo. Boletins com panorama mensal do turismo em Minas Gerais 

e Pesquisa em eventos. 

Observatório de Turismo de Goiás: Boletins de dados do turismo em Goiás; 

Inventários de Oferta Turística; Panorama da Retomada do Turismo em Goiás 2021; 

Censo Hoteleiro dos municípios de Goiás; Relatórios Técnicos; Painéis de Indicadores 
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do CADASTUR; Painéis de Indicadores das Regiões Turísticas; Painéis da 

Movimentação Operacional dos Aeroportos do Estado de Goiás e Mapeamento 

Situacional / DTI / Municípios Goianos. 

Observatório do Desenvolvimento do Mato Grosso: Desempenho da hotelaria; 

Fluxo de passageiros dos aeroportos; Parque nacional da chapada dos Guimarães: 

dados de visitação nos atrativos do parque; Dimensão da ocupação no turismo: saldo 

de empregos nas atividades características do turismo; Arrecadação de ISSQN 

Cuiabá; Boletim especial 2020 – infográfico: impactos da covid-19 no setor de turismo 

MT; Boletim especial 2021 – infográfico: impactos e perspectivas para o setor de 

turismo em mato grosso. 

Central de Inteligência do Turismo de Santa Catarina: Painel de dados das 13 

regiões turísticas; Sazonalidade (Verão); Boletins; Fluxo Turístico; Economia, 

emprego e educação; Gestão de Destinos; Covid-19. 

Observatório de Turismo do Espírito Santo: Economia do Turismo; ES em 

Números; Infográficos; Fluxo de Passageiros; Meios de Hospedagem; Pesquisa de 

demanda; fluxo turístico por meio de sinal de telefonia móvel-Inventários; Eventos do 

Observatório. 

Os observatórios de turismo estaduais que não apresentaram resultados na 

análise foram: Observatório de Turismo do Rio Grande do Sul, pois não está em 

funcionamento; Observatório de Turismo do Acre não possui site; e Observatório de 

Turismo de Rondônia que tem seu site em processo de construção. 

Assim como os observatórios de turismo vinculados às secretarias estaduais, 

os municipais também demostram serem efetivos neste fator, conforme pode ser 

observado no Apêndice C, produzindo dados de mesma natureza e em alguns casos, 

de dados de atividade turística específica do local. As informações disponibilizadas 

são de anuário turísticos, pesquisa de fluxo e receita turística, boletins, inventário da 

oferta turística, pesquisa de mercado, relatórios, pesquisa em eventos, dados da 

hotelaria (censo hoteleiro, taxa de ocupação hoteleira), entre outras informações 

Alguns observatórios e as pesquisas disponíveis nos sites: 

Observatório de Turismo de Belo Horizonte: Carnaval; Arraial de Belo 

Horizonte; Parada do Orgulho LGBT; Festival Internacional de Quadrinhos; Virada 

Cultural; Satisfação Turística; Caderno de Dados - indicadores do Turismo em Belo 

Horizonte; Gastronomia e Economia Criativa. 
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 Observatório de Turismo e Eventos da cidade de São Paulo: Indicadores 

Mensais; Mega Eventos; Emprego no Turismo; Boletins Semestrais; Anuários 

Estatísticos; Infográficos. 

Apenas três observatórios municipais não apresentaram resultados disponíveis 

em site: Observatório de Turismo de Corumbá/Pantanal, Observatório de Turismo de 

Fortaleza e Observatório de Turismo de Maceió. Apesar de se declararem em 

funcionamento, os observatórios indicados não possuem um site. 

Para a análise da efetividade quanto ao fator Mediação e Facilitação, 

novamente, o critério estabelecido foram as variáveis, que neste caso são: “Possibilita 

aos destinos uma maior capacidade de adaptação frente às ameaças e oportunidades 

emanadas do ambiente dinâmico, complexo e multifacetado do turismo”, “Rede 

interdisciplinar permanente de discussão, estudos, pesquisas e produção do 

conhecimento, focado em atender as demandas do planejamento turístico 

sustentável”, e “Atua como agentes da condução da governança dos destinos 

turísticos”. 

Como pode ser observado no Apêndice D, os observatórios vinculados às 

secretarias estaduais têm seus papéis bem definidos como mediadores e facilitadores, 

não apenas transmitindo o conhecimento, mas mediando e facilitando os processos 

inerentes a atividade turística. Isso porque além da coleta e geração de dados, estes 

são transformados em conhecimento, com a produção de estudos e pesquisas 

voltados para ações estratégicas para o turismo no Estado. 

O conteúdo disponível nos sites, de modo geral, é de estudos de planejamento 

estratégicos, estudos econômicos e programas e projetos para o turismo. Esse tipo 

de informação auxilia no direcionamento de ações efetivas e eficientes para o setor 

do turismo no Estado, possibilitando aos gestores uma tomada de decisão mais 

assertiva. Alguns observatórios merecem destaque. 

O Observatório de Turismo de Minas Gerais, que disponibiliza em seu site 

manuais, cujo objetivo é a transferência do conhecimento produzido pelo observatório, 

através dessa iniciativa é possível utilizar os manuais para buscar melhoras no setor 

do turismo bem como fortalecer a produção de conhecimento nesse meio. Os manuais 

disponíveis são: Manual de Metodologias de Pesquisa em Turismo, Manual de Dados 

da ANAC, Manual da Ocupação Hoteleira e Manual do Turismo de Negócios. 
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O Observatório de Turismo do Distrito Federal também tem papel de destaque 

pois, de acordo com o site, o observatório tem participação na governança local. O 

site disponibiliza as ATAs do CONDETUR/DF (Conselho de Desenvolvimento do 

Turismo do Distrito Federal). Fato este que efetiva seu papel como mediador e 

facilitador. 

O Observatório de Turismo de Goiás, que possui planejamentos estratégicos 

para o estado cuja missão é promover o desenvolvimento social, econômico e de 

governança dos municípios turísticos do Estado de Goiás por meio de ações 

estratégicas competitivas, cooperadas e inovadoras, de pesquisa, qualificação e 

Políticas Públicas com diretrizes orientadas para o Turismo responsável. 

Entre os observatórios vinculados aos Governos Estaduais apenas a Gerência 

de Estatística da Paraná Turismo e o Observatório do Desenvolvimento do Mato 

Grosso não foram percebidas atividades que diretamente apresentaram indícios de 

estarem relacionados a mediação, somente na questão de geração e disseminação 

do conhecimento.  

Quanto aos observatórios vinculados às secretarias municipais, percebe-se 

que estes não são tão efetivos na questão da mediação e facilitação, conforme 

observa-se no Apêndice E. 

Apenas dois observatórios apresentaram indícios de atividades ligadas a este 

fator. O Observatório de Turismo de Foz do Iguaçu, ainda que suas pesquisas não 

sejam atuais (até o ano de 2016), e o Observatório de Turismo e Eventos da Cidade 

de São Paulo. Ambos apresentaram pesquisas que indicam relações diretas as 

demandas do processo de planejamento turístico. 

Diante das análises do fator Mediação e Facilitação, percebe-se que este não 

foi plenamente alcançado pelos observatórios, contudo, é um fator que ainda se 

encontra em desenvolvimento pelos dois tipos de observatório, visto que uma parte 

dos observatórios de turismo estadual e dois municipais vem desempenhando esse 

papel. 

 

 

4.5 Síntese e Discussão dos Resultados 
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Tanto observatórios vinculados às secretarias estaduais quanto municipais 

apresentaram fortes indícios de que cumprem o papel de geração e disseminação da 

informação e do conhecimento. Visto que estes produzem, armazenam, organizam e 

disseminam esses dados através dos sites, tornando a informação acessível, o que 

vai de acordo com os estudos de Pena e Moesch (2016), que afirmam que os 

observatórios enquanto instrumentos de investigação científica e de orientação 

profissional, são uma rede interdisciplinar permanente de discussão, estudos, 

pesquisas e produção do conhecimento focado em atender as demandas do 

planejamento turístico sustentável no território nacional. 

A hipótese 2 deste estudo, Os Observatórios de Turismo Brasileiros produzem 

informação para o governo, Estado e iniciativa privada através de suas pesquisas são 

sustentadas pelo estudo, tanto na análise quantitativa quanto na análise de efetividade 

dos sites, pois como foi visto, os observatórios atuam como geradores da informação 

e consequentemente do conhecimento. A dimensão geração foi bem avaliada pelos 

gestores e foi comprovada através da análise dos sites. 

Os resultados corroboram com os estudos de Franch e Contreras (2013, p.32), 

onde afirmam que “os Observatórios de Turismo são instrumentos de inteligência, a 

serviço dos destinos turísticos, concebidos para fornecer informações estratégicas 

sobre a atividade turística, que podem auxiliar na tomada de decisões nos destinos”  

Assim, a criação e utilização dessa ferramenta visa otimizar o conhecimento da 

atividade turística do destino, de forma a garantir a gestão e organização estrutural do 

turismo, acedendo a melhores formas de tomada de decisão, e com ela a otimização 

do destino (FRANCH, CONTRERAS, 2013). 

Quanto as hipóteses 3, em relação do papel dos Observatórios de Turismo no 

Brasil de instrumento facilitador dos processos de gestão do conhecimento de apoio 

a governança do turismo, não foi devidamente suportada. Somente os observatórios 

estaduais em grande parte mostraram desempenhar esse papel e apenas dois 

municipais. 

Para os autores Gândara, Zepeda Arce e Medina Esparza 2018), fica 

estabelecido que a missão de um observatório seria ser um instrumento social e 

facilitador da gestão e do debate que serve como elemento técnico, catalisador, 

multifuncional e descentralizado, que planeja e administra, de forma participativa, com 
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estabilidade e autonomia, e com a visão que observa a situação atual e que analisa 

as perspectivas futuras da atividade.  

Quanto a hipótese 4, em referência ao observatório de turismo se constituir 

como mediador do conhecimento, muitos não demostraram plenamente sua 

efetividade, sendo a maior parte somente os que estão vinculados às secretarias 

estaduais.  

Em se tratando de mediação, entende-se essa “como instância articuladora 

entre diferentes partes sempre em determinadas situações e contextos” (SILVA, 2010, 

p. 14). Num contexto mais centrado e profissional, como citam Medaglia e Ortega 

(2015), mediação pode ser entendida como "toda ação de interferência – realizada 

pelo profissional da informação –, direta ou indireta; [...]; singular ou plural; individual 

ou coletiva; que propicia a apropriação de informação que satisfaça, plena ou 

parcialmente, uma necessidade informacional” (ALMEIDA JÚNIOR, 2009, p. 92). 

Os autores Franch e Contreras (2013, p. 26), afirmam que um observatório de 

turismo é “uma ferramenta de inteligência turística estável, encarregada de observar 

a realidade, analisar a dinâmica e prover os resultados a todos os agentes de um 

destino”. Diante disso, cabe então aos observatórios a responsabilidade de mediar 

todo o conhecimento produzido e técnicas para o planejamento e manejo da atividade 

turística dentro do recorte espacial em que o mesmo está inserido (FRANCH, 

CONTRERAS, 2013), o que corrobora com as hipóteses 3 e 4, de que o papel dos 

Observatórios de Turismo no Brasil é ser instrumento facilitador dos processos de 

gestão do conhecimento de apoio a governança do turismo e o papel dos 

Observatórios de Turismo no Brasil é ser instrumento de monitoramento dos 

processos de gestão do conhecimento de apoio a governança do turismo, 

respectivamente. 

A hipótese central da pesquisa foi parcialmente suportada, de que os 

Observatórios de Turismo Brasileiros exercem papel fundamental no planejamento e 

gestão dos destinos turísticos no Brasil. Os observatórios têm importante contribuição 

no planejamento turístico, coletando dados e produzindo pesquisas, mas ainda não 

alcançaram seu papel como mediadores do conhecimento produzido. 

A presente pesquisa se propôs a analisar o papel do Observatório de Turismo 

como instrumento de produção, mediação e facilitação dos processos de gestão do 

conhecimento como apoio as governanças do turismo.  
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Como parte do processo da gestão do conhecimento, Carrillo (2014 apud 

BREGOLIN, 2018) observa que a inteligência de uma entidade está baseada na 

capacidade de diagnosticar oportunidades e riscos do contexto. Portanto, a 

administração da inteligência deve contar com uma perspectiva externa para 

desenvolver uma estratégia de adaptabilidade ao entorno enquanto que a perspectiva 

interna lhe permitirá consciência de sua capacidade de reação perante eventos 

externos (CARRILLO, 2014 apud BREGOLIN, 2018). 

Diante disso, os autores Franch e Contreras (2013) concluem que os 

observatórios de turismo são instrumentos de inteligência, a serviço dos destinos 

turísticos, concebidos para fornecer informações estratégicas sobre a atividade 

turística, que podem auxiliar na tomada de decisões nos destinos, o que corrobora 

com a hipótese principal da pesquisa, de que Os Observatórios de Turismo Brasileiros 

exercem papel fundamental no planejamento e gestão dos destinos turísticos no 

Brasil. 

 Assim, dadas as particularidades apontadas na presente pesquisa, no próximo 

capítulo está apresentada as considerações finais, bem como as limitações 

encontradas no percurso e sugestões para trabalhos futuros. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo apresentam-se as principais conclusões do estudo, em seguida, 

levantam-se as limitações e sugestão de temas para novas pesquisas. 

Sobre a natureza de um observatório de turismo conclui-se que seu objetivo é a 

busca e geração de dados a fim de entender a atividade turística de sua localidade e 

contribuir com o planejamento e gestão do destino turístico. 

A pesquisa objetivou analisar/avaliar o papel do observatório de turismo como 

instrumento de produção, mediação e facilitação dos processos de gestão do 

conhecimento como apoio as governanças do turismo através da (1) caracterização 

dos observatórios que compõem a Rede Brasileira dos Observatórios de Turismo; (2) 

reconhecendo as categorias teóricas relacionadas ao tema para contextualizar a 

importância dos processos de gestão do conhecimento em destinos turísticos e 

mediação pelos observatórios, e destes processos em relação às governanças do 

turismo; (3) desenvolvendo uma matriz de gestão do conhecimento em observatórios 

turísticos baseadas nas categorias de análise emergentes na literatura e (4) testando 

a matriz desenvolvida juntamente com os gestores dos observatórios integrantes da 

Rede Brasileira dos Observatórios de Turismo. Considerou-se a aplicação de análises 

descritivas e de técnicas multivariadas. 

No intuito de responder a esse questionamento, buscou-se fundamentar a 

pesquisa através de uma construção teórica, discutindo assuntos sobre observatórios 

de turismo, governança do turismo, governança em rede, gestão do conhecimento, 

gestão do conhecimento no contexto do turismo e gestão do conhecimento 

interorganizacional, a partir de autores como: (MOURA, 2014), (THEORGA, 2016), 

(BRANDÃO, COSTA, 2008), (SOUZA, MOLLO, 2009), (MARTELLI, 2009), (VARRA; 

BUZZIGOLI; LORO, 2012), (GARCÊS; CARVALHO, 2020), (BREGOLIN, 2018), 

(GÂNDARA, ZEPEDA ARCE, MEDINA ESPARZA, 2018); HERNÁNDEZ, 

DANCAUSA, 2016); (ROUX, FEYT, 2011 apud BREGOLIN, 2018); 

(BEUTTENMULLER, 2007), (PENA,  MOESCH, 2016), (PIERRE; PETERS, 2000), 

(STOCKER, 1998), (FERNANDES; CORIOLANO, 2015), (KAUFMANN et al., 2002), 

(AHRENS, 2006), (VIANA, 2012), (QUEIROZ, 2005), (HALL, 2011), (CONCEIÇÃO, 

2017), (VELASCO, 2013), (LÊ GALÉS, 2004), (CABRAL, 1999); (SILVA, 2001), 
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(NONAKA; TAKEUCHI, 2008), (DAVENPORT, PRUSAK (1998), (COOPER, 2006), 

(DALKIR (2005), (SCOTT, LAWS, 2006). 

A partir do exposto na apresentação e análise dos resultados alcançados no 

estudo, verificou-se através da análise descritiva do questionário, que os gestores dos 

observatórios concordam com as atribuições de um observatório do turismo, no que 

se refere a geração do conhecimento, codificação e transferência. Quanto a 

categorização proposta, de observatórios vinculados às secretarias estaduais, 

municipais e outros (universidades, conventions, iniciativa privada), em uma escala 

de um (1) a sete (7), sendo 1 discordo totalmente e 7 concordo totalmente, as médias 

giraram em torno de concordo muito e concordo parcialmente com as variáveis 

propostas, o que pode ser visto como um fator positivo. 

Apenas a variável “Atua como mecanismo de ampliação dos sinais fracos das 

mudanças ambientais” foi sinalizada com indiferença pelos gestores. Na categoria 

municipal e outros. 

Após a análise fatorial exploratória, com o surgimento do fator nomeado 

Mediação e Facilitação, foi realizada uma análise dos sites de cada observatório, a 

fim de testar a efetividade dos observatórios neste quesito. Percebe-se que o papel 

de mediador dos observatórios ainda não foi alcançado plenamente. Apenas os 

observatórios de turismo vinculados às secretarias estaduais, em sua maioria, se 

mostraram eficientes nesse papel. 

Algumas limitações foram encontradas no percurso para a finalização deste 

trabalho, a exemplo: fazer a pesquisa diretamente com os gestores das governanças 

dos destinos, a fim de analisar a percepção destes quanto a efetividade da 

transferência do conhecimento por parte dos observatórios, porém, não foi obtido um 

número significativo de gestores para a continuidade da pesquisa.  

Deste modo, amplia-se maior interesse pela temática de mediação, no sentido 

de verificação mais aprofundada quanto ao termo e das metodologias utilizadas para 

analisar o papel do observatório de turismo como mediador do conhecimento como 

apoio às governanças de turismo.  

Outra sugestão para futuros estudos, é a reaplicação da pesquisa com demais 

membros integrantes dos observatórios de turismo, não somente com o gestor 

responsável, a fim de explorar a percepção de todos os integrantes quanto ao papel 

que o observatório exerce, bem como obter um número maior de respondentes.  
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Apêndice A – Instrumento de coleta de dados 
Referente a geração de conhecimento dos Observatórios de 

Turismo: Assinale de acordo com seu nível de concordância sobre 

os aspectos abaixo: Utilize 1 para DISCORDO TOTALMENTE e 7 

para CONCORDO TOTALMENTE 

Nível de Concordância 

Q1 O Observatório recolhe, analisa e processa a informação e 

representa um suporte para a organização do poder local. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q2 Observa a realidade, analisa a dinâmica e prove os 

resultados a todos os agentes do destino. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q3 Captura, armazena, organiza e dissemina dados, 

informações e conhecimento. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q4 É uma rede interdisciplinar permanente de discussão, 

estudos, pesquisas e produção do conhecimento focado em 

atender as demandas do planejamento turístico sustentável. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Referente a codificação do conhecimento dos Observatórios de 

Turismo: Assinale de acordo com seu nível de concordância sobre 

os aspectos abaixo: Utilize 1 para DISCORDO TOTALMENTE e 7 

para CONCORDO TOTALMENTE 

Nível de Concordância 

Q1 Auxilia no controle e gerenciamento da informação como 

ferramenta especializada para lidar com a informação a fim 

de saber o que realmente está acontecendo no destino, 

desencadeando assim, o planejamento e execução de novas 

ações. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q2 Atua como mecanismo de ampliação dos sinais fracos das 

mudanças ambientais. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q3 Possibilita aos destinos uma maior capacidade de adaptação 

frente às ameaças e oportunidades emanadas do ambiente 

dinâmico, complexo e multifacetado do turismo. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q4 Atua como agentes de condução da governança dos destinos 

turísticos. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q5 Registra continuamente as informações sobre e para os 

territórios de forma a permitir a construção de bases de 

conhecimento. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Referente a transferência do conhecimento dos Observatórios 

de Turismo: Assinale de acordo com seu nível de concordância 

sobre os aspectos abaixo: Utilize 1 para DISCORDO 

TOTALMENTE e 7 para CONCORDO TOTALMENTE 

Nível de Concordância 
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Q1 Troca conhecimento para a implementação de políticas de 

desenvolvimento. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q2 Analisa e elabora relatórios e, em seguida, dissemina essas 

informações, tornando-as acessíveis à toda a sociedade. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q3 Responsável por mediar todo o conhecimento produzido e 

utiliza técnicas para o planejamento e manejo da atividade 

turística. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q4 Tem a preocupação com a transposição da produção 

científica a ser construída para as políticas públicas, para o 

mercado, na busca da sustentabilidade do turismo das 

diferentes regiões. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q5 Facilita a gestão e o debate. 1 2 3 4 5 6 7 

Q6 Estabelece processos estruturados de coleta e 

disponibilização de informações sobre o turismo local. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Apêndice B – Fator Geração e disseminação do conhecimento dos Observatórios de Turismo estaduais 
Fator Observatório Ações desenvolvidas 

Geração e 
Disseminação 
do 
Conhecimento 

Observatório de Turismo de Minas Gerais -Indicadores:  

• Anuário 

• Fluxo e receita turística 

• Impacto do turismo 

• Movimentação dos aeroportos 

• Nível de satisfação dos visitantes 

• Ocupação hoteleira 

• Turistas estrangeiros 

• Visitação em parques naturais 

• Economia do turismo  
 
-Boletins:  

• Panorama mensal do turismo: principais indicadores do Turismo em 
MG: dados aéreos (ANAC), mercado formal (CAGED), formalização da 
atividade (Cadastur), hotelaria (ABIH MG), fluxo rodoviário (Rodoviária de BH) 
e faturamento (CNC). Além de pesquisas de relevância do período de 
referência. 

• Boletins especiais 

• Boletim geral 

• Boletim dos aeroportos 

• Boletim do emprego no turismo 

• Boletim das redes sociais 
 
-Pesquisas em eventos: 

• Mercado: as pesquisas de mercado são realizadas com os expositores dos 
eventos, bem como agentes e operadores de viagens. (ABAV – feira das 
Américas, ABETA Summit, AVIRRP, BRAZTOA, EBS – Evento Business 
Show, Festival do Turismo de Gramado, Salão Mineiro do Turismo, Salão 
Paranaense de Turismo, WTM). 

• Público: as pesquisas de público são realizadas com os participantes dos 
eventos. 

Observatório de Turismo de Goiás -Boletins de dados do turismo em Goiás: 2014 à 2019. 
 
-Inventários de Oferta Turística: 2012 à 2021 
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Fator Observatório Ações desenvolvidas 

-Panorama da Retomada do Turismo em Goiás 2021 
 
-Censo Hoteleiro dos municípios de Goiás, 2017, 2018, 2019 
 
-Relatórios Técnicos: 

• De 2014 à 2021. 
 
-Painéis de Indicadores do CADASTUR 
 
-Painéis de Indicadores das Regiões Turísticas 
 
-Painéis da Movimentação Operacional dos Aeroportos do Estado de Goiás 
 
-Mapeamento Situacional / DTI / Municípios Goianos 
 
-Dashboards: Desempenho dos Indicadores do Turismo Goiano 

Observatório do Desenvolvimento do Mato 
Grosso 

-Turismo em números: Informações quantitativas dos principais segmentos do 
turismo dentro do Estado de Mato Grosso – 2015 à 2020 

• Desempenho da hotelaria 

• Fluxo de passageiros dos aeroportos 

• Parque nacional da chapada dos Guimarães: dados de visitação nos atrativos 
do parque 

• Dimensão da ocupação no turismo: saldo de empregos nas atividades 
características do turismo 

• Arrecadação de ISSQN Cuiabá 

• Boletim especial 2020 – infográfico: impactos da covid-19 no setor de turismo 
MT 

• Boletim especial 2021 – infográfico: impactos e perspectivas para o setor de 
turismo em mato grosso 

 
-Dados Abertos: 

• Dados de ISSQN do turismo: 2017 à 2020 

• Saldo de empregos no turismo: 2015 à 2019  

• Parque Nacional da Chapada dos Guimarães: 2015 à 2020 

• Fluxo dos aeroportos: 2015 à 2021, Embarque e Desembarque  

• ICMS das atividades do turismo: 2011 à 2020  



97 
 

Fator Observatório Ações desenvolvidas 

• Observação de aves: 2019 e 2020 - Destinos visitados 

• Avaliações dos meios de hospedagens (TripAdvisor): Atendimento; Custo 
benefício; Limpeza; Localização e Geral. Valor médio da diária por município 

• Fluxo meios de hospedagem: 2015 à 2021, Cuiabá e Várzea Grande - Taxa 
de ocupação média; Diária média; RevPAR médio; Taxa de ocupação média 
anual; Diária média anual; RevPAR médio anual. 

• Dados de crédito para o turismo: 2017 à 2020, Recursos do FUNGETUR 

Central de Inteligência do Turismo de Santa 
Catarina 

-Mapa Geral: Mapa com informações gerais ou regionalizadas 

• Regiões turísticas 

• População estimada 2020 

• Média de PIB per capita 

• Média de salário mensal dos trabalhadores formais 

• Arrecadação ICMS Turístico – 2019 à 2021 

• Empresas Turísticas registradas 

• Quantidade de Empregos-RAIS (2019 

• Saldo Movimentação Empregos – CAGED  

• Ocupação hoteleira 

• Quantidade de empresas Viaja + 

• Quantidade Registrados no CADASTUR 

• Total empresas contratadas 
 
-Painel de dados das 13 regiões turísticas: 

• Serra catarinense 

• Costa Verde e Mar 

• Vale Europeu 

• Grande Florianópolis 

• Vale das Águas 

• Caminho dos Príncipes 

• Grande Oeste 

• Caminho dos Cânions 

• Caminhos da Fronteira 

• Encantos do Sul 

• Caminhos do Alto Vale 

• Caminhos do Contestado 

• Vale dos Imigrantes  
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Fator Observatório Ações desenvolvidas 

-Sazonalidade (Verão): 

• Turismo de verão no litoral catarinense: Turistas por país, turistas por Estado, 
total de turistas por ano, turistas por destinos em Santa Catarina. Período de 
2013 à 2019. 

• Temporada de verão 2017/2018: Compilado de informações e dados de 
pesquisas realizadas durante a temporada de verão 2017/2018, em alguns 
dos municípios mais procurados pelos visitantes nesse período. 

 
-Boletins 

• Boletim 04/12: dados sobre a ocupação hoteleira, fluxo de passageiros, gasto 
médio e origem dos turistas e também sobre os negócios certificados com o 
selo de segurança sanitária do programa Viaje+Seguro SC. 

• Boletim 04/12: informações sobre a ocupação hoteleira e fluxo de passageiros 
no mês de dezembro, além de Natal e Réveillon. Também, dados da 
arrecadação de ICMS turístico e da Pesquisa Floripa Airport sobre meios de 
hospedagem e segurança sanitária em Santa Catarina durante a pandemia e 
permanência dos visitantes no estado. 

• Boletim 11/02: informações sobre a ocupação hoteleira e fluxo de 
passageiros, além da expectativa para o período do Carnaval. Os dados sobre 
empregos no setor turístico, a pesquisa realizada na área de embarque do 
Floripa Airport 

• Boletim 18/03: breve panorama da Temporada de Verão 2020/2021 em Santa 
Catarina (dezembro/2020 a fevereiro/2021), que teve um cenário atípico 
diante da pandemia da Covid-19 

 
-Fluxo Turístico: 

• Aeroportos: Operações Inbound* - País de origem; Região de origem; 
Natureza origem (doméstica ou internacional). Operações Outbound** - País 
destino; Região destino; Natureza destino (doméstica ou internacional) 

• Entrada e saída de estrangeiros em Santa Catarina 

• Estudo de Demanda Turística: Estimativa de movimentações de turistas 
nacionais e internacionais de 2014 à 2019 

• Parques Temáticos: Histórico de visitação em parques temáticos em Santa 
Catarina, período de 2015 à 2021. 

• Fluxo de veículos nas praças de pedágio: Histórico de movimentação geral 
terrestre de veículos em praças de pedágio da Autopista Litoral Sul, período 
de 2017 à 2021. 
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• Rodoviárias Intermunicipal: Histórico de ônibus recebidos por rodoviárias em 
Santa Catarina, por região turística e por município, período de 2018 à 2021. 

• Unidades de Conservação: Histórico de visitantes em Unidades de 
Conservação em Santa Catarina, período de 2000 à 2021. 

• Hotelaria: Histórico de ocupação hoteleira com dados das seguintes 
instituições: ABIH, FOHB, SHRBS, IGR Caminhos dos Cânions e Balneário 
Camboriú Convention & Visitors Bureau. Período de 2018 à 2021. 

• Chegadas de turistas por Santa Catarina – Vias de acesso: Histórico de 
entrada de turistas em Santa Catarina por via de acesso e por origem. Período 
de 1997 à 2018. 

• Destinos mais visitados motivados por lazer: Histórico de destinos mais 
visitados no Brasil, período de 2017 e 2018. 

• Terminal rodoviário de Florianópolis: Histórico de fluxo de passageiros no 
Terminal Rita Maria, Florianópolis SC, no período de 2010 à 2021. 

• Navios: Histórico de navios cruzeiros, seus roteiros e passageiros0020em 
Santa Catarina, temporadas de 2009 à 2020.  

 
-Economia, emprego e educação: 

• Gasto com cartões por ACTs: Histórico de arrecadação de ICMS (Imposto 
sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços) de ACTs (Atividades 
características do turismo) através de gastos em cartão de crédito e débito em 
Santa Catarina, por região turística e por município. Período de 2017 à 2021. 

• Registros do CADASTUR e JUCESC: Alimentação; Transporte; Hospedagem; 
Atividades Culturais, Deportivas e Recreativas; Agências e organizadoras de 
viagens. 

• Empresas catarinenses com ACTs: Histórico de empresas de Santa Catarina 
que operam ACTs, período de 2010 à 2021. 

• Empregos por ACTs em Santa Catarina: Histórico de empregos em empresas 
de Santa Catarina que operam ACTs, período de 2021 à 2019. 

 
-Gestão de Destinos 

• Índice de competitividade dos destinos indutores: Balneário Camboriú, 
Florianópolis e São Joaquim 

• Segurança: Ocorrências por homicídio em Santa Catarina fornecidos pela 
SSP/SC, período de 2018 à 2021. 

• Água, esgoto, resíduos e eletricidade: Histórico de consumo de energia 
elétrica por KW/h (quilowatt por hora) em Santa Catarina. Histórico de volume 
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de consumo em m³ (milímetro cúbico) de água e esgoto em Santa Catarina. 
Histórico de volume de movimentação de resíduos em ton. (tonelada) em 
Florianópolis, período de 2016 à 2021. 

• Previsão de Tempo 

• Balneabilidade: Praias próprias, impróprias e indeterminado. 
 
-Covid-19 

• Mapa de casos da covid-19 por região. 
 
*Inbound: operações de entrada. 
**Outbound: operações de saída. 

Observatório de Turismo do Espirito Santo  -Economia do Turismo: Objetivo de mensurar e monitorar informações das 
atividades econômicas, geração da renda, número de postos de trabalho, 
remuneração média dos trabalhadores, entre outros indicadores ligados ao turismo 
para o contexto capixaba. 
 
-ES em Números 
 
-Turismo em Números 
-Infográficos 

• Temporada de Verão – 2016/2017 

• Temporada de Inverno – 2016/2017 

• Entre Estações – 2017 

• Carnaval - 2017 

• Réveillon – 2017/2018 

• Enfrentamento ao covid-19 

• Censo hoteleiro 

• Aeroporto de Vitória – 2015 e 2016: Perfil dos Turistas 

• Parque Nacional de Caparaó – 2014 à 2019: Dados de visitação. 

• Demanda turística internacional – 2012 à 2016 

• Turismo LGBT no Espírito Santo – 2018 
 
-Fluxo de Passageiros 

• Aeroporto de Vitória: Embarque e desembarque de passageiros, 2018 à 2021. 

• Série Excursões: fluxo de passageiros de transporte fretado (excursões) com 
destino aos municípios do Espírito Santo, de 2007 à 2012. 
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• Transporte Rodoviário: Fluxo de passageiros, de 2016 à 2019. 

• Transporte Ferroviário: Embarque e desembarque de passageiros, de 2018 à 
2020. 

 
-Meios de Hospedagem: 

• Censo hoteleiro: Levantamento do número de Meios de Hospedagem (MHs) 
no Estado do Espírito Santo e em seus 78 (setenta e oito) municípios, bem 
como o número de Unidades Habitacionais (UHs). 

• Taxa de ocupação hoteleira: Relação entre o número de Unidades 
Habitacionais (UHs) ocupadas e o número de unidades habitacionais 
disponíveis. 

 
-Via sinal de Telefonia Móvel: Pesquisa de demanda e fluxo turístico por meio de 
sinal de telefonia móvel 

• Descritivo metodológico 

• Banco de dados 

• Temporada de verão 

• Carnaval 

• Temporada de Abril 

• Temporada de Julho 

• Temporada de Outubro 

• Eventos 
 
-Inventários: 

• Inventários municipais 
 
-Publicações: 

• Anuários 

• Relatórios 

• Livros 

• Outras publicações: Artigos científicos, teses e dissertações, monografias, 
planos governamentais. 

 
-Eventos do Observatório: 

• Lançamento do novo site do Observatório do Turismo do ES – 2016 

• Oficina de treinamento para utilização do extrator de dados do turismo – 2016 
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Observatório de Turismo do Pará -Boletins: 

• Boletim SETUR / FAPESPA 
-Apresentação do Boletim do Turismo 2016 
-Boletim Econômico do Turismo 2016 
-Boletim Econômico do Turismo 2017 

• Boletim Ver-os-Dados 
-Boletim Ver-os-Dados Volume 1, 2, 3 e 4 

 
-Palestras 

• PALESTRA - INVEST PARÁ 
-Apresentação Banco da Amazônia 
-Apresentação Prodetur Fungetur Investe Turismo 
-Apresentação Investe Turismo Comitê Gestor Nacional  
-Apresentação Caixa Econômica Seido Chiba 

 
-Demanda Turística: 

• Internacional 
-Demanda Turística Internacional 2012 à 2016 
-Demanda Turística Internacional 2005 à 2011 
-Demanda Turística Internacional e Doméstica - 2014 
 

• Doméstica 
-Demanda Turística Doméstica - 2012 
-Sondagem turista intenção de viajar 
 

• Receptivo Paraense 
 

• Círio 
 

• Outros estudos 

• Anuário 
-Informações Anuais Sobre a Conjuntura Turística no Estado 
-Anuário Estatístico de Turismo – 2012/2013/2014 e 2017 

• Estatística e Indicadores 
-Desembarques domésticos e internacionais 
-Estatística básica do turismo 
-Estatística e indicadores por pólos turísticos 
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-Principais emissores do turismo 

• Economia do Turismo 
-Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico - 2007 
-CNTUR Pesquisa de mercado 
-Economia do Turismo uma Perspectiva Macroeconômico 2003 à 2007 
-Índice de competitividade do Turismo Nacional 2010 
-Pesquisa sobre Turismo Receptivo e estudo da Demanda Turística - 
AGROPEC 
-Estudo da Demanda Turística Círio 2012 
-Anuário Estatístico Turismo 2013 
-Boletim de Desempenho Econômico do Turismo 
-Pesquisa perfil do turista e dos segmentos de oferta 
-Estudo da demanda turística Internacional 2005-2011 
-Estudo da demanda turística Círio de Bragança 2011 
-Estudo da demanda turística do Círio de Nazaré de 2011 
-Estudo da demanda turística festival de Carimbó de Marapanim 
-Pesquisa de demanda de perfil da melhor idade 2012 
-Estudo da demanda turística de Salvaterra 
-Pesquisa da demanda Turística do Círio de Nazaré de São João de 
Pirabas 2013 
-Pesquisa anual de conjuntura econômica do turismo 2013 
-Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo 
-Relatório pesquisa de demanda Turística carnaval de Bragança 2014 
-Relatório pesquisa de demanda Turística carnaval de Curuçá 2014 
-Panorama do Turismo Internacional 2012 
-Boletim de desempenho econômico do Turismo 
-Índice de competitividade do Turismo Nacional 2013 
-Turismo no Pará - Implantação do Sistema Estadual de Estatística do 
Turismo 
-Impacto dos mega eventos na indústria hoteleira brasileira 
-Índice de competitividade do Turismo Nacional 2014 
-Boletim de Desempenho Econômico do Turismo 
-Ocupação no Turismo 2014 
-Pesquisa de Demanda Turística do Festival da Marujada 2013 
-Relatório Círio de Nazaré 2013 
-Relatório Analítico Santarém 2014  
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-Impactos econômicos e geração de empregos nos grandes jogos do 
Brasil 2014 e 2016 
-Apresentação da coletiva do Círio 2016 
-Agenda de Turismo Círio 2017 
-Coletiva Círio 2016/2017 

• Ocupação no Turismo 
-Mercado de trabalho setor turístico - Pará 2014 

• Estudos PRODETUR 
-Resumo Executivo do Pólo Belém 
-Resumo Executivo do Pólo Marajó 
-Resumo Executivo do Pólo Tapajós 

 
-Inventário da Oferta Turística. 

Observatório de Turismo do Maranhão -Pesquisas de Demanda Turística: 

• Pesquisa de Demanda Turística Alta Temporada 2021.1 

• Pesquisa de Demanda Turística Alta Temporada 2020.2 

• Pesquisa de Demanda Turística Baixa Temporada 2020.1 

• Pesquisa de Demanda Turística Carnaval 2020 

• Pesquisa de Demanda Turística Alta Temporada 2020.1 

• Perfil do Visitante Anual 2019 

• Pesquisa de Demanda Turística Barreirinhas 2019.2 

• Pesquisa de Demanda Turística Alcântara 2019.2 

• Pesquisa de Demanda Turística Baixa Temporada 2019.2 

• Pesquisa de Demanda Turística Semana da Pátria 2019 

• Pesquisa de Demanda Turística Tutóia 2019 

• Pesquisa de Demanda Turística Barreirinhas 2019.1 

• Pesquisa de Demanda Turística Alta Temporada 2019.2 

• Pesquisa de Demanda Turística São João 2019 

• Pesquisa de Demanda Turística Baixa Temporada 2019.1 

• Pesquisa de Demanda Turística Festejo do Divino Espírito Santo 2019 

• Pesquisa de Demanda Turística Semana Santa 2019 

• Pesquisa de Demanda Turística Alta Temporada 2019.1 

• Pesquisa de Demanda Turística Carnaval 2019 

• Pesquisa de Demanda Turística Baixa Temporada 2018.2 

• Pesquisa de Demanda Turística em Barreirinhas 2018.2 

• Pesquisa de Demanda Turística Alta Temporada 2018.2 
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• Pesquisa de Demanda Turística – São João 

• Pesquisa de Demanda Turística Baixa Temporada 2018.1 

• Pesquisa de Demanda Turística em Alcântara 2018.1 

• Pesquisa de Demanda Turística em Barreirinhas 2018.1 

• Pesquisa de Demanda Turística Alta Temporada 2018.1 

• Pesquisa de Demanda Turística Ano Novo 2017-2018 

• Pesquisa de Demanda Turística Semana da Pátria 2017 

• Pesquisa de Demanda Turística São João 2017 

• Pesquisa Demanda Turística Festa do Divino Espírito Santo 2017 

• Pesquisa de Demanda Turística Carolina 1ºsemestre de 2017. 

• Pesquisa de Demanda Turística Carnaval de Todos 2017 

• Pesquisa de Demanda Turística Baixa Temporada 1ºsemestre de 2017 

• Pesquisa de Demanda Turística Baixa Temporada 2017.2 

• Pesquisa Perfil do Turista Alta Temporada 2 ºsemestre de 2017 

• Pesquisa de Demanda Turística Alta Temporada 1ºsemestre de 2017 

• Relatório – Ano Novo 2016.2017 – 23032018 
 
-Oferta Turística: 

• Pólos turísticos 
 
-Transporte e deslocamento 

Observatório de Turismo do Tocantins  -Indicadores: 

• Demanda  

• Oferta 

• Economia 

• Produtos turísticos 

• Gestão do destino 

• Fluxo turístico do Jalapão 
 
-Boletins: 

• Trimestrais 

• Anuais 
 
-Fluxo turístico 

Observatório de Turismo do Acre  -Sem site 

Gerência de Estatística da Paraná Turismo -Boletins de Inteligência Turística 
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• Paraná, um panorama em números - 2021 

• Empregos e Estabelecimentos nas ACTs - 2021 

• Boletim de Inteligência Turística - Visitantes dos principais Atrativos - 2018 a 
2020 

• Boletim de Inteligência Turística - Análise do movimento aéreo - Jan-Abr 
2020/2021 

• Paraná, um panorama em números - 2020 

• Regionalização e Segmentação do Turismo no Paraná 

• Movimentação de passageiros no Paraná - 2018 e 2019 
 
-CADASTUR Paraná 2020 

• Cadastros Regulares Paraná 2020 

• Cadastro por Região Turística: 

• Campos Gerais 

• Cataratas do Iguaçu e Caminhos... 

• Corredores das Águas 

• Litoral do Paraná 

• Norte Paraná 

• Norte Pioneiro 

• Riquezas do Oeste 

• Rotas do Pinhão 

• Terra dos Pinheirais 

• Outras Regiões e Municípios sem Região 
 
-Sondagem Covid-19 (Geral e Atividades) 

• 1ª Edição 

• 2ª Edição  

• Alimentos e Bebidas 

• Agências de Turismo 

• Eventos 

• Guias de Turismo 

• Meios de Hospedagem 

• Transportadoras Turísticas 

• Setores de Turismo 

• Relatório Executivo - Empresários dos setores 
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-Sondagem Covid-19 

• Por Regiões Turísticas 
 
-Sondagem Covid-19 (Turistas) 

• Turista Potencial (1º semestre 2020) 

• Turista Potencial (2º semestre 2020) 

• Relatório Executivo - Turista Potencial 
 
-Sondagem Covid-19 (OOT’s) 

• Órgãos Oficiais de Turismo 

• Relatório Executivo - Órgãos Oficiais de Turismo 
 
-Dados do Ministério do Turismo 
 
-Números do Turismo: 

• Estudo Estatístico dos 20 anos do Turismo - 2014 

• Aeroportos - 2015 a 2019 

• Chegada de Turistas Internacionais - 2016 a 2018 

• Turismo em Números - 2018 

• Turismo em Números - 2020 

Observatório de Turismo do Mato grosso do sul -Turismo em Números: 

• Indicadores 

• Fluxo de passageiros 

• Meios de hospedagem 

• Estudos e pesquisas 
 
-Boletim: 

• Boletim mensal 

• Trimestral 

• Fluxo turístico 

• Demanda turística 

• Alta temporada 

• Boletim Covid-19 

• Boletim de pesca 

• Boletim retomada do turismo em MS 
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-Anuários: 

• 2019 

• 2020 
 
-Estudos e Pesquisas: 

• 2020 
- Sondagem Empresarial dos Impactos da COVID-19 no setor do Turismo de 
Mato Grosso do Sul - Relatório Copilado 
- Sondagem Empresarial dos Impactos da COVID-19 no setor de Turismo no 
Brasil 
- Impacto da Covid-19 nos cancelamentos das reservas nas agências e meios 
de hospedagem em Mato Grosso do Sul  

• 2019 
- Encontros, congressos e eventos do setor 

• 2018 
- Encontros, congressos e eventos do setor 

• 2017 
- Encontros, congressos e eventos do setor 

• 2015 
- Encontros, congressos e eventos do setor 
 

-Espaço Acadêmico: 

• Artigos 

• Teses e Dissertações 

• Monografias 

Observatório de Turismo do Distrito Federal -Números do Turismo em Brasília: 

• Aeroporto 

• Fluxo de passageiros 

• Embarques e desembarques 
 
-Rodoviária 

• Fluxo de passageiros 

• Embarques e desembarques 
 
-Centro de Atendimento ao Turista 

• Total de atendimentos 
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-CADASTUR 

• Número de cadastros regulares 
 
-Econômicos 

• Impostos ISS 

• Empregos no turismo 
 
-Hotelaria 

• Taxa de ocupação hoteleira 

Observatório de Turismo do Rio grande do Sul -Não está em funcionamento 

Observatório de Turismo de Rondônia -Site em andamento. 

Centro de Inteligência da Economia do Turismo 
- Estado de São Paulo 

-Informativo Mensal: 

• Monitoramento do turismo 2020-2021 

• Monitoramento de turismo frente ao covid-19 
 
-Relatórios Mensais: 

• Relatório de inteligência turística do Estado de São Paulo - 2020 

• Infográficos 
 
-Painéis: 

• Indicadores de desempenho 

• Pesquisa de percepção do turismo nos municípios 
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Apêndice C – Fator Geração e disseminação do conhecimento dos Observatórios de Turismo municipais 
Fator Observatório Ações desenvolvidas 

Geração e 
Disseminação 
do 
Conhecimento 

Observatório de Turismo de Belo Horizonte -Demanda Turística: 

• Relatório pesquisa de demanda turística 2017/2018/2019 

• Infográfico pesquisa de demanda turística 2017 e 2018 
 

-Carnaval: 

• Relatório pesquisa Folião Carnaval 2017 à 2020 

• Infográfico números do carnaval 2017/2018/2020 

• Infográfico pesquisa Folião Carnaval 2017 

• Pesquisa impacto econômico carnaval 2018 
 
-Arraial de Belo Horizonte: 

• Pesquisa Arraial de Belo Horizonte 2017 à 2019 

• Infográfico pesquisa Arraial de Belo Horizonte 2017 à 2019 
 
-Parada do Orgulho LGBT: 

• Relatório de pesquisa Parada do Orgulho LGBT 2017 à 2019 

• Infográfico pesquisa Parada do Orgulho LGBT 2017 à 2019 
 
-Festival Internacional de Quadrinhos: 

• Relatório de pesquisa FIQ 2018 

• Infográfico FIQ 2018 
 
-Virada Cultural: 

• Relatório de pesquisa Virada Cultural 2019 

• Infográfico Virada Cultural 2019 
 
-Satisfação Turística: 

• Pesquisa satisfação do turista 2013 à 2015 e 2017 
 
-Caderno de Dados: indicadores do Turismo em Belo Horizonte 

• Caderno de dados de 2012 à 2017 
 
-Outras Publicações: 

• Relatório Feira dos Produtores Locais Criativos 2018 

• Pesquisa Feira Av. Afonso Pena 2018 
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• Política Municipal de Turismo - Lei 10.823/2015 

• Pesquisa Anual Conjuntura Econômica do Turismo - PACET 2015 

• Estatística de Atendimento 2014 

• Indicadores 65 Destinos Indutores Belo Horizonte 2015 
 
-Gastronomia e Economia Criativa: 

• Relatório de Pesquisa- Gastronomia - 2018  

• Relatório de Pesquisa - Economia Criativa - 2019 
 
-Pampulha: 

• Relatório - Pesquisa Moradores de Belo Horizonte sobre o Complexo da 
Pampulha - 2019 

• Relatório - Pesquisa Visitantes Pampulha - 2018   

Observatório de Turismo de Extrema -Boletim: 

• Fluxo Turístico: Feriado da Independência do Brasil 2019 
- Taxa média de ocupação hoteleira 
- Número de visitantes nos parques 
- Pesquisa de atendimento ao turista 

Observatório de Cultura e Turismo de Campo 
Grande 

-Boletim Informativo: 

• Impactos da pandemia no trade turístico de Campo Grande 2020  

• Boletim Informativo de Cultura e Turismo Janeiro e Fevereiro 2020 

• Boletim Informativo de Cultura e Turismo Ano de 2019 

• Boletim Informativo de Cultura e Turismo Ano de 2018 

• Boletim Informativo de Cultura e Turismo Ano de 2017 

Observatório de Turismo de Paranaguá -Relatórios: 

• 2020 
- Sondagem Empresarial dos Impactos da COVID-19 no Setor de Turismo no 
Brasil 

• 2019 
- Relatório Festa de Nossa Senhora do Rocio 2019 
- Relatório Encontro Internacional dos Motociclistas 2019 

• 2018 
- Relatório Festa Nacional da Tainha 2018 
- Relatório Banho de Mar a Fantasia 2018  

• 2017 
- Relatório Centrais de Informações Turísticas 2017 
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- Relatório de Pesquisa Feira da Lua 2017 
- Relatório Festa de Nossa Senhora do Rocio 2017 
- Relatório Festa Nacional da Tainha 2017  

• 2016 
- Inventário Turístico – Alimentos e Bebidas – Dez/2016 
- Relatório Ilha do Mel 2015/2016  

• 2015 
- Relatório Ilha do Mel 2015 
- Relatório Carnaval 2015 
- Relatório Festa Nacional da Tainha 2015 2 
- Relatório Festa Nacional da Tainha 2015   

• 2014 
- Inventário da Oferta Turística – Dez/2014 
- Relatório Ilha do Mel 2013/2014 
- Relatório Carnaval 2014 
- Relatório Festa de Nossa Senhora do Rocio 2014 
- Relatório Festa Nacional da Tainha 2014 
- Relatório Anual de Conjuntura Turística da Hotelaria de Paranaguá – 2014 
- Relatório Centrais de Informações Turísticas 2014 
- Pesquisa Parada de Navio – Temporada 2013-2014   

• 2013 
- Relatório Carnaval 2013 
- Relatório Festa de Nossa Senhora do Rocio 2013 
- Relatório Festa Nacional da Tainha 2013 
-Boletim do Turismo – Primeiro Semestre 2013 
- Indicadores do Turismo – Segundo Semestre 2013   

• 2012 
- Relatório Festa de Nossa Senhora do Rocio 2012 
- Relatório Festa Nacional da Tainha 2012 
- Boletim Hotelaria – Primeiro Quadrimestre – 2012 
- Boletim da Hotelaria – Primeiro Semestre – 2012 
- Boletim do Turismo – Segundo Semestre 2012 
- Taxa de Ocupação Hoteleira – Novembro 2012 
- Taxa de Ocupação Hoteleira – Outubro 2012 
- Taxa de Ocupação Hoteleira – Setembro 2012 
- Taxa de Ocupação Hoteleira – Agosto 2012 
- Taxa de Ocupação Hoteleira – Julho 2012   
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• 2011 
- Boletim da Hotelaria – Segundo Quadrimestre 2011 
- Desempenho da hotelaria – Terceiro Quadrimestre 2011   

Observatório de Turismo de Foz do Iguaçu -Indicadores: 

• Número total de visitantes 2016 

• Comparativos da oferta turística 2015 
 
-Relatórios 
 
-Inventário: 

• Inventário da oferta turística de Foz do Iguaçu 2016 

• Inventário técnico de estatísticas turísticas 2016 

Curitiba Turismo -Dados e Estatísticas: 

• 2021 
Estatísticas Mensais - Atendimentos nos PITs, Embarques na Linha Turismo e 
Visitas à Torre Panorâmica 2021 
 

• 2020 
Turismo Curitiba em Números 2020 
Infográfico Turismo em Números 2020 
Estatísticas Mensais - Atendimentos nos PITs, Embarques na Linha Turismo e 
Visitas à Torre Panorâmica 2020 
Levantamento Online de Perfil e Avaliação do Natal de Curitiba Luz dos 
Pinhais - 2020 
Infográfico Turismo em Curitiba - Impacto Covid-19 (1º Semestre) 
Sondagem Empresarial dos impactos da COVID-19 no setor de Turismo - 
Curitiba 
2ª Sondagem Empresarial dos impactos da COVID-19 no setor de Turismo - 
Curitiba 
Sondagem dos impactos da COVID-19 no setor de Turismo do Paraná - 
Curitiba 
Panorama de Funcionamento dos Meios de Hospedagem de Curitiba durante 
a Pandemia da Covid-19 mensal 
 

• 2019 
Turismo de Curitiba em Números 2019 
Infográfico Turismo em Números 2019 
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Estatísticas Mensais - Atendimentos nos PITs, Embarques na Linha Turismo e 
Visitas à Torre Panorâmica 2019 
Relatório Pesquisa Linha Turismo 2019 
Infográfico Pesquisa Linha Turismo 2019 
Matriz de Hotelaria de Curitiba 2019 
Relatório Pesquisa Natal de Curitiba 2019 
Infográfico Pesquisa Natal de Curitiba 2019 - Perfil do Turista 

 

• 2018 
Pesquisa de Demanda Turística de Curitiba 2018 
Infográfico Demanda Turística Curitiba 2018 
Turismo de Curitiba em Números 2018 
Infográfico Turismo de Curitiba em Números 2018 
Infográfico de Indicadores do Turismo de Curitiba - 1º Semestre 2018 
Estatísticas Mensais - Atendimentos nos PITs, Embarques na Linha Turismo e 
Visitas à Torre Panorâmica 2018 
Relatório Pesquisa Linha Turismo 2018 
Infográfico Pesquisa Linha Turismo 2018 
Matriz de Hotelaria de Curitiba 2017/2018 
Infográfico Hotelaria de Curitiba em Números 2018 
Matriz de Espaços para Eventos 2017/2018 
Relatório Pesquisa Natal de Curitiba 2018 
Infográfico Pesquisa Natal de Curitiba 2018 - Perfil do Turista 
Pesquisa de Demanda Turística Internacional do Ministério do Turismo 2014 a 
2018 - Recorte Curitiba 

 

• 2017 
Estatísticas Mensais - Atendimentos nos PITs, Embarques na Linha Turismo e 
Visitas à Torre Panorâmica 2017 
Relatório Pesquisa Linha Turismo 2017 
Infográfico Pesquisa Linha Turismo 2017 
Infográfico Turismo de Curitiba em Números 2017 
Relatório de Indicadores do Turismo de Curitiba - 1º Semestre 2017 
Infográfico Indicadores do Turismo de Curitiba - 1º Semestre 2017 
Relatório de Indicadores do Turismo de Curitiba - 2º Semestre 2017 
Infográfico Indicadores do Turismo de Curitiba - 2º Semestre 2017 
Relatório Pesquisa Natal 2017 
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Fator Observatório Ações desenvolvidas 

Infográfico Pesquisa Natal 2017 - Perfil do Turista 
Pesquisa de Demanda Turística Internacional do Ministério do Turismo 2013 a 
2017 - Recorte Curitiba 

 

• 2016 
Estatísticas Mensais - Atendimentos nos PITs, Embarques na Linha Turismo e 
Visitas à Torre Panorâmica 2016 
Pesquisa sobre o Perfil, Percepção e o Impacto Econômico do Turista 
Participante do UFC 198 - Curitiba 
Pesquisa de Demanda Turística Internacional do Ministério do Turismo 2012 a 
2016 - Recorte Curitiba 

 

• 2015 
Estatísticas Mensais - Atendimentos nos PITs, Embarques na Linha Turismo e 
Visitas à Torre Panorâmica 2015 
Índice de competitividade do Turismo Nacional – Relatório Curitiba 2015 
Pesquisa de Demanda Turística Internacional do Ministério do Turismo 2011 a 
2015 - Recorte Curitiba 

 

• 2014 
Estatísticas Mensais - Atendimentos nos PITs, Embarques na Linha Turismo e 
Visitas à Torre Panorâmica 2014 
Relatório Pesquisa Linha Turismo 2014 
Relatório Pesquisa Natal 2014 
Índice de competitividade do Turismo Nacional – Relatório Curitiba 2014 
Pesquisa de Demanda Turística Internacional do Ministério do Turismo 2010 a 
2014 - Recorte Curitiba 

 

• 2013 
Relatório Pesquisa Linha Turismo 2013 
Relatório Pesquisa Natal 2013 
Índice de competitividade do Turismo Nacional – Relatório Curitiba 2013 
Pesquisa de Demanda Turística Internacional do Ministério do Turismo 2007 a 
2013 - Recorte Curitiba 

 

• 2012 
Principais dados estatísticos do Turismo de Curitiba 2012 - Guia de Bolso 
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Fator Observatório Ações desenvolvidas 

Relatório Pesquisa de Demanda Turística 2012 
Relatório Pesquisa Linha Turismo 2012 
Relatório Pesquisa Feira do Largo da Ordem 2012 

 

• 2011 
Índice de competitividade do Turismo Nacional – Relatório Curitiba 2011 
 

• 2010 
Índice de competitividade do Turismo Nacional – Relatório Curitiba 2010 
 

• 2009 
Índice de competitividade do Turismo Nacional – Relatório Curitiba 2009 
 

• 2008 
Índice de competitividade do Turismo Nacional – Relatório Curitiba 2008 

Observatório de Turismo de Epitácio -Infográfico Meios hospedagem: 

• Panorama dos Meios de Hospedagem da Estância Turística de Presidente 
Epitácio/SP, maio 2021. 
 

-CADASTUR Empresas Turísticas 
 
-Relatório Técnico da Pesquisa Percepção do Turismo no Município de 
Presidente Epitácio 

Observatório de Turismo e Eventos da cidade 
de São Paulo 

-Indicadores Mensais: 

• Meios de Hospedagem 

• ISS Grupo 13 

• Terminais Rodoviários 

• Aeroportos 

• Boletim Mensal OTE 
 
-Mega Eventos: 

• Mega eventos na cidade de São Paulo de 2010 à 2020. 
 
-Emprego no Turismo: 

• Relatórios: análise do comportamento do mercado de trabalho das principais 
atividades relacionadas ao turismo 
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Fator Observatório Ações desenvolvidas 

-Boletins Semestrais: 

• Informações sobre arrecadação de ISS, movimentação dos aeroportos e 
terminais rodoviários, desempenho da hotelaria paulistana, perfil dos visitantes 
das Centrais de Informação Turística, pesquisas de perfil de público nos 
eventos. 

-Anuários Estatísticos: 

• Indicadores da atividade turística em São Paulo de 2011 à 2014. Um 
levantamento detalhado com tabelas, amostras e comparações com anos 
anteriores de setores que envolvem o turismo paulistano. 

 
-Infográficos: 

• Comunidades estrangeiras vivendo em São Paulo 

• Espaços Culturais em São Paulo 

• Quem foi turista em São Paulo em 2014? 

• Quem é o turista que vem à São Paulo? 

• Desempenho Meios de Hospedagem durante a Copa – 3º estudo 

• Vale a pena sediar uma Copa? 

• Mulheres de negócios em São Paulo 

• Desempenho Meios de Hospedagem durante a Copa – 2º estudo 

• Desempenho Meios de Hospedagem durante a Copa – 1º estudo 

• Feiras de Negócios 

• “Automototurismo” em São Paulo 

• Mochileiros Satisfeitos 

Observatório de Turismo de Corumbá/Pantanal -Sem site próprio. 

Observatório de Turismo de Fortaleza -Sem site próprio. 

Observatório de Turismo de Maceió -Sem site próprio. 
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Apêndice D – Fator Mediação e Facilitação dos Observatórios de Turismo estaduais 
Fator Observatório Ações desenvolvidas 

Mediação 
e 
Facilitação 

Observatório de Turismo de Minas Gerais -Estudos em Turismo:  

• Artigos Acadêmicos 

• Censo Turismo 

• Circuito Liberdade 

• Diagnóstico do setor hoteleiro 

• Destinos indutores 

• Demanda turística 

• Destinos turísticos inteligentes 

• Matriz de posicionamento de circuitos turísticos 

• Pesquisa de emprego e desemprego (PED): RMBH 

• Rota Lund 
 
-Manuais: O Observatório do Turismo de Minas Gerais tem como objetivo a transferência de 
conhecimentos e a formação de recursos humanos. Através da criação de manuais busca-se 
melhorias no setor turístico, fortalecendo a produção de conhecimento nesse meio. 
 

• Metodologias de pesquisa em turismo: O levantamento de estatísticas do 
turismo permite compreender o perfil dos visitantes e o impacto causado pela atividade 
em cada local. Apesar disso, há uma dificuldade na padronização desses dados. A 
partir disso, criou-se o Manual de Metodologias de Pesquisas em Turismo. 

• Manual de dados da ANAC: Por meio do Manual de Dados da Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC), pretende-se demonstrar como utilizar os dados de voos e 
passageiros, de forma a auxiliar no tratamento de dados sobre turismo 

• Manual da ocupação hoteleira: O Manual da Ocupação Hoteleira visa explicar como 
são obtidos os dados da hotelaria através dos Boletins de Ocupação Hoteleira (BOHs), 
e como estes indicadores podem contribuir para o monitoramento do turismo municipal 
ou regional, por meio do cálculo das taxas de ocupação hoteleira e também do fluxo 
turístico. 

• Turismo de negócios: 
-Manual de TNE (Turismo de Negócios e Eventos) 
-Destinos de TNE de Minas Gerais 
-Perfil dos visitantes de negócios 
-TNE Belo Horizonte 

Observatório de Turismo de Goiás -Portfólio: Inteligência turística de mercado, consultoria, análise de dados e pesquisas, 
mineração de dados. 
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Fator Observatório Ações desenvolvidas 

 
-Estudos estratégicos com dados primários e secundários: 

• Estimativa do impacto econômico Região Vale do Araguaia, Temporada do Araguaia: 
dados referentes à estimativa do Impacto Econômico na temporada do Araguaia 

• Estudo de estimação de perda no mercado de eventos em Goiânia: Goiânia Convention 
& Visitors Bureau - 07/08/2020 

• Cidades do Estado de Goiás mais visitadas: Estimativa dos visitantes dos seguintes 
municípios do estado de Goiás: Goiânia, Rio Quente, Caldas Novas, Anápolis, 
Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Valparaíso de Goiás, Abadiânia, Catalão e Itumbiara. 

• Cidades do Estado de Goiás mais visitadas II: Arrecadação de ICMS nas ACTs – 
Principais Municípios - 2019 

• Estimativa de fluxo turístico para Goiânia 

• Estudos das atividades de alimentação que compõem as ACTS, Atividades 
Características do Turismo do Estado de Goiás 

• Estudo econômico: Abadiânia de Goiás 

• Dados do turismo no Estado de Goiás 2021 

• Relatório Cadastur 2021 

• Dados do setor de eventos em Goiás 

• Dados do turismo no município de Pirenópolis 

• Boletim de dados: Plano de retomada do turismo de Cavalcante. 
 
-Planejamentos Estratégicos: 

• Planejamento Estratégico da Goiás Turismo (2019 – 2022) 

• Planejamento Estratégico - Associação Caminho de Cora Coralina (2019-2022) 

• Planejamento Estratégico do Município de Cristalina - GO (2020 – 2023) 

• Planejamento Estratégico do Município de Corumbá de Goiás – (2021-2024) 
 

Observatório do Desenvolvimento do 
Mato Grosso 

- 

Central de Inteligência do Turismo de 
Santa Catarina 

-Pesquisa 

• Impactos no turismo causados pela covid-19, abril/20. 

• Intenção de viagens, Setembro 2020: Relatório dinâmico da Pesquisa de Intenção de 
Viagem realizado pela SANTUR, de 24/08 à 07/09 

• Turistas Visitantes Costa Verde e Mar: Relatório dinâmico da Pesquisa com Turistas 
que visitaram a região turística Costa Verde e Mar no período de Janeiro, Fevereiro e 
Março de 2021.  
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Fator Observatório Ações desenvolvidas 

Observatório de Turismo do Espirito 
Santo 

-Estudos e Pesquisas: 
Região Metropolitana: 

• Diagnóstico e avaliação do potencial turístico do município de Vitória. 

• Rede de difusão do desempenho do turismo Capixaba – Cariacica e Viana 

• Rede de difusão do desempenho do turismo Capixaba – Serra e Fundão 

• Rede de difusão do desempenho do turismo Capixaba – Guarapari 

• Rede de difusão do desempenho do turismo Capixaba – Vila Velha 
 
-Pesquisas: 

• Temporada de Verão: Pesquisa de identificação do perfil dos turistas na temporada de 
verão 2021;  

• Temporada de Inverno: Pesquisa de demanda turística de inverno de 2004 à 2019. 

• Entre Estações: Pesquisa de demanda turística entre estações de 2005 à 2017. 

• Carnaval: Pesquisa de identificação do perfil dos turistas no carnaval 2021;  

• Feriado Nacional: Pesquisa de fluxo turístico de feriado nacional 2014. 

• Réveillon: Pesquisa de demanda turística Réveillon 2019/2020 – Apresentação geral; 
Pesquisa de demanda turística Réveillon 2017/2018 – Apresentação geral; Pesquisa de 
demanda turística Réveillon 2017/2018 – Vila Velha; Pesquisa de demanda turística 
Réveillon 2017/2018 – Vitória; 

• Aeroporto de Vitória: Pesquisa de Demanda e Fluxo Turístico no Aeroporto de Vitória. 
Dados de 2015 e 2016. 

• Regiões Turísticas: Temporada de verão, carnaval e entre estações das regiões 
turísticas: da Costa e da Imigração, Montanhas Capixabas, Caparaó, Imigrantes, dos 
Vales e do Cafés, do Verde e das Águas, Metropolitana. 

• Eventos: Pesquisa do perfil do turista e avaliação dos destinos capixabas realizada em 
eventos de interesse turístico. Dados de 2011 à 2015 e 2019. 

 
-Programas e Projetos: 

• Planejamento e gestão do turismo no município 

• Regionalização do turismo 

• Qualifica ES 

• CADASTUR 

• Guia Brasileiro de Sinalização Turística 

Observatório de Turismo do Pará -Conjuntura Econômica: 

• Boletim de Desempenho Econômico do Turismo 
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Fator Observatório Ações desenvolvidas 

-Pesquisa de Sondagem Empresarial dos Impactos da COVID-19 no setor de 
Turismo 
-Balanço do Turismo no Pará 2017 - Metas para 2018 
-Balanço do Turismo no Pará 2016 - Metas para 2017 
-Boletim de desempenho econômico do turismo 
-Pesquisa econômica anual - 2014 
-Sondagem do consumidor - Intenção de Viagem 
-Boletim de desempenho econômico do turismo - Abril 2015 

Observatório de Turismo do Maranhão -Estudos Diversos: 

• Estudos socioeconômicos 

• Mapa do artesanato 

• Estudos de mercado 

Observatório de Turismo do Tocantins -Estudos: 

• Pesquisas realizadas 
-Movimentação financeira: Encantos do Jalapão; Temporada de Praia. 
-Perfil da demanda: Carnaval; Encantos do Jalapão; Temporada de Praia. 

• Plano desenvolvimento regional 
-Bico do Papagaio 
-Encantos do Jalapão 
-Ilha do Bananal 
-Lagos e Praias do Cantão 
-Serras e Lagos 
-Serras Gerais 
-Vale dos Grandes Rios 

• Planos de marketing 
-Encantos do Jalapão 
-Lagos e Praias do Cantão 
-Serras e Lagos 

Observatório de Turismo do Acre -Sem site 

Gerência de Estatística da Paraná 
Turismo 

- 

Observatório de Turismo de Mato Grosso 
do Sul 

-Planos e Programas: 

• Plano de Retomada do Turismo em Mato Grosso do Sul 

• Plano de Marketing de Campo Grande e Região Caminho dos Ipês 

• Relatório Final Programa de Classificação dos Municípios 

• Plano de Marketing Polo turístico de Mato Grosso do Sul Polo Bonito Serra da 
Bodoquena 
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Fator Observatório Ações desenvolvidas 

• Avaliação Ambiental Estratégica do Prodetur Nacional no Estado de Mato Grosso do 
Sul Polo Campo Grande e Região 

• Avaliação Ambiental Estratégica do Prodetur Nacional no Estado de Mato Grosso do 
Sul Polo Serra da Bodoquena 

• Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável PDITS/POLO Campo 
Grande e Região 

• Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável PDITS Serra da 
Bodoquena 

Observatório de Turismo do Distrito 
Federal 

-Estudos e Publicações: 

• Pesquisas de perfil e satisfação do turista, de 2010 à 2019 

• Anuários estatísticos do turismo 

• Pesquisa de sondagem empresarial com empresários do setor hoteleiro 

• Pesquisa de sondagem empresarial com empresários do setor de agências e 
organização de viagens 

• Ranking de competitividade dos Estados 2019 
 
-Governança 

• Atas CONDETUR/DF (Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal) - 
2010 à 2019. 

Observatório de Turismo do Rio Grande 
do Sul 

-Não está em funcionamento. 

Observatório de Turismo de Rondônia -Site em andamento. 

Centro de Inteligência da Economia do 
Turismo - Estado de São Paulo 

-Pesquisas e Estudos: 

• Pesquisa de perfil de público da Expoflora 2019 

• Pesquisa de percepção do turismo nos municípios do Estado de São Paulo - 2020 

• Fluxos turísticos: perspectivas de retomada no pós-pandemia 

• Projeções econômicas e potencial de recuperação do turismo paulista - 2020/2021 

• Chegada de turistas no Estado de São Paulo - 2018/2019 

• Balanço econômico do turismo paulista 2020 e perspectivas para 2021/2022 

• Empresas de turismo no Estado de São Paulo - Análise de aberturas e baixas 2020 

• Agências de viagens paulistas - Análise mercadológica 2020 

• Perfil do turista em Aparecida-SP - 2019 
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Apêndice E – Fator Mediação e Facilitação dos Observatórios de Turismo municipais 
Fator Observatório Ações desenvolvidas 

Mediação e 
Facilitação 

Observatório de Turismo de Belo Horizonte - 

Observatório de Turismo de Extrema - 

Observatório de Cultura e Turismo de Campo 
Grande 

- 

Observatório de Turismo de Paranaguá - 

Observatório de Turismo de Foz do Iguaçu -Pesquisas: 

• Ocupação hoteleira 2016 

• Perfil do hóspede de Foz do Iguaçu – Julho de 2015 

• Perfil do visitante do Parque Nacional do Iguaçu 2016 

Curitiba Turismo - 

Observatório de Turismo de Epitácio - 

Observatório de Turismo e Eventos da cidade 
de São Paulo 

-Outras Publicações: 

• Painel de Monitoramento do Turismo na Cidade de São Paulo – 2014 à 2018 

• Índice Mensal de Atividade do Turismo de São Paulo (IMAT-SP) – abril/2021 

• Terminais de Ônibus em São Paulo – Covid-19 

• Censo do Blocos de Rua – Carnaval 2020 

• Mutirão nos Bairros: Guaianases 

• Réveillon na Paulista 2020 

• Virada Cultural 2019 

• Perfil do consumidor – Rua 25 de Março 

• Mercado de Trabalho no Turismo na Cidade de São Paulo – 2014 

• Turismo de Estudos na Cidade de São Paulo 

• SP de Bike 

• Observatório do Turismo e o planejamento estratégico de destinos 

• Impacto Econômico da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™ na Cidade de 
São Paulo 

• Perfil dos turistas dos países da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™ 

• Dimensionamento do Turismo Paulistano – 2014 

Observatório de Turismo de Corumbá/Pantanal -Sem site próprio. 

Observatório de Turismo de Fortaleza -Sem site próprio. 

Observatório de Turismo de Maceió -Sem site próprio. 

 


