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SÍNTESE 

AN~LISE MERCADOLCGICA DO SISTEMA TURÍSTICO DA CIDADE 

DE OURO PRETO - MG 

POR 

JUAREZ LOPES CMJÇADO 

" 

Os sistemas turísticos, principalmente o sistema turís 

ti co à a ciàaàe àe Ouro Preto llO Es i:.aào ue Hiw::ts GeL ct.i.b, 

são estudados nesta dissertação sob um ponto de vista ' 

de Harketing. 

O trabalho apresenta inicialmente consideraçõ~s gerais' 

sobre o turismo e o turismo no Brasil; posiciona con-

ceitualmente o sistema de Marketing para o turismo, e 

apresenta sob um ponto de vista histórico o sistema es-

pecífico a ser analisado. 

Posteriormente é estudada a oferta turística de Ouro 

Preto tomando-se como base analítica seus elementos for 

madores, e a demanda turístici do local é analisada a -

través de uma pesquisa mercqdolÕgica levada a efeito em 

fontes primárias. 
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I 
Os fundamentos conceituais do marketing turístico sao 

apresentados, assim como suas particularidades e va

riáveis de decisão. 

No Último capítulo são elaboradas proposições mercado 

lÓgicas para o turismo em Ouro Preto. 
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I - T0PICO INTRODUTÕRIO - O TURISMO 

\ "Se tirei passaporte, se comprei pas

sagem; se avisei à Light, à Tel~rj 

e à Gaserj (já existe a sigla?), que 

estou de viagem, mas já volto1 se me 

despedi dos amigos; se cumpri todas 

as obrigações ligadas ao ato de via

jar, e olha que não são poucas, por 

que me exigem esse depósito de 12.000 

cruzeiros para que a viagem se efeti

ve? Esse dinheiro me faz faltac E que 

nao fizesse. A título de que me é re-

clamado? Perco o prazer da 

co mais alguma coisa, pois só me de.

volvem os 12.000 quando eles jã se es 

torricaram de tal modo que não mais 

os reconheço". (Carlos Drumond de An

drade, na crônica "Viajar", Jornal do 

Brasil de 10-06-1976) 

1. Antecedentes Históricos. 

1\ partir do dia 05 de julho de 1841, quando 570 abstêmios a-

presentaram-se na Estação de Leicester a fim de participar de 

uma reunião da liga pró-temperança em Loughborough,estava nas 

cendo pelas mãos do inglês Thomas Cook, aquilo que se torna

ria em um dos maiores negócios do século XX: O Turismo Organi 

zado. 

.1. 
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Criado, empresarialmente, com a finalidade de "Unir os ho -

mens entre si e de unir os homens a Deus" (1), hoje o turismo 

é visto internacionalmente.como uma poderosa fonte de divis&s 

e nacionalmente como um negócio altamente lucrativo. 

-A preocupaçao quase que generalizada dos mais distintos goveE 

nos com a regulamentação do fenômeno quer a nível de suas re-

percussões intra-nacionais, quer a níveis internacionais, sao 

suficientes para patentear a importância e o cuidado com o 

qual o turismo é encarado hodiernamente. 
' 

2. O Turismo ~ Brasil. 

No Brasil, com a criação atrav~s do Decreto-Lei n9 55, de 18 

de novembro de 1966, do Conselho Nacional de Turismo - CNTUR 

em conjunto com a. EMBRATUR - Empresa Brasileira de Turismo 

ficou definida a Política Nacional de Turismo, reconhecido 

, 
o 

fenômeno como uma atividade estatal individualizada, e equip~ 

rado o fenômeno às .indústrias de Base. 

O Governo Federal interveio no setor com duas medidas da mais 

alta importância e conveniência para o d~senvolvimento turís-

tico no Brasil: instituiu o Fundo Geral de Turismo - (FUNGE-

TUR), destinado a fomentar e promover recursos para financia-

mento de obras, serviços e atividades turísticas, e delegou 

poderes ao CNTUR para definir zonas de interesse turístico. 

·• 2. 



Os dois Últimos atos complementam o primeiro e formam com es-

te, a estrutura básica da legislação oficial de turismo, dot~ 

da, assim do adequado suporte legal para instalar um sistema 

nacional de planejamento, ordenação e estímulo ao turismo. 

Sistema previsto na lei, mas aguardando ainda a plenitude de 

seu emprego na dinamização do processo brasileiro de Turismo. 

Por outro lado, o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II 

PND) (2) , estabelece as chamadas grandes prioridades, segundo 

a estratégia de desenvolvimento, as quais deverão ser observa 

das em todo o seu transcorrero 

Assim é que, no campo econômico, ·será fundamental proporcio -

nar ao setor privado os recursos necessários aos importantes' 

programas de investimento da indústria que terá de expandir ' 

-maciçamente sua capacidade produtiva. Ao mesmo tempo, o comer 

cio deverá modernizar-se e, em alguns setores, adquirir esca-

la, sob a forma de novas estruturas de comercialização. Da 

mesma forma, o II PND preconiza continuidade no esforço de de 

senvolvimento do turismo, tanto interno como externo. 

Elevado a um nível de programa prioritário de governo, contu-

do, até o momento, o turismo nacional ainda aguarda para in 

corporar definitivamente sua participação no processo brasi -

leiro de desenvolvimento, a oportunidade de prestar uma con -

tribuição efetiva, como decorrªncia de um esquema de planeja-

• 3. 
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rnento que lhe possibilite expandir-se através de programas re 

" alistas e exequ!veis. 

Recentemente, o atual presidente da Embratur, -Said Farhat, em 

entrevista a urna revista ·de circu_,.ação nacional, afirmava que 

o Brasil apresenta um déficit aproximado de US$ 4 O O. 00 o. O 00,00 

(quatrocentos milhÕes de dólares) por ano, em turismo. 

Com a finalidade de equilibrar o déficit no Balanço de Paga -

mentes do País, e principalmente com a finalidade de superá

lo no que ele é relativo ao turismo, o governo brasileiro op-

tou por urna diretriz de natureza normativo-legal. 

Baixou em 04 de junho de 1976 o Decreto-Lei 1470, que estabe-

lece condição para emissão ou prorrogação de passaporte co

mum, concessao de visto policial de saída e dá outras provi -

dências. 

Segundo este Decreto-Lei posteriormente tornado popular com 

o· nome de "Lei dos Doze Mil", ficou condicionado a recolhimen 

to em dinheiro, no valor de Cr.$12. 000,00 (doze mil cruzeiros): 

a) A emissão ou prorrogação de passaporte comum no país • 

... 
b) A concessao, em passaporte emitido por ~utoridade brasilei 

ra, de visto policial de saída • 

• 4. 



-c} A concessao, para estrangeirc admitido ou registrado no 

País em caráter permanente, de visto policial de saída. 

Mais adiante, em seu parágrafo 29 o D.L. 1.470 estabelece que 

"a quantia de que se trata este Dec.Lei será devolvida no pr~ 

zo de um (1) ano, não fluindo juros nem correção monetária 

(3). 

Este Dec. Lei deveria criar um impacto positivo na movimenta-

-çao interna de turistas, reorientando os fluxos que se desti-
".:\-. 

nam ao estrangeiro. Mas quando observados cuidadosamente, no-

ta-se que os recursos do sistema turístico nacional apresen -

tam U.."na série muito grande de disfunções que cri.am inevi tr3.vel 

mente uma barreira ao desenvolvimento do turismo interno. Es-

tas disfunções se apresentam principalmente na ausência de u

rna estrutura hoteleira adequada, na falta de informações tu

rísticas, na falta de uma superestrutura orientada para o tu

rismo e na irracionalidade da determinação de preços, que fa-

zero com que o turismo interno só seja compatível com segmen-

tos de mercado de alta renda. Como as barreiras impostas pelo 

Dec.Lei 1.470 tendem a não atingir ao citado segmento, e como 

com as atuais estruturas de preço o turismo não é possível ' 

às classes de renda mais baixas, é possível, que a perdurar o 

Decreto,haja uma grande retração nos movimentos turísticos 

brasileiros, a nível internacional, mas também e talvez com 

maior intensidade, a nível intra-nacional, pois a persistir 1 

.s. 



os sistemas de determinação de preços dos serviços e p1.:odu ... 

tos componentes do sistema turístico, os níveis que hoje já 

são excessivamente altos se tornarão proibitivos. 

A fim de que esta retração não se torne realidade é necessã -

rio que se reexamine sob um ponto de vista funcionalista, o 

sistema turístico brasileiro e que se adote uma orientação de 

rnarketing visando compatibilizar a natureza, estrutura e de-

mais características da oferta turística com o número e os re 

quisitos qualitativos dos diversos conglomerados de turistas' 
~ . 

brasileiros. 

Esta monografia analisa sob um ponto de vista de marketing , 
os sistemas turísticos e aplica estes conhecimentos a um sis-

terna específico corno forma a operacionalizar os princípios a-

nalíticos propostos. 

3. O Sistema de Marketing Eara ~ Turismo 

o_. Sistema é concebido corno sendó um. conjunto de partes rela -

cionadas entre si. No contexto específico dos sistemas turís

ticos podemos entendê-los como sendo' um complexo interagente 

e estruturado de Organizações Sociais, procedimentos, recur

sos, pessoas e eventos, aplicados a movimentação de pessoas 1 

do local de sua residência a outro distinto, visando a obten

ção de uma lucratividade apropriada • 

• 6. 



Em sua forma mais elementar o sistema turístico pode ser dia-

gramado, conforme segue: 

SISTEMA TURÍSTICO ELEMENTAR 

SERVIÇOS E COMUNICAÇÕES 

.. 

., ' r 
SISTEMA 

I I TURISTA 
TUR!STICO 

I I 
A~ 

PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES 

Uma diagramação mais detalhada deste sistema teria necessa-

riamente de representar àlguns outros componentes do siste-

ma bem como os demais fluxos do sistema. 

Os primeiros elementos que devemos agregar ao sistema turísti 

co elementar são os próprios subsistemas que compõem a oferta 

turística: 

.7. 
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1 a) Recu.:--sos naturais - elementos básicos, como clima, topogr!! 

fia, flora, fauna, etc. 

b) Infra-estrutura - recursos aplicados com a finalidade de 

possibilitar a vida humana no local. Luz, esgotos, etc. 

c) Hospitalidade - atitude acolhedora e receptiva por 

da população local ao visitante. 

parte 

d) Super-estrutura - construções acima e abaixo do nível do 

solo tais como, hotéis, shoppings, etc. 

e) Eventos - fatos que ocorrem na região, planejados ou não , ',:-

mas de natureza invulgar. 

f) Recursos financeiros e Diretrizes do sistema - composto p~ 

la soma de recursos financeiros e as diretrizes orientado-

ras da administração do sistema. 

Agregados os subsistemas componentes da oferta, o segundo ele 

mento é composto pela concorrência. 

~ necessário distinguir pelo menos dois tipos de concorrência 

nos sistemas turísticos. 

a) Concorrência inter-sistemas, ou seja, sistemas turísticos 

distintos que competem entre si pela visita do turista. 

b) Concorrência genérica, ou seja, aquela capaz de satisfa-

zer a uma mesma necessidade básica do turista, e nao a for 

ma de serviço que a define. Como exemplo cita-se um jogo 

.a. 
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de futebol na tarde de domingo ao invés de visitar um sis

tema turístico, o jogo referido se transforma em um concor 

rente para o sistema. 

O terceiro elemento do sistema é ,::omposto pelos distribuido -

res de serviços turísticos, ou seja "a cadeia de empresas eco 

nomicamente independentes pela qual o serviço turístico é le

vado dos produtores aos consumidores finais (4). 

O Último componente do sistema turístico é exatamente o consu 

rnidor final ou turista. ~ o indivíduo ao qual é dirigido todo 

o esforço de rnarketing da oferta e dos intermediários do sis

tema. 

·Existem várias maneiras de conceituar o turista. Neste texto 

, entenderemos corno turista "todas as pessoas que se movimentam 

do local de sua residência, para outro distinto, com a final! 

dade outra que não somente trabalhar e retornar ã residência". 

(5) 

~ necessário salientar que estamos diagramando a parte cen -

tral do sistema de marketing para o turismo, mas outras variá 

veis precisam ser consideradas, pois apesar de não fazerem 

parte da constituição do sistema turístico propriamente dito, 

são variáveis que por sua natureza influenciam o comportamen

to do sistema. são as variáveis ambientais que dependendo do 

sentido de sua orientação influenciam· quer positivamente,quer 

.9. 



negativamente, o funcionamento de um sistema turístico. são 

elas: 

a) Ambiente político e legal - constitui.do pelo sistema de p~ 

der q~e norrnatiza o país. 

Ex.: o Dec. Lei nQ 1.191, de 22 de outubro de 1972, que 

cria os incentivos fisc~is para o Turismo. 

b) Ambiente econômico - constituÍdo pelos subsistemas econôrni 

cos da nação. 

"" Ex.: Quando existe urna tend~ncia econômica de recessao, 

provável que haja urna retração nos fluxos turísticos. 

.. e 

c) Ambiente tecnolÓgico - constituido pélos subsistemas cria-

dores e disserninadores de tec~ologia colocada a serviço de 

um sistema turístico. 
-

Ex.: Com o desenvolvimento da aviação comercial, o Turismo 

adquiriu grande impulso. 

d) Ambiente cultural - constituÍdo pelo conjunto de crenças , 

valores e conhecimentos de urna sociedade. 

Ex.: Pessoas instruídas viajam mais. 

e) Recursos financeiros e diretrizes do sistema - constituído 

pelos recursos disponíveis e diretrizes propostas pelos 

responsáveis pelo Turismo em urna determinada região. 

Ex.: Se o Governo opta pela implementação de urna estraté

gia de desenvolvimento regional baseada na industrializa -

ção, pode o Turismo ser relegado a planos secundários • 

. lo. 



1!: compreensível que os sistemas turísticos não possam adrnini2_ 

trar as variáveis ambientais, contudo o conhecimento e o acom 

panhamento das variações nas mesmas, lhes possibilitam uma a~ 

daptação e uma ação executiva mais eficaz. 

Vejamos a seguir uma diagramação compreensiva do sistema tu

rístico, conforme anteriormente descrito • 
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4. O Si~tema Ouro Preto 

Esta dissertação visa analisar, sob um ponto de vista de 

Marketing, o sistema turistico da cidade de Ouro Preto, no 

Estado de Minas Gerais. 

O arcabouço teórico a ser utilizado terá sempre como referên-

cia os conhecimentos técnicos especializados das áreas de 

Marketing e Turismo. Estes conhecimentos moldarão os cantor -

nos. e~darão formas às análises. 

A fim de prover um melhor entendimento para o sistema a ser 

1. .. - .. • • t 
anaL~saao, e necessar~o s~ uar iHicialmente o sistema naquilo 

que é conhecido como "circuito das cidades históricas", do 

qual Ouro Preto é parte integrante. 

Este circuito é composto pelas cidades setecentistas e oito -

centistas de Ninas Gerais, nas quais se desenvolveu, no pass~ 

do, uma economia baseada no garimpo e na exploração do ouro , 

e-onde se apresentaram, com maior incidência, manifestações ' 

art!sticas nos campos da arquitetura, música e pintura. 

A ilustração seguinte mostra de forma esquemática o referido' 

circuito, em um mapa onde se vê representada adicionalmente a 

cidade de Belo Horizonte. 
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Integrando o roteiro das cidades históricas mineiras e brasi-

leiras, Ouro Preto nao perrnanec~.,;. apenas corno urnnúcleo repr!:_ 

sentativo de urna fase econômica caracterizada pela grande ri

queza e que permaneceram como ultrapassadas páginas mortas. 

Significa urna expressao autêntica e permanente de vários te-

mas: O Ciclo do Ouro, das lutas pela independência do jugo 

português, das soluções urbanísticas exemplares do Século 

XVIII, e do Barroco brasileiro. 

Ouro,Preto é hoje urna das mais famosas cidades do Brasil , e 

do ponto de vista cultural, talvez, a mais expressiva. Ali a 

natureza e o homem se conjugaram na criação de um dos mais 

curiosos fenômenos urbanísticos ào Brasil e do Iviundo, fenôwe-

no este que tem despertado o interesse de viajantes nacionais 

e estrangeiros, bem corno de organizações internacionais e na-

cionais corno a UNESCO e FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, que têm de-

rnonstrado urna preocupaçao constante no sentido de conservar e 

valorizar o patrimônio da cidade. 

A- antiga Vila Rica teve fausto nos seus primeiros dois ... 
se cu-

los, pelo ouro, com sua sociedade empolgada pela fortuna, ris 

cos e festas. 

Foi sede do governo da Capitania, depois da Província. Em vir 

tude da decadência da mineração, a economia da cidade atrofi-

ou e Vila Rica estagnou. 
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Deixou de ser a capital do Estado de Minas Gerais em 1897,com 

a inauguração de Belo Horizonte. 

Exatamente em virtude de sua estagnação econômica, Ouro Preto 

pôde conservar suas características urbanas da época coloniru. 

Hoje, apesar de ser considerado o maior conjunto arquitetôni

co do mundo em estado de conservação, Ouro Preto não vive ex-

clusivamente de Turismo. 

A ocupaçao econômica principal da cidade se concentra no com

plexo industrial de Saramenha, na fábrica da ALCAN - Alumínio 

do Brasil S/A, possuindo ainda minerações de outros recursos 

naturais·· tais como o ferro, ... 
man-g an.es , talco, bauxita e pe-

dra-sabão. 

Porém, é .pouco provável que Ouro Preto possa desenvolver mais 

o seu parque industrial. 

As restrições urbanísticas impostas à cidade pelo serviço do 

Patrimônio Histórico Nacional e sua proximidade com Belo Hori 

zonte, são fatores condicionantes inibidores ao desenvolvimen 

to industrial da cidade. 

O Turismo pois, mercadologicamente orientado parece então ser 

no momento a opção, em termos de estratégia de desenvolvimen

to viável para a cidade. Já é grande o número. de turistas que 
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a visitam mensalmente, há porém possibilidade de um aun.ento 

substancial, desde que dado um tratamento mais técnico 
... 
as 

suas potencialidades tur!sticas. 

~ como d~corrência de seu desenvolvimento histórico, de sua 

situaçio geográfica, dos res!duos urbanos e arquitetônicos 

que ali se acumularam, da sua infra-estrutura e super•estrut~ 

ra, que Ouro Preto se apresenta, dentre todas as cidades his-

tõricas de Minas Gerais, como sendo a que possui a maior ofer 

ta potencial para exploração econômica do turismo. 

Na verdade o turismo jã é explorado na região, onde os equip~ 

mentos receptivos sio investimen"cos -ãa iniciativa: privada ou 

do governo mineiro. 

Hoje,em Minas Gerais, como decorrência natural do processo de 

senvolvimentista do Estado, o Turismo passa a ser encarado co 

mo uma atividade compat!vel com os programas do Governo. 

Com a criaçio em 1972, da Secretaria de Estado da Indústria , 

Comércio e Turismo, o governo mineiro demonstrou sua preocup~ 

çio em coordenar e programar oficialmente os projetos de desen 

volvimento turístico na regiio. 

Contudo, ainda hoje, o turismo nao incorporou uma contribui -

ção efetiva no desenvolvimento do Estado, pois a ausência de 

tratamento técnico-mercadolÓgico do turismo; faz com que este 
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se limite a um nível próximo àquele que seria espontâneo. 

O Plano de Conservação, Valorização e Desenvolvimento de Ouro 

Preto e Mariana, elaborado pela Fundação João Pinheiro em seu 

Relatório SÍntese {6) afirma que "no que tange a Ouro Pret0 , 

evidenciou-se, à partir do diagnóstico, a sua vocação como 

centro turístico, de valor cultural e, paralelamente, corno 

centro educacional de nível superior. Em ambos os casos, esta 

vocação transcende mesmo, o nível do Sistema Interurbano, ga

nhandq proporções regionais e estaduais no campo educacional, 

e nacionais e internacionais, no campo turístico-cultural. 

Desta for:ma, pode-se considerar a função turística como prin

cipal em Ouro Preto. Dentro deste enfoque, todo o perímetro ' 

urbano deste nGcleo dever5 ser o objeto, em maior ou menor 

intensidade, de tratamentos e estímulos, visando maior desen

volvimento e melhor desempenho desta funçaõ. 

A atividade turística, hoje ainda restrita em parte às áreas 

centrais, vem aos poucos ganhando a região periférica imedia

ta, que tem uma estrutura consolidada de valor histórico-cul

tural. Entretanto, podemos prever que seu desenvolvimento ve

nha exigir a incorporação daquelas 5reas de periferia que, se 

nao congregam condiçÕes para assumir o papel de foco de inte

resse histórico e artístico, devem abrigar equipamentos de su 

porte à função turismo, tais corno equipamentos comerciais e 
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de serviços complementares, espaços de recreação ativa m1 pa;! 

siva, etc. 

Assim, a atividade turística e recreacional deverá ter carã -

ter principal em Ouro Preto, atuando como elemento de dinami

zação do desenvolvimento local, seja pela conservaçao e valo

rização do tecido urbano do núcleo histórico, seja pela recu

peraçao e incorporação de áreas hoje marginais ao conjunto , 
com a função de suporte às atividades principais." 

~ 

Conforme se pode perceber pelo texto exposto, Ouro Preto deve 

rã receber em futuro breve, um grande impulso em termos de 

conservaçao 1 desenvolvimento e valoriz açã_o de seu conjunto ar 

quitetônico. 

Porém,todo este trabalho será executado,tendo em vista sob o 

ponto de vista do Turismo, somente a Ótica da Oferta. Para 
11 

que um planejamento deste tipo se torne exequível é indispen-

sável que haja uma análi.se bi-dimensional, ou seja, sejam an!: 

lisadas a oferta e a demanda em seus aspectos quantitativos e 

qualitativos, para que o sistema não incorra em riscos merca-

dológicos evitáveis. 
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II. O CONTEXTO HIST0RICO 

"As montanhas escondem o que i Minas 

( e • • } 

Ninguém, sabe Minas ( ••• ) só mineiros 

sabem. E não dizem nem a si mesmos o 

irrevelivel segredo chamado Minas". 

Drumond - A Palavra Minas 

Conforme enfatiza o historiador Francisco Iglisias (1) a vida 

nas Mlnas Gerais encontrou sua motivação maior nos Siculos 

XVI e XVII, no desejo de posse de pedras e metais preciosos, 

que provocou a vinda para a região, de pessoas que iriam for-

mar, nos idos dos setecentos, uma grande concentração popula-

cional. 

Rapidamente se montou uma máquina administrativa, e Minas se 

projetou no cenário do Brasil-colônia, cabendo ao ouro e ao 

diamante o prestígio da província em seus primeiros siculo~ 

Depois, generalizou-se a pobreza, em decorrência da impropri~ 
--
da de dos métodos utilizados na exploração do ouro, advindo p~ 

ríodos difíceis até que a agricultura se firmasse como ativi-

dade econômica básica~ 

1. São Paulo - NÚcleo de Penetração Territorial 

Fatores geográficos, econômicos, sociais e psicológicos fize-

raro da vida de são Paulo de Piratiniriga do siculo XVI, o cen-
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tro ger:tdor ··.de um dos mais heróicos episódios da penetração ' 

dos continentes, o bandeirismo, de amplas e profundas reper

cussões em história do Brasil. (2) 

Zonas de convergência das linhas do relevo e do sistema hidro 

gráfico da região, são Paulo de Piratininga é um centro de 

entroncamento de passagens naturais. 

Sem dúvida alguma, foi este um fator de grande influência no 

estabelecimento da vila e no seu destino pioneiro. 

"' 
Três grandes passagens partem de são Paulo, seguindo as li-

a) A passagem rumo Nordeste; pelo vale do Paraíba, rota das 

expediçÕes para Minas Gerais,-para o Rio São Francisco, p~ 

ra o Norte e Nordeste do Brasil. 

b) A passagem para o Norte, por Campinas e Mogi Mirim, em di-

reção a Minas Gerais e Goiás. 

c) A passagem em direção ao Sul e .Sudoeste, via Sorocaba e 

Itapetininga, visando as regiÕes meridio~ais. (3) 

Esta situação geográfica de são Paulo, como centro de entron

camento de rotas de penetração para o interior, influiu na ex 

pansão sertanista, fazendo com que a vila se voltasse para o 

interiori onde o paulista ia buscar o índio, ou procurar te-

souros naturais de pedras e metais preciosos que aguardavam o 
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momento de serem desvendados pelo homeme O sertão era portan

to, uma provocaçao, um fascínio constante ao espírito aventu

reiro do paulista~ 

Dentre todas as expedições pesquisadoras de minerais preci0 -

sos, destacou-se a de Fernão Dias Pais. Partindo de São Pau

lo à procura de pratas e esmeraldas a 21 de julho de 1674 , 

explorou durante 7 anos, grande área na região centro-sul do 

Brasil. Acompanharam o chefe sertanista, Matias Cardoso de Al 

meida·,. Manoel de Borba Gato e Garcia Rodrigues Pais 1 além de 

aproximadamente 30 paulistas e índios. 

A importancia maior desta expedição residiu no contato que ' 

estabeleceu entre o período das entradas pesquisadoras e o 

descobrimento de mananciais auríferos,efetuado alglim tempo a

pós. Além disso, os nomes citados estão intimamente relaciona 

dos aos primórdios do povoamento de Minas Gerais. Matias Car

doso de Almeida, pelo estabeleciment'o da estrada que ligou as 

minas aos currais de gado de são Francisco na Bahia; Borba Ga 

to, pelo devassamente do sertão do Rio das Velhas; Garcia Ro

drigues Pais, pela abertura do caminho entre Minas Gerais e 

Rio de Janeiro. 

2. Ouro Preto - SÍntese da Evoluçã6 Histórica 

Com a descoberta do ouro em 1694 no serro do Tripui pelos 1 

paulistas, começa a se formar, nos vales e morros, com pequ~ 
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na distância um do outro, os arraiais de Antonio Dias e Ouro 

Preto. 

Â partir deste momento, Ouro Preto vai viver sua efêmera his-

t5ria, scb a febre alucinante do ouro que apareceria por toda 

a parte, nas encostas das montanhas, nos fundos dos vales,nas 

areias dos rios, ã superfície do solo, tentando a cobiça insa 

ciãvel dos homens. 

A afluência dos mineradores foi crescendo. Populaç5es intei -

ras das mais distantes localidades ali acorriam, sendo o ar -

raial invadido por gentes de todos os recantos nos quais hou

vera chegado notícia dos fabulosos tesouros ali encontrados. 

Na desordem inicial, típica do aventureirismo das áreas mine-

ratórias, ferem-se choques entre paulistas que foram os prime~ 

ros ocupantes e os que vinham depois - a chamada "guerra dos 

emboabas", de que resulta a criação em 1709, da capitania de 

são Paulo e Minas do Ouro, desligada do Rio de Janeiro. ~ en-

tão nomeado, com a finalidade de impor a ordem, o primeiro go 

vernador: Antonio de Albuquerque Coelho. 

Entre suas primeiras providências destaca-se a criação de vi-

las, para que com autoridades constituídas, o poder português 

tenha exercício. Vila do Carmo (Mariana) , foi a primeira e Vi . 
la Rica (Ouro Preto), a segunda, conforme consta do Termo de 

Ereção, em 8 de julho de 1711. Em obediência às ordens de 
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sua majestade, o Rei D. Joio V a2 Portugal, o governador Anto 1 -, 
nio de Albuquerque Coelho reuniu na igreja de Nossa Senhora ' 

do Pilar do Ouro Preto, as principais pessoas do lugar para 

tratar da criaçio da Vila, "atendendo as riquezas que preme -

tiam as Minas que há tanto tempo se lavram nestes morros e ri 

beires e ser a parte principal destas Minas aonde acode o co-

mircio e fazen~as, que dele mana para as mais e muitas outras 

mais ••• " e para que" ••• seus moradores e os mais de todo o 

distrito pudessem viver a regalo, e sujeitos com toda alva 

forma,. as leis da justiça ••• " e mais à frente, " ••• assentavam 

que fdssem nestes sities e dos Arraiais do Ouro Preto e Anto-. 

nio Dias levantada a Vila ••• ",cujo nome seria Vila Rica d'Al 

buquerque. 

Então, como consta do referido termo de· ereção da Vila, foi· e 

la fundada pela fusão de duas paróquias - a de Ouro Preto e a 

de Antônio Dias, razio pela qual até hoje a cidade é dividida 

eclesiasticamente em duas paróquias e administrativamente em 

dois distritos. 

D. Joio V, entio rei de Portugal confirma a criaçio da Vila , 

pela Carta Régia de 15 de dezembro de 1712, porém discorda de 

seu nome que passa a ser Vila Rica do Ouro Preto. (4} 

A fama do ouro descoberto fez com que se afluisse desde cedo 

muita gente para a região de Ouro Preto. Um levantam~nto fei

to em 1715 mostra que o núcleo já era., a este tempo, express.!_ 

vo contando 73 vendas, 63 lojas, 2 boticas, apresentando um ' 
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centro comercial movimentado, oc~pando alfaiates, açougueiros, 

sapaterios, barbeiros e diversos outros oficios manuais. (5) 

O desenvolvimento urbano acompanha o crescimento populacional 

e em 1732, no dia 10 de março, o rei português, atendendo 
.. 
a 

solicitação e arrazoado dos oficiais da câmara e do governa-

dor resolve ampliar as dimensões desta sesmaria para" ••• uma 

légua de terra em quadra medida para cada um dos lados fazen-

do pião na praça da Casa da Câmara ••• " (6) 

O crescimento populacional e a maior importância de Minas re-

lativamente a são Paulo, além dos conflitos pela negaçao do 

tribu''cO do quinto levam o governo a separar Hir1as dG s&o Pau= 

lo, criando a capitania de Minas Gerais, em 1720. Â partir de 

então, a capital do estado passa a ser Vila Rica. 

A Vila continuou a desenvolver-seo Tem apreciável concentra -

ção populacional e se estabelece, em virtude da necessidade ' 

de surpimento da Vila, uma circulação comercial com o Norte e 

Sul do país, que é o primeiro momento de interligação das re-

giÕes. 

Este é o grande período de glória de Ouro Preto, que vai 

aproximadamente de 1720 a 1750 1 quando é máxima a produção de 

ouro. 

Neste período multiplicam-se as irmandades religiosas na Vi -
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la, que vivem em emulação, com vistas a constituir templos. 

Estes, se em verdade constituíam uma manifestação do sentimen 

to religioso da época, satisfaziam especialmente a vaidade e 

os caprichos da população, servindo as lutas politicas e as 

rivalidades de grupos e classes. A importância de cada con

fraria traduzia-se na categoria de suas capelas e igrejas, c~ 

da uma procurando exceder as outras na grandiosidade e na ri

queza das suas decorações e pompas de suas festas. Dai o movi 

mentd'artistico que se verifica sobretudo na segunda meta

de do século, jã em época de decadência, que leva ã formação 

do que se chamou "Escola Mineira, que reúne artistas plásti -

cos, escritores e músicos, com produções cada vez mais reco

nhecidas. 

Como centro urbano de vida intensa pela diversificação socia~ 

ante às dificuldades provindas de um empobrecimento contínuo 

é que se trama uma revolta pela emancipação conhecida como 

"Inconfidência Mineira", que tem por núcleo Vi}-a Rica,e que 

é-um dos principais antecedentes históricos da Independência 

brasileira. 

Mais tarde a decadência do ouro leva ao esvasiamento o centro 

mineiro, cuja população reflui para ocupar os vários pontos ' 

vazios entre o núcleo primitivo e são Paulo e Rio de Janeiro; 

vai para o Sul ou para a Zona da Mata,que tem outra base eco 

nômica que é a agricultura • 
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Mantém o título de Vila até 20 ~e março de 1823, quando é por 

• 
Carta de Lei, elevada à categoria de Imperial Cidade de Ouro 

Preto; com o advento da República em 1889·, passa a se chamar 

Ouro Preto, denominação que ainda hoje conserva. 

Na Última década do século XIX, a cidade vive o momento m~is 

angustiante de sua história, por causa da mudança da capital. 

A idéia era antiga, já proposta pelos conjurados em 1789, de-

pois relembrada várias vezes. Agora, com o regime da repúbli-

ca federativa, exige~se mais das capitais estaduais. Depois 1 

''-
de muita disputa, consuma-se então a transferência para Cur-

ral d'El Rei, que se inaugura em 1897, e que posteriormente 1 

passa a se cha.rnar Belo Horizonte. 

O golpe é sensível para Ouro Preto. Verifica-se um esvaziamen 

to, com a mudança do funcionalismo, das repartiçÕes pÚblicas, 

da Escola de Direito. 

-Em virtude da açao conjunta do esvaziamento populacional e da 

depressão econômica é que Ouro Preto pôde conservar suas ca -

racterísticas urbanas dós oitocentos, se transformando no po~ 

to de atração turística mais visitado das Minas Gerais, farta 

lecendo seu potencial de atração turística em 1933, com sua 

elevação à categoria de "cidade monumento nacional", em virtu 

de da descoberta do que se convencionou chamar "Barroco Mi 

neiro". 
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I 

III - A OFERTA TUR!STICA DE OURO PRETO 

"De piedra, de metal, de cosa dura, 

El alma, dura ninfa, os ha vestido." 

Camões 

A. Oliveira Lima define corno oferta de serviços turísticos,"a 

capacidade de recursos que urna região tem para atender ' as 

demandas por serviços desta natureza". (1) 

Alguns dos citados recursos constituem recursos naturais; ou-

tros precisam ser desenvolvidos para que exista uma compati-

bilidade entre os cornponent:es da oferta e os requisitos quali 

tativos da demanda. 

Me. Intosh (2), divide os componentes da oferta turística em 

cinco categorias principais: 

a) Recursos naturais - compoem-se de todos os recursos natu-

rais de que uma área dispõe para uso e distração dos visi-

tantes. Nesta categoria incluímos o clima, acidentes geo -

gráficos, flora, fauna, praias, etc. 

b) Infraestrutura - consiste de todas as construções subterrâ 

neas e de superfície, normalmente serviços pÚblicos, vi-

sando possibilitar condições de vida humana no local. Nes

ta categoria incluímos água, luz, esgoto, telefone, etc • 
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c) Instalações e equipamentos de transporte - compõe-se de u-

nidades de transportes tais como Ônibus, navios, aviões I 

bem como as vias e equipamentos permanentes. 

d) Superestrutura - compoe-se de construções sobre o solo , 
tais como, hotéist motéis, restaurantes, lojas, museus,etc. 

e) Hospitalidade - é a atitude receptiva e acolhedora ao visi 

tante dispensada pelos habitantes do sistema turístico. ~ 

um recurso de natureza intangível, porém,altamente relevan 
'\\. 

te para a efetivação da oferta tur!stica. 

Este autor entende que ns eventos especiais poderiam consti -

tuir um sex.to componente da oferta turística,tendo em vista a 

importância que os mesmos assumem em termos de atração de tu-

ristas a uma determinada localidade. Por isto considera este 

sexto qomponente. 

f) Eventos - acontecimentos que ocorrem em uma determinada 1~ 

calidade, promovidos por pessoas ou nao,e que possuam for-

ça de atração tur!stica. Exempl0: Festival de Inverno, ne-

ve na cidade de Maria da Fé, etc. 

Dentro destas seis categorias de compnentes da oferta, procu-

rar-se-á descrever os elementos dispon!veis em Ouro Preto • 
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1. Recursos Naturais e Aspectos FÍsico-Demográficos · ~-. 

1) Município - Ouro Preto, M.G. 

2) Micro-regiio - Espinhaço Meridional - 187 

3) Posiçio- 20923'28" - Latitude Sul, e 

43030 1 20"- Longitude W. Gr. 

4)~Municípios Limítrofes - Itabirito, Sta. Bárbara, Maria-

na, Piranga, Catas Altas da Noruega, Itaverava, Ouro 

Branco, Congonhas e Belo Vale. 

5) Dist_ritos - ouro Preto (19-e 29 subdistritos), Amaranti 

na, Antônio Pereira, Cachoeira do Campo, Engenheiro Co! 

rea, ~laura, Miguel Bournier, Rodrigo Silva, Santa Rita 

de _Ouro Preto, Santo Ant8nio do Leite e São Bartolomeu • . . 

6) Ârea - 1.194 km2 

7) Altitude - A sede situa-se a l.lSOm, e a altitude média 

ê de 697 m. 

8) Populaçio (3) em 1970: 

a) ~unicipal - 48.088 habitantes 

b) Sede - 25.252 habitantes 
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9) Clima - O clima é tropica.L .·com tendência ·para tempera -

do; As temperaturas médias variam de 159C a 259C. O pe

ríodo das chuvas vai de outubro a abril. Junho e Julho 

são os meses mais .frios, chegando a temperatura a 2<?C , 

durante a noite. Ocorrem geadas frequentes. 

lO) Riquezas naturais - A dolomita, o mármore, o minério de 

ferro, o minério de mangan~s~ o talco, a bauxita e o 

quartzito. 

~ 

11) Situação EconSmica - As principais atividades econSmi -

cas de Ouro Preto são: a agropecuária, a indústria, e o 

comércio 1 este último proveniente~. em grande·parte do 

movimento turístico. 

A indústria metalúrgica é muito importante, fornecendo 

ferro gusa, aço, ferro fundido; ligas de ferro cromo I 

ligas de ferro silício, ligas de ferro mangan~s, alum!-

·nio. 

A pecuária é explorada, sendoos bovinos destinados ao 

corte, ao trabalho na lavoura e à produção de leite e 

derivados. 

Entre os produtos agrícolas, destacam-se: o milho, a b~ 

tata inglesa e a laranja, seguindo~se o alho, a mandio

ca, o feijão, a cebola. Ouro Pr~to produz um dos melho

res tipos de chá-da-Índia no Brasil • 

• 33. 



12) Densidade Demográfica- 36,24 hab./km2 

13) O SÍtio Natural 

Região bastante montanhosa, apresentando uma topografia 

geral acidentada. A área apresenta uma capacidade para 

uso do solo de 80% do total. 

2. A Infra-Estrutura (4) 

l.~Serviços de Infra-Estrutura 

a) Abastecimento de ~gua - Mais de 80% da população ur

bana é atendida por este serviço, com grande dispon! 

bilidade "per. capita"; o· estado de conservação da 

rede, reservat6rios, adutoras e elevat6rias e a ine

xis~ência .de qualquer tipo de tratamento, fazem com 

que a água apresente níveis de qualidade insatisfató 

rios. 

b) Esgotos Sanitários - O sistema coletor inicial, im

plantado em 1896, foi projetado à partir de uma vi

são muito ampla, e se apresenta em condições de su 

portar o escoamento atual, e mesmo a eventuais expa~ 

sões urbanas. 

c) Drenagem de ~guas Pluviais - A topografia da cidade 

favorece, consideravelmente o- escoamento de águas 
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· · p·luviais em razão das grandes declividades em vários 

sentidos, ramificando o sistema, o que o torna um 

bom veículo de drenagem. O sistema coletor é satisfa 

tório, necessitando de pequenas modificações, visan

do maior proteção contra as erosões causadas pelas 

enxurradas. 

d) Limpeza Urbana - A coleta de lixo domiciliar é defi

ciente, face à topografia muito acidentada que difi

culta os trajetos dos veículos, e a grande variedade 

de vasilhames, que prejudica o trabalho dos garis. 

e) Energia Elétrica - O süd:ema i:tnplant.ado e opE:réH.lu P!;, 

la CEMIG é de excelente qualidade técnica, havendo 1 

disponibilidade de energia para satisfazer expansoes 

da demanda. 

f) Comunicações- Ainda'ern fase de transferência de con 

cessão, o sistema telefônico atual, mantido pela 

Cia. Telefônica de Ouro Preto é bastante precário.E~ 

tretanto, são boas as perspectivas de melhorias após 

a implantação dos planos de expansão da Telernig. 

Ainda nao existe Telex na cidade; existe uma estação 

radiofônica - a Rádio Cultura de Ouro Preto, a Ernpr~ 

sa Brasileira de Correios e Telégrafos, mantém urna a 

gência na cidade • 
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2. Qualidade da Rede Viária 

'\1. 

A maioria das vias apresenta precárias condições de ciE 

culação. Seja em razão das declividades muito acentua -

das, como é o caso geral; ou como no caso dos bairros ' 

mais afastados, quando a elas se acrescenta o mau esta

do ou inexistência de pavimentação. 

Na área mais central, e sobretudo no sentido longitudi-

nal da cidade, os trechos de importância vital para a 

circulação apresentam, predominantemente, condições re

gulares 1 havendo apenas uma pequena minoria de t.rechos' 

que podem ser considerados de boas condições de tráfe -

go. 

3. Condições das Edificações 

Na sua conformação geral, Ouro Preto apresenta uma cer-

ta semelhança com a concentração das edificações mais 

antigas e de melhor padrão nas áreas mais centrais, e 

de um modo geral ao longo do caminho tronco, havendo u

ma grande predominância de edificações novas e precárias 

na periferia. 

A idade das edificações aliada ao seu padrão, já permi-

te neste estágio, delinearem-se uma área consolidada I 

.36. 



uma área em processo. de transformação e áreas em ;:ranc'a 

expansao. 

4. Qualidade da Estrutura FÍsica 

A consideração simultânea das qualidades da rede viária, 

-da disponibilidade ou nao dos serviços de infra-estrutu 

ra, do padrão e da idade das edificações, permite a i -

dentificação no tecido urbano de Ouro Preto, de di-

versas áreas de estrutura física homogênea. 

a) Âreas de estrutura fÍsica de boa qualidade 

Corresponde i área central da ciddde de O~ro Fre~o. 

b) Âreas de estrutura fÍsica regular 

Compreende toda a região envolvente da área central 

de Ouro Preto. 

c) Âreas subnormais ou de estrutura fÍsica precária 

Compreende as áreas periféricas de Ouro Preto. 

3. Instalações e Equipamentos de Transporte 

Ouro Preto é servida pela Estrada de Ferro Central do Bra-

sil, que liga esta cidade a Belo Horizonte, Congonhas, Ita 

birito, Mariana e Belo Vale • 
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Esti ligada a Belo Horizonte pelas rodovias: BR-135 e MG-

56, sendo as seguintes as distâncias rodoviirias apresent!: 

das entre Ouro Preto e: 

Belo Horizonte 96 km 

Rio de Janeiro 475 km 

São Pô1llo 

Brasília 

~1ariana 

675 km 

665 km 

12 km 

o estudo do funcionamento da estrutura viiria do núcleo de 

Ou~o Preto, permite a classificação de seus componentes 

nas 2 categorias de vias principais e secundárias. 

''Bm Ouro Preto, a evolução morfológica e funcional da c ida 

de definiu um conjunto de vias, que, à partir de um cami

nho tronco, estruturou o atual sistema viário. O traçado ' 

deste caminho não procurou adaptar-se às condiçÕes topográ 

ficas locais, mas aproximar a distância entre os pontos de 

interesse das nucleações originais, tendo a cidade assim, 

herdado um sistema viário desenvolvido em encostas íngre -

mes e de difícil circulação. 

As vias estruturais que correspondem basicamente a este ca 

minha, se distribuem linearmente, convergindo para o anel 

das vias principáis, que envolve a área central da cida

de. 
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Despertando, mais do que as outras áreas, as atenções dos 

turistas, e sendo local de concentração de equipamentos bá 

sicos, o espaço urbano central polariza todo o fluxo de 

ve!culos, criand9, além dos conflitos usuais, a necessida-

de cada vez maior de áreas para estacionamento, as quais ' 

foram sendo improvisadas, à medida das necessidades em lo-

cais de grande interesse paisag!stico, como a Praça Tira -

dentes, o largo vizinho à Casa dos Contos, a Rua são José, 

o Largo da Alegria, etc~" (5) 
'\ 

A Cidade não possui transporte coletivo urbano, e a circu-

lação dos ônibus na área urbana nao chega a causar estran

gulamentos no tráfego. A dimensão dos veículos é todavia ' 

conflitante com o caminho percorrido, comprometendo de cer 
-

ta forma a estabilidade das construções adjacentes. 

A Cidade não é servida por empresas de transporte aéreo , 
possuindo porém um Heliporto. 

4. Superestrutura 

Ouro Preto pertence ã categoria de Cidade Honumento Nacio

nal. Todo o conjunto arquitetônico da cidade é tombado pe

lo Instituto do Patrimônio Histórico. Para efeito de nossas 

análises dividiremos os recursos superestruturais de Ouro 

Preto em nove categorias a saber: (6) 
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1. Igrejas 

a) Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias 

Matriz) 

(Igreja 

Construída·em torno da primitiva Capela, erigida por 

AntÔnio Dias em 1699. Sua construção foi reiniciada 

em 1727 e concluída em 1760. Projetada e construída' 

sob responsabilidade de Manoel Francisco Lisboa; pai 

de Antônio Francisco Lisboa - o Aleijadinho , 

corpo está sepultado nesta Igreja. 

Localização: Rua Bernardo Vasconcelos. 

b) Nossa Senhora do Pilar (Igreja Matriz) 

cujo 

Com desenhos e construída sob a direção do arquiteto 

Pedro Gomes Chaves, a obra foi iniciada em torno de 

1720. O seu interior é todo dourado, sendo que os e

lementos decorativos do barroco nesta Igreja, estão 

entre os mais ricos de Minas Gerais. 

Localização: Praça Monsenhor Castilho Barbosa 

c) Igreja do Carmo 

Sua construção foi iniciada em 1766 e concluída em 

1772, com projeto de Manoel Francisco Lisboa. são 

dignas de observação as esculturas em pedra-sabão,as 

talhas em madeira, os painéis de azulejos em legí-

tima faiança pombalina. 

Localização: Rua do Carmo 
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d) Nossa Senhora do Rosário 

Construída na segunda metade do século XVIII. Desta

ca-se pelo arrojo arquitetônico e originalidade de 

suas linhas. 

T 1' - d ... i ~oca 1zaçao1 Largo o Rosar o 

e) Santa Efigênia 

Possui o relógio mais antigo da Cidade. A estranha ' 

história de Chico Rei está ligada à construção des

'' ta Igreja. 

Localização: Rodovia dos Inconfidentes 

f) Nossa Senhora das Dores 

Autoria desconhecida. Construção começada em 1788.De 

pouco interesse histórico e artístico. 

-Localização: Rua Barão de Ouro-Branco 

g) Nossa Senhora das Mercês e PerdÕes 

Concluída em 1772 e reconstruída em meados do século 

XIX. O altar-mor data de 1790. O livro de Receitas e 

Despesas da Ordem, registra o pagamento em 1775, de 

seis oitavas de ouro ao Aleijadinho, por trabalho e-

xecutado para a Igreja. 

Localização: Rua Padre Rolim 

i) Senhor Bom Jesus de Matozinhos (S. Miguel e Almas) 

Não existem informações sobre sua construção. A po! 



tada de Mato::zinhos, ob:t. -'1 d.e·· Aleijadinho, é das mais 

·belas de Our·o Preto. 

~ocalização: Rua Alvarenga ou Rua das Cabeças 

j) são José 

Construção iniciada depois de 1752 e concluída em 

18ll,em substituição à Capela primitiva. Em 1885 

esta Igreja foi reparada e o pintor Angelo Clericci' 

foi encarregado da pintura e do douramento do altar-

mor. 

Localização: Rua Teixeira Amaral 

k) Igreja do Padre Faria 

Construída em meados do Século XVIII. ~ um dos mais 

expressivos exemplares da arquitetura religiosa em 

Ouro Preto. ·)\ frente da Igreja existe uma bela cruz 

pontificada com 8,52m. de altura e que traz a data 

de 1756. Possui um sino tão famoso e tão belo que 

foi transportado para tocar na inauguração de Brasí

lia. 

Localização: Rua do Padre Fa.ria 

1) são Francisco de Assis 

Construção iniciada e concluída entre 1765 e 1810 • 

Projeto de Antônio Francisco Lisboa - O Aleijadinho

cuja arte atingiu neste templo, segundo alguns auto-

·res, seu ponto mais alto. ~ de sua autoria o ris-
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co da portada, trabalhe realizado em pedra sabão , 
composto de dois medalhÕes, um com as cinco chagas 

e outro com os cinco dados, embaixo de outro meda 

lhão maior, onde se vê a imagem de Nos a Senhora da 

\ Conceição. Acima está fixada uma coroa de rainha. No 

alto da fachada, em um medalhão circular e guarneL·i

do de ornatos, aparece são Francisco de Assis, rece

bendo os estigmas no Monte Alverne. No interior , 

o painel do teto da nave representando a glorificação 

da Virgem, é obra de Manuel da Costa Ataíde. são do 

mesmo autor, as outras pinturas da nave e as da Cap~ 

la-mor. Na sacristia, destaca-se a fonte em pedra s~ 

bão, representação simbólica da Ordem de são Francis 

co. 

Localização: Largo são Francisco de Assis 

m) São Francisco de Paula 

Risco de Francisco Machado da Cruz, tendo sua cons 

trução datado de .1804. g a mais nova das Igrejas e 

xistentes, tendo-se gasto cem anos para construí-la. 

Ampla e magnífica escadaria, em 2 lances, effibeleza -

lhe a fachada, adornada com 4 estatuetas dos Evange

listas em faiança portuguêsa. O tapavento desta Igr!:_ 

ja é dos mais belos de Ouro Preto. 

Localização: Ao lado da Rodovia dos Inconfidentes 

km. 98 
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2. Capelas 

a) Nossa Senhora das Necessidades 

Ignora-se a data de sua construção. Está fechada há 

mais de 100 anos. A imagem da padroeira encontra-se 

atualmente na Igreja do Padre Faria. 

b) Nossa Senhora da Piedade 

Na peanha da cruz 1~-se a data de 1720. Est~ locali-

zada entre as ruínas do arraial incendiado de Pasco-

al da Silva. Os altares laterais apresentam belo tra 

balho de talha. 

c) Nosso Senhor do Bonfim 

Situada na Rua Antônio Albuquerque. Nesta Capela os 

condenados à morte,· em fins do século XVIII, ouviam' 

missa antes de serem conduzidos à forca. No Século 1 

XIX a fachada sofreu modificações. 

d) são João Batista 

Construída, segundo reza a tradição, pelos descobri

dores da Serra, sendo assim, o templo mais antigo de 

Ouro Preto. Foi no entanto reconstruída em 1749.Guar 

da na sacristia urna curiosa imagem de cedro. 

e) São Sebastião 

Construída, a princípio, rnuit:-o.mais para baixo na en 

costa da montanha, sendo reconstruída, no alto, nos 
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meados do século XVIII. 

3. Passos 

Os passos são·pequenas capelas, onde a procissão do En

contro, na Semana Santa, faz ripidas paradas. Ouro Pre

to possui seis passos: o de AntÔnio Dias, o da Praça Ti 

radentes, o da rua de são José, o da rua Tiradentes, o 

da Ponte Seca ·e, um outro nas Cabeças, sendo os mais im 

~portantés os três primeiros acima citados. 

Esses passos foram construídos entre fins do século 

XVIII e meados do Século XIX • 

. ; 

4. Oratórios Particulares 

Atualmente restam apenas dois: o de N. s. do Bom Despa

cho (Rua Bernardo Vasconcelos e/rua dos Paulistas) e o 

de Santa Cruz (Rua Barão de Ouro Branco e/Vira-Saia). 

5. Monumentos Civis 

a} Palicio do.s Governadores 

Construído em meados do Século XVIII, sob planta do 

sarqento-mor José Fernandes Pinto de Alpoim, assina

da em 13 de junho de 1741. A obra dos baluartes foi 
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contratada em 174 9 coro ~-1anuel Francisco Lisboa. O Pa 

lácio abrigou os ·governadores, desde Bobadela, os 

presidentes das províncias e os presidentes republi

canos até 1898, quando a capital se mudou para Belo 

Horizonte •. Funciona até hoje neste prédio a Escola ' 

de Minas e Metalurgia da Universidade Federal de Ou

ro Preto. 

Localização: Praça Tiradentes 

~b) Casa do Tenente-Coronel Francisco de Paula Freire de 

Andrade 

~ uma bela residência do Século XVIII, com aquis~ 

de elerüentos do Sêculo XIX. 

Localização: Rua Direita,atual Bobadela, 7 

c) Casa de Manoel de Portugal e Castro 

Sofreu várias modificações. D. Manoel Portugal foi 

governador da capitania, tomando posse em 1814, dei

xando o governo em conseqÜência da independênêia do 

Brasil, em 13 de outubro de 1822. 

Localização: Praça Tiradentes 

d) Casa da Baronesa 

Trata-se de uma bela residência do Século XVIII .Per 

tenceu à família Barão de Camargos. Funciona hoje 

neste prédio, na sua parte superior, a sede da Dire

toria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional , 
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e na inferior, o Conselho Municipal de Turism0 de 
v 

·ouro Pretoe 

Localização: Praça Tiradentes 

e) Casa de Gopzaga 

Residiu nela, quando ouvidor e provedor dos defuntos 

e ausentes, Tomaz Antônio Gonzaga, o poeta, preso em 

23 de maio de .1789 e degredado para Moçambique, como 

Inconfidente. Nesta casa se reuniam os maiores espí-

ritos da capitania, durante a Inconfidência. 

Localização: Rua do Ouvidor ou Tomaz AntÔnio Gonzaga 

f) Casa de Clitidio Manoel da Costa 

Nela residiu vários ano~ o poeta nascido em Mariana, 

em 1729. A casa foi arrematada entre os bens seqüe·s-

trados de Cláudio, pelo advogado Diogo Pereira de 

Vasconcelos, tendo aí vivido o estadista e parlamen-

tar Bernardo Pereira de Vasconcelos. 

Localização: Rua Bernardo de Vasconcelos. 

g) Casa de Bernardo Guimarães 

Sobrado do Século XVIII, com elementos do século XIX, 

situado no Bairro das Cabeças. Bernardo Joaquim da 

Silva Guimarães~ nascido em Ouro Preto, em 1825, foi 

renomado poeta, romancista e crítico literário. 

Localização: Rua das Cabeças 
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h) Casa dos Contos - Museu da Moeda 

Em 1872, o contratador João Rodrigues de Macedo come 

çou a construir esse belo edifício para ser a sua re 

sidência. Em 1802 estando Rodrigues de Macedo em 

grande debito para com o erário, o governo aproprio!! 

se do prédio. AÍ ficaram presos vários Inconfidentes 

e aí faleceu por suic!dio ou assassínio na noite de 

03 para 04 de julho de 1789, o poeta, advogado, In -

confidenté ~ intelectual Cláudio Manoel da Costa. ~ 

considerado o mais belo exemplar da construção civil 

de Ouro Preto. 

Localização: Largo dos Contos 

i) Teatro Municipal 

Talvez o primeiro teatro do Brasil. Sua construção ' 

data de 1761, e em 1963 sofreu as reformas básicas 

que o caracterizam hoje em dia. Continua em utiliza-

-çao, e tem uma boca de cena de 6 metros e uma profu~ 

didade de palco de 9 metros. 

Localização: Rua do Carmo 

j) Monumento a Tiradentes 

Inaugurado em 21 de abril de 1892. 

Localização: Praça Tiradentes 
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k) Casa dos Inconfidentes 

Situada na Encosta do Morro do Cruzeiro, em .frente 

a Estação da RFPSA. 

6. Mm:eus 

a) Museu da Inconfidência 

Construção iniciada em 1784 e concluída em 1846. O 

prédio serviu de paço municipal e cadeia. Abriga ho-

je o Museu da Inconfidência, criado pelo Decreto-Lei 

n9 965, de 20 de dezembro de 1938, no qual ficou as

sentada sua instalação pelo governo federal. 

Localização: 'Praça, 'l'iraàentes 

b) Farmácia - Museu 

Inaugurada em meados do ano de 1967, constitui a pri 

meira e única do Brasil. 

Localização: Rua Costa Sena 

c) Museu da Escol'a de Minas e .r.Uneralogia 

Uma das atraç5es de Ouro Preto, de par com os seus 

monumentos e seus aspectos pitorescos, é a bela cole 

ção de minerais, nacionais e estrangeiros, que a Es

cola de Minas possui em exposição neste Museu. 

Começou a ser organizada em 1876 pelo Professor 
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Henry c. Gorceix, contando presentemente com 

de 20 mil espécimes de minerais e rochas. 

Localização: Praça Tiradentes n9 20 

d) Museu da Prata 

cerca 

Situado na Matriz de Nossa Senhora do Pilar, é dos 

mais ricos museus da região, em virtude de sua cole

ção de prata. Possui ainda, alguns paramentos preci2 

sos e muito bem trabalhados, bem corno algumas escul-

~ turas. 

Localização: Praça Monsenhor Castilho Barbosa 

e) .Huseu do Aleijadinho 

~ o mais novo museu da cidade. Reúne uma valiosa co-

leção. Neste museu encontramos várias obras de arte 

de·autoria de AntÔnio Francisco Lisboa, "O Aleijadi-

nho". Também ali se vê móveis coloniais, imagens e 

esculturas em estilo barroco e rococó, apenas em pr~ 

ta e ouro e,ainda,o atestado de Óbito do Aleijadinho. 

Localização: Rua Bernardo Vasconcelos 

7. Outros Pontos 

a) Chafarizes 

As fontes de água potável de Ouro Preto são várias • 

destacando-se os seguintes chafarizes: 
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a) o da Rua Glória 

b) o do Rosário 

c) o da Matriz de Antônio Dias 

d) o da Rua Barão de Ouro Branco 

e) o da Rua das Flores 

f) o do Largo de Marília 

g) o do Passo de 
,. 

Antonio Dias 

h) o dos Contos 

i) o do Jardim Botânico 

j) o da Praça Tiradentes 
~· 

k) o do Alto da Cruz do Padre Faria 

1) o do Largo do Frei Vicente Botelho 

m) o ..::~,... 
"'-" '-"" l'..lto das Cabeçe_s 

n) o do Pissarrão 

b) Pontes 

são inúmeras as pontes na cidade, destacando-se as 

seguintes: 

a) Do Rosário ou do Caquende 

b) Do Funil e da Barra 

c) Dos Contos 

d) Do AntÔnio Dias 

e) Do Padre Faria 

f) Do Ouro Preto ou do Pilar 

g) Do Xavier 

h) Do Palácio Velho e Ponte Seca 
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c) Pico do I.tacolomi 

~ uma das mais belas atrações naturais de Ouro Pre

to- sua altitude é de 1.752 m. Em 1967, foi criado 

o "Parque Itacolomi", com flora e fauna característi 

cas da região e estrada ~ara acesso turístico. 

d) Cachoeira das Andorinhas 

Formada nas nascentes do Rio das Velhas, bucólico re 

canto que constitui mais uma atração turística de 

~ Ouro Preto. 

8. Estruturas Turísticas Receptivas 

a) Hotéis 

a) Pouso do Chico Rei 

Ca!>acidade: 5 quartos 

Rua Brigadeiro Musqueira 

b) Colonial Hotel 

Capacidade: 24 quartos 

Travessa Pe. Camilo Velloso 

c) Grande Hotel de Ouro Preto 

Capacidade: 34 quartos 

Rua Senador Rocha Lagoa 
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d) Hotel Pilão 

Capacidade: 16 quartos 

Praça Tiradentes 

e) Hotel Toffolo 

Capacid~de: 25 quartos 

Rua São José 

f) Pousada Ouro Preto - Luxor Pousada 

Capacidade: 15 quax;tos 

Praça Antonio Dias 

g) Quinta dos Barões 

Capacidade: 15 quartos 

Rua Diogo de Vasconcelos 

b) Restaurantes 

a) Casarão 

Rua Prof. Antônio de Paula Ribas 

b) zé-Bão 

Rua São José 

c) Calabouço - Restaurante e Boite 

Rua Conde Bobadela 

d) Churrascaria Mar!lia 

Praça Tiradentes 

e) Grande Hotel 

Rua Senador Rocha Lagoa 

f) Lampeão 

Praça Tiradentes 
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g) Casa do Ouvidor 

R. Cláudio Manoel, 22 
... 

· h) Ouro Preto Tenis Clube 

Praça .de -·Esportes 

i) Pilão 

Praça Tiradentes 

j) Pousada Ouro Preto 
. " . Praça Anton1o Dias 

k) Cas·a d.a-s Lajes 

Rua Conselheiro Quintf-liano, 604 

1) Casa dos Contos 

Praça Reinaldo Alves Brita 

m) Relicirio 1800 

Praça Tiradentes 

n) ~averna do Chafariz 

Rua .s~ão José 

o) Toffo·lo 

Rua são José 

p) Pileque 

Rua São José 

q) Casa Grande 

Praça.Tiradentés 

· é) . ·Lanchonetes 

a) oásis 

Rua São José 
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b) Pedra Lanches 

Rua do Ouvidor 

c) Do Miguel 

Praça Tiradentes 

d) Art Lanches 

Praça Tiradentes 

e) Lampião 

Praça Tiradentes 

f) Massaroca 

"\ · Rua São José 

d) Boites 

a) Canaãn 

R. Xavier da Veiga 

b) . Calabouço 

Rua Conde Bobadela 

c) Pilão 

.Praça Tiradentes 
. ' 

d) Relicário 1800 

Praça Tiradentes 

e) Boite Gavetãó 

Rua são José 

f) Boite Casarão 

; . 

Rua Prof. AntÔnio de Paula Ribas 

g) Boite Sarilo 

Praça Tiradentes 
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h) Boite zé-Bão 

Rua São José 

i) Boite do Centro Acadêmico 

Praça ·Tiradentes 

9. Utilidades Diversas 

'\ 

a) Bancos 

a) Banco Real S/ A 

Praça Silviano Brandão 

b) Banco do Brasil S/ A 

P..ua são José 

c) Banco do Estado de Minas Gerais 

Rua São José 

d) Banco do Comércio e Indústria 

Praça Reinaldo Alves de Brito 

e) Caixa Econômica Federal 

Rua São José 

f) Caixa Econômica Estadual 

Rua São José 

b) Assistência Médico-Dentária 

a) Santa Casa de Misericórdia 

Rua Padre Rôlim 
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b) Posto Pronto Atendilnento - INPS 

Rua do Paraná 

c) Pronto Socorro Municipal 

Rua Bernardo Vasconcelos 

c) Farmácias 

a) Duas na Rua são José 

b) Duas na Rua Conde Bobadela 

.•• d) Artesanato (Estabelecimentos Varejistas) 

O Artesanato em Ouro Preto é um dos mais desenvolvi-

àos da região, destacando-se pédr.-a-sabão 1 taquara I 

sisal, cobre, tapeçaria e outros de menor importân 
. -

cia. 

a) A Nova Imperial 

Rua Cláudio Manoel 

b) Artesanato Ouro Preto 

Praça Tiradentes 

c) Bateia 

Rua Conde de Bobadela 

d) Casa das Pedras 

Praça Tiradentes 

e) Pedra Sabão Artesanato 

Rua Cláudio Manoel 
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f) Casa da ~poca 

Rua Cláudio Manoel 

g) O Aleijadinho Souvenir 

Praça São Francisco 

h) Felipe Pedras 

Rua Cláudio Hanoel 

i) Vila Rica 

Rua Conde de Bobadela 

j ) Grupiara Pedras 

Praça Tiradentes 

k) Mundo das Pedras 

Praça Tiradentes 

, \ O narroco .... , 
Praça Tiradentes 

m) Sinhá Olimpia 

Praça Tiradentes 

n) Solar dos Souvenir 

Praça Tiradentes 

o) Flávio Artesanato 

Rua Padre Rolim 

p) Jonato 

Rua Padre Rolim 

q) Pedra Lanches 

Rua Cláudio Manoel 

·r) Casa Comercial de Wilson Andrade Vilela · 

Rua Padre Rolim 
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e) Antiquários 

a) Casa das Lajes - Anti~idades 

Rua Cons. Quintiliano 

b) Pedra r.1enina 

Rua São José 

c) Toledo 

Rua Cons. Quintiliano 

d) Zenith Afonso Inácio 

Praça Antônio Dias 

e) Roca Antiguidades 

Rua Bernardo Vasconcelos 

f) Posto Telefônico PÚblico 

Rua das Flores 

g) Emissoras de Rádio 

Rádio Cultura de Ouro Preto (ondas médias). 

h) Bibliotecas 

Existem 10 bibliotecas em Ouro Preto, destacando-se: 

a) Centro de Estudos de Ouro Preto,- UFMG 

Praça Antônio Dias 

b) Biblioteca da Escola de Farmácia 

c) Biblioteca da Escola de Minas 
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i) Correios e Telégrafos 

Rua Conde Bobadela 

j) Taxis 

a) Praça Reinaldo Alves Brito 

b) Praça Tiradentes 

c) Praça São Francisco de Assis 

d) Saramenha 

~ k) Oficinas Mecãnicas e Postos de Serviços 

a) 1\..madeu 

Rua Conselheiro Quintiliano 

b) Ari Antônio (Eletricidade) 

Rua Padre Rolim 

c)_ Borracheiro 

Praça Cesário Alvim 

d) Itahel Posto Petrominas 

Rua Padre Rolim 

e) José Lourenço 

Campo do Raimundo 

f) José Português 

Rua Augusto Correia Magalhães 

g) Moacir 

Bairro são Cristóvão 

h) Posto Esse (borracheiro) 

Rua Padre Rolim 
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i) Posto Atlantic i. ! 

Rua Benedito Valadares 

j) Targa (especializada em Volkswagen) 

Rua Prof. Alfredo Baeta 

k) Sigma (especializada em Volkswagen) 

Saramenha 

1) Clubes 

a) Centro Acadêmico de Minas 

Praça Tiradentes 

b) Clube Social Aluminas 

Rua Conde Bobadel a. 

c) Centro Acadêmico da Escola de Farmácia 

Rua São José 

d) Clube Recreativo XV de Novembro 

'Rua Santa E fi gêni a 

e) Associação Atlética Aluminas 

Saramenha 

m) Cinemas 

a) Cine Central 

Rua são José 

b) Cine Vila Rica 

Praça Reinaldo Alves de Brito 
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n) Teatros 

a) Teatro Municipal 

Rua do Carmo 

s. Hospitalidade 

A hospitalidade pode ser definida neste contexto como o 

espírito com o qual os habitantes de um determinado siste-

ma turístico recebem seus visitantes. 

são componentes deste espírito geral a cortesia, comporta-

• .. J . à d . menta am1gave.: 1nteresse:vnnta e .e serv1r e se i àent i. 

ficar com os visitantes,· e outras manifestações de calor 

humano. 

Ouro Preto, através de sua população tem se caracterizado' 

por reconhecer a importância do turismo para a economia lo 

cal. E se as atitudes de seus habitantes em relação aos tu 

ristas não puder ser considerada como de grande recepti-

vidade, ela não poderia ser considerada de forma inversa. 

~ natural, contudo, que populações de cidades pequenas 
' 

principalmente os grupos etários mais idosos, apresentem u 

ma tendência de reagir contra o incremento do movimento 

turístico em virtude deste tender a criar na cidade uma mo 

vimentação distinta da usual, e alienadora • 
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Em Ouro Preto contudo, se esta reação existe ela está con-

tida a niveis grandemente satisfat5rios. 

A operacionalização do conceito de hospitalidade transce::

de ao escopo da presente' dissertação, porém constitui um 

interessante tema a ser estudado em pesquisas posteriores. 

6. Eventos 

Ouro Preto possui um calendário intenso e dinâmico.Os pri!: 

cipais serão relacionados a seguir, tendo-se por base o 

-mes. 

01 - Mês de Janeiro 

Festa de Nossa Senhora do Rosário 

Esta festividade religiosa é realizada na Igreja de Santa 

Efigênia, tendo como atração principal o Congado, que con-

serva as mesmas caracteristicas do século XVIII. 

02 - t-1ês de Fevereiro 

Carnaval de Ouro Preto 

Os três dias de folguedos que antecedem à Quaresma, sempre 

tiveram ruidosa comemoração, quer na antiga Vila Rica ou, 

na Ouro Preto oitocentista. Antes, existia o Entrudo, com 

seus limÕes de cheiro e banhos de água nos transeuntes. De 

pois, Ouro Preto ganhou um carnaval que é tradicional ~m 
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todo o Brasil. Escolas de sam~a, blocos caricatos e, em 

destaque, "O Clube dos Laca10s", com seu famoso "Zé Pe-

reira". 

03 ~ M~s de Março 

a) Comemorações da elevação de Vila Rica à Imperial Cida.de 

de Ouro Preto. 

b) Revolução de 1964 

Ouro Preto marca o transcurso do aniversário da Revolu

~ção com destacado programa comemorativo. 

04 - Mês de Abril 

a) Semana Santa 

As comemorações da Semana Santa em Ouro Preto, sempre ' 

empolgaram pela imponência_e esplendor, as mesmas da p~ 

raliturgia do século XVIII. Sua Procissão do Enterro , 

já foi filmada por Orson Welles. 

b) Festival de Arte de Ouro Preto 

Espetáculos Artístico-culturais 

c) Tiradentes 

Solenidade anual, reverenciando a figura do Mártir da 1 

Liberdade, Joaquim José da Silva Xavier- o TIRADENTES, 

e os demais conjurados da Inconfiência Mineira •. 
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OS - Mês de Maio 

a) Dia Universal do Trabalho 

Festividades civico-esportivo-religiosas, em homenagem 

ao trabalhador. 

b) FEc~ta de Santa Cruz 

Atualmente, quase que restrita a Ouro Preto, a Festa de 

Santa Cruz, noutros tempos, era tradição em toda Minas 

- -Gerais. As comemoraçoes sao feitas na Ponte de 
A 

Antonio 

Dias, mais conhecida pelo nome romântico de Ponte de Ma 

~rília. 

c) Tradicionais quermesses no adro da Igreja de são 

Francisco de Paula. No passado, constituiram uma das a-

traç5es da cidade. 

06 - Mês de Junho 

As festas juninas foram introduzidas no Brasil Colônia, e-

manadas do devocionãrio aos Santos Antônio, João e Pedro , 

pelos portugueses. são marcadas por novenas, fogueiras e 

muito foguetório. Com o correr do tempo, permanecem com a 

sua característica marcante, que é o folguedo do caipi 

ra que deixa o eito e toma da viola ou da sanfona para ca~ 

tar sua música típica, ou para o balanceio descontraído ao 

compasso da quadrilha. 

a) Fundação de Ouro Preto 

A Capela de são João, palco das: festas 1 si tua-se no mor 
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rv homônimo, e é a primeira de Ouro Preto. Foi erguida, 

onde, a 24 de junho de 1698, os fundadores da cidade a

vistaram pela primeira vez o majestoso Itacolomy. 

07 - Mês de Julho 

a) Festival de Inverno de Ouro Preto 

Promoção da Universidade federal de Minas Gerais e di

versos Órgãos governamentais. Cursos intensivos de fé

rias, conferências, mostras de arte, espetáculos erudi

tos e populares •. ~ a maior promoção no gênero realizada 

~no país. De ano para ano, cresce o número de participa_!! 

tes do Brasil e do estrangeiro. 

b) Semana da Cidade 

Festividade das mais importantes de Ouro Preto. Estabe-

lecida para comemorar o aniversário da Cidade ou 

propriamente, a elevação do arraial primitivo de 

mais 

Ouro 

Preto à categoria de Vila, com a denominação de Vila Ri 

ca de Albuquerque. 

c) Festa de Nossa Senhora do Pilar 

"Padroeira de Ouro Preto" - Num dos mais soberbos tem -

plos de Ouro Preto, a Matriz de Nossa Senhora do Pilar, 

tem lugar as festividades • 
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08 - Mês de Agosto 

a) Festa de Nossa Senhora da Lapa 

Romeiros de diversas partes do Estado acorrem ao distri 

to de Antbnio Pereira, local da festa, num emocionante 

·espeticulo de f& e tradiç~o. 

b) Grande Feira da Paz 

A Feira da Paz constituiu-se numa das destacadas promo-

ções da comunidade local, com a colaboraç~o da Secreta-

ria de Turismo e Recreação. 
'-~j. 

c) Semana do Folclore 

Promocão cultural visando o reati-vamento do folclore .re . 
gional. 

d) Festa de São Bartolomeu 

·As tradicionais touradas e cavalhadas, sio as atrações' 

das festas que têm lugar no distrito de são Bartolomeu. 

09 - Mês de Setembro 

a) Semana da Pitria 

Ouro Preto, uma das cidades-berço da Independência do 

Brasil, realiza estas comemorações anualmente. 

b) Seminirio de Estudos Farmacêuticos é Bioquímicas de Ou

ro Preto. Promoção anual da Faculdade de Farmicia e Bio 

química, uma das mais antigas escolas no gênero do Bra-

sil, fundada em 1839 • 
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c) Jubileu do Senhor do Bom Jesus 

Tradição religiosa dos mineiros, O Jubileu do Senhor 

Bom Jesus é comemorado em Ouro Preto, com as mesmas ca

racterísticas do tempo antigo. 

d) Festa de Santa Efigênia 

~ 

Santa dos devotos congados como Nossa Senhora do Rosã -

rio. ~ homenageada pelos congadeiros que tocam e dançam 

em sua homenagem, lembrando os tempos de seu iniciador, 

o preto Chico-Rei. 

e) Festa de São Gonçalo 

Outra tradição, a festa de São Gonçalo do Amar ante . (em 

Amarantina, distrito de Ouro Preto), culmina com a Cava 

lhada, simulacro de batalha entre mouros e cristãos,uma 

das preciosidades do nosso folclore. 

f) Festa do Alho 

Realização anual, em Amarantina, que é um dos maiores' 

produtores de alho do Brasil. Consta de exposição do ' 

produto, recreações e eleição da Rainha do Alho. 

10 - Mês de Outubro 

a) Aniversário da Escola de Minas 

Festividade comemorativa da fundação do estabelecimento 

que é dos mais antigos no ensino superior do Brasil 
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11 ,,, Mês de Novembro 

Semana do Aleijadinho 

Promoção em conjunto da Secretaria de Turismo e Recreação• 

e do Museu do Aleijadinho, da Paróquia de Antônio Dias; é 

urna homenagem a AntÔnio Francisco Lisboa, o Aleijadinho 

gênio da arte barroca. O programa constitui-se de concer -

tos, exposições, conferências. 

12 - Mês de Dezembro 

a) Festa de Nossa Senhora da Conceição 
-lt,, 

A festa que é realizada pela Paróquia de Nossa Senhora 

da Conceição, de AntÔnio Dias, com acompanhamento de mú 

sica barroca, executada por conjunto o:rquesL.cal E: músi-

ca coral. 

b) Natal 

De sua tradição, ficou a Missa do Galo, celebrada nos 

primeiros momentos do dia. Todavia, no século XVIII, 1~ 

go após a Missa, saiam as folias de Santos Reis e eram 

montados artísticos presépios. A Prefeitura local esti-

mula a montagem dos mesmos. 

Conforme se pode perceber pela análise dos elementos arrolada; 

e que constituem a Oferta Turística de Ouro Preto, a cidade o 

ferece ao visitante durante todo o ano urna ampla variedade de 

atrações. 
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Porém o aspecto mais importante de se ressaltar neste capítu

lo é a necessidade de um adequ,1do ,e· ·criativo planejamento dos 

componentes da oferta, visando torná-la dinamicamente compatl 

vel com os aspectos quantitativos e requisitos qualitativos ' 

da demanda. 

E este planejamento só pode ser racionalmente realizado à pa~ 

tir de um razoável conhecimento da demanda. 
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IV - A DEMANDA TUR!STICA DE OURO PRETO 

"It 1 s not very difficult to 

persuade people to do to~hat 

they are all longing. to do." 

Aldous Huxley. 

1. Considerações Gerais e Objetivos da Pesquisa 

Com a finalidade de se conhecer os requisitos qualitativos 

da Demanda por Serviços Turísticos em Ouro Preto, procedeu

se à uma pesquisa em fontes primárias. 

Na elaboração do projeto de pesquisa, guiámo-nos pela pa -

dronização existente de alguns tipos de informação disp~ 

nível nas obras de recreação e turismo. 

·. 

Quando não identificamos uma tradição na classificação se

lecionamos grupos de dados que a experiência indicou se

rem capazes de produzir informações mais significativas 1 

para o estudo, levando sempre em consideração a necessida-

de de remover antiguidades e produzir resultados signif.ica . -
tivos para o planejamento mercadológico do turismo do sis-

tema Ouro Preto. 

A pesquisa teve como objetivo a obtenção de respostas to

tais ou parciais para as seguintes indagações: 
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i. Qual a tipologia dos turistas do Sistema Ouro Preto? 

ii. Quais as orientações mvtivãcionais para o turismo no 

Sistema Ouro Preto? 

iii. -Quais sao os segmentos de mercado mais significati -

vos? 

iv. A estrutura atual do sistema é compatível com os re

quisitos qualitativos dos atuais fluxos turísticos? 

A fim de obter informações que possibilitassem respostas 1 

ãs indagações acima relacionadas, procurou-se identificar: 

i. A área de captação do consumidor. 

ii. O meio de transporte usado n~ viagem. 

iii. O tipo de- viagem de lazer· e s·eu· planejamento; 

iv. As acomodações utilizadas em Ouro Preto. 

v. As freqüências das visitas. 

vi. A duraçio da perman~ncia do turista ou excursionista 

em Ouro Preto. 

vii. O meio através do qual se tomou conhecimento da cida 

de. 

viii. As razões apresentadas para as visitas ã cidade. 

ix. As atitudes em relação ã administração e operação do 

sistema turístico da cidade. 

x. As atitudes em relação aos preços cobrados. 

xi. O agrupamento dos visitantes por: 

a) sexo 

b) estado civil 

c) idade 
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d) escolaridade 

c) nível de renda 

Â partir destes objetivos foi elaborado o questionário que 

sistematizou a coleta de dados fornecendo os insumos infor 

macionais mais relevantes ao contexto de um processo de 

I} planejamento integrado do sistema turístico de Ouro Pre-

to, sob um ponto de vista de Marketing; (vide anexos). 

2. A Estratégia de Pesquisa 

1. A População 

Compuseram a população para efeito da presente pesquisa 

lodos os Lu.r:<ist.as ou excursionistas de um dia, adultos 1 

de ambos os sexos, que estiveram em Ouro Preto por 

mais de duas horas nos dias em que se fizeram as entre-

vistas, e que já tinham visitado pelo menos dois pontos 

de atração turística na cidade. 

2. A Amostra 

1. O tamanho da amostra 

Dentre a população acima descrita foram entrévista 

das 410 (quatrocentas e dez) pessoas, pois nos con

veio atermo-nos a uma situação mais desfavorável de 

extensão da amostra, isto é, aquela em que: 
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p = q = 0.50 (1) 

Isto porque a pesquisa apresenta vários problemas e 

caracteres distintos, para os quais os valores de 

-p e q sao, cada vez, diferentese Aplicando 410 ques-

tionãrios tivemos: 

1) Erro padrão nas proporçoes (2) 

0.50 (l- 0~50) 

410 

0.50 X 0.50 

410 

=v o. 0006097 s

1 

' = 

= 0.2500 

410 

0.02469 ou 2.469% 

Erro padrão das proporçoes = 2.469% 

2) Coeficiente de confiança 

Com 99.73% de confiança + 7. 4 07% X -

Com 95.4 5%' de confiança + 4.938% X -

Com 68. 27% de confiança + 2.469% X -

.76. 
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Estes parâmetros estão dentre os padrÕes aceitos pa

ra pesquisas envolvendo populações infinitas , pois 

um acréscimo no coeficiente de confiança, ou ~ma 

diminuição do Erro Padrão das Proporções, aumentaria 

demasiadamente o número de questionários, aumentando 

sensivelmente o custo da pesquisa sem um respectivo 

aumento significativo no·nível de certeza das respo~ 

tas. 

2. O método para coleta da amostra 

Os dados dos respondentes foram colhidos através do 

preenchimentode questionários por 12 (do::::e) entr.-e

vistadores devidamente treinados para esta finalida

de. Este treinamento constou de preleções e role

playing. 

' Todos os entrevistadores eram alunos de cursos de 

nível superior em Administração de Empresas e Turis

mo e foram dirigidos no trabalho de campo por dois 

supervisores Q.e pesquisa. O autor do trabalho mante

ve, por sua vez, um estreito contato com os supervi

sores e entrevistadores durante todo o desenvolvimen 

to do trabalho de campo. 

As entrevistas foram realizadas nos locais e datas 

apresentadas adiante no peri~do compreendido entre 9 

.77. 
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(nove) horas e 20 (vinte) horas, ininterruptamente • 

O entrevistador abordava o turista ou excursionista' 

se identificando e solicitando sua colaboraçio para 

o preenchimento do questionário. 

Foram utilizados, a fim de facilitar o trabalho de 

campo, cartões de entrevista e um mapa da cidade, o 

qual após a entrevista era oferecido ao respondente. 

-A programaçao das entrevistas foi feita conforme o 

seguinte esquema: 

.78. 
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!~9 D~~ FREQ • FREQ. N9 FESTIVAL INVERNO AGOSTO/SETEMBRO 

ORDE~I PONTO DE ENTREVISTA P. TESTE PROVIS. ARRED. 

% % QUEST. DIA FREQ. FREQ. DIA/f-lES i 
1 I Inconfidência 4.445 18 13 9 9 16/8 
2 Hinera1ogia 4.445 18 12 9 9 5/9 
3 Hoeda 26.67 4.445 18 19 9 9 17/8 
4 

I 
4.445 18 20 9 18/8 Farmaciu. 9 

5· Prata 4.445 18 17 9 9 10/8 

6 Aleijadinho 4.445 18 21 9 9 13/8 

7 · Pilar 4.553 19 18 10 9 lt3/8 

8 Ant6nio Dias 4.553 19 26 9 10 5/9 

9 S.F. Assis 4.553 19 26 lO 9 6/9 
lO Carmo ~ 4.553 19 13 9 10 7/9 -· 

11 S. Efigênia ' 45. 5.3 4.553 19 30 10 9 15/8 
12 Padr·.= Faria 4.553 19 20 9 10 10/8 

1· 13 Rosário 4.553 19 12 10 9 17/8 
I 

I 14 S. F. Paula 

I 
4.553 19 30 9 lO 18/8 

15 I S. José l 4.553 19 21· 10 9 15/8 I 16 Mercês e Perd6es I I 4.553 19 18 9 lO . 6/9 I 
! I 

I 17 i Te. ~lunic./C. Gonz., 21.34 110.670 43 22 22 21 16/8 

l 18 J C.C.Manuel/Cb.XV Novr 110.670 . 43 17 21 22 24/8 

19 Chaf. ~1arllia/Pas. P. T 6.66 • 3.330 13 22 6 7 24/8 I 
. i l 

I l <I 
I 20 Ponte O.Preto/P.Cont 1 3. 33 o 13 19 7/9 I r--- ·--~-----·-·--- -·---~· .. ·j~-~~- ~-~-- ;.:. :.-- !--'------- -------- ~ 

I ~-rn'JI.-r 1nn "" . ' ~ ·~ 
nrmL I Luu.uu .Luu.uu I ~~~ I - I ~u~ I 205 _I - ~ 
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-Confor~e se pode perceber pela programaçao das entrevistas I 

estas foram realizadas durante um período de 3 (três) meses 

aproximadamente,em 20 dias determinados.· 

Estes dias compreenderam, propositalmente, eventos diretamen-

te relacionados com Ouro Preto e portanto explorados em prom~ 

ções turísticas; eventos nacionais não relacionados com Ouro 

Preto; dias normais de fim de semana e dias normais de traba-

lho. 

O período para coleta dos dados foi relativamente longo, po

rém com isto, procuramos evitar a concentração de questioná -

rios em amostras não típicas, o que poderia comprometer os 

resultados finaiso Assim procedendo nos foi possível obter 

questionários de turistas que visitaram Ouro Preto em circuns 

· tâncias e motivações diversas. 

As atrações turísticas de Ouro Preto foram classificadas em 

quatro tipos distintos e em cada tipo foram incluídas as mais 

representativas. Os museus foram incluídos em sua totalidade. 

As Igrejas foram selecionadas em termos de valor artístico e 

incluídas 10 (dez). E os solares e outros pontos foram aleato 

riamente escolhidos quatro representantes de cada categoria. 

A freqüência de visitação a estes pontos apresentada no pré -. 

teste foi dividida pelo número de atrações de cada extrato,d~ 

• 8 o. 



terminando-se assim o número de questionários a ser aplicado' 

em cada ponto. 

Â partir da determinação conveniente dos dias de realização 1 

das entrevistas, os mesmos foram sorteados juntamente com o 

ponto onde elas seriam realizadas, visando-se assim determi -

nar.onde, exatamente, seriam feitas as entrevistas em cada 

dia. 

No mês de julho foram preenchidos tantos questionários quanto 
•o!' ..... ~ ... --. 

no mês de agosto e setembro juntos, em virtude do fato de que 

em julho se realiza naquela Cidade o Festival de Inverno, que 

é urna promoção turístico-cultural que faz com que o 
... 

numero 

de visitantes a Ouro Preto atinja o seu mais alto índice anu-

al. 

O turista foi abordado à saída da atração turística determina 

da e o tempo médio para preenchimento do questionário foi de 

.vinte minutos. 

Cada entrevistador foi orientado no sentido de entrevistar a-

penas um turista por hora de trabalho. Este turista deveria 1 

ser o primeiro turista que estivesse disponível no local, no 

período previsto e satisfizesse. as condiçÕes mencionadas para 

ser entrevistado. 

.81. 
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3. ~ ~chados da Pesquisa 

(Os anexos apresentam os achados da pesquisa de campo tabu 

lados mecanicamente) 

1. "Em que cidade voei reside?" 

Cidade Estado País ----------------------- ---------- -----------

a) Objetivo da pergunta: 

Esta pergunta foi formulada com a finalidade de identi

ficar a área de captação do consumidor. 

b) P. ... ·.1álise das respostas: 

As respostas foram agrupadas segundo as áreas geográfi

cas a seguir apresentadas, em virtude do fato de que no 

pré-teste se identificou que seria razoável estabelecer 

este agrupamento como conseqüincia dos dados levantados. 

Por outro lado seria este agruparnento·de regiÕes geográ 

ficas-origem, urna tentativa de se orientar segundo o rn~ 

delo gravitacional de Crampon que afirma: "a specific 

and measurable relationship exists between the nurnber 

of visitors arriving at a given destination from 

specific markets and a series of independent variables, 

the most important of a which are (a) the magnitude of 

the population of the rnarket area and (b) the distance 

between the destination and that rnarket." (3) 
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ÂREA DE CAPTAÇÃO DO TURISTA 

GERAL MASCULINO FEMININO 
PERGUNTA 01 ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

Sem Resposta 2 o ,4 9% 1 50,00% 1 50,00% 

B. Horizonte 82 20,00% 49 59,76% 32 39102% 

Int. f-1inas 45 10198% 27 60,00% 18 4 o, 00% 

s. Paulo e Rio 185 4 5,12% 107 57,84% 77 41,62% 

Sul do Brasil 15 3,66% 3 20,00% 12 80,00% 

I 

1.0. Estaãos 47 11,46% 31 65,96% ~ .- 34 1 Qq% l.O 

Arner. do Sul 7 . 1171% 5 71143% 2 28157% 

Amer. do Norte 5 1,22% 1 20,00% 4 80,00% 

Europa 21 5,12% 15 71143% 6 28,57% 

Ásia 1 o, 24% 1 100,00% 0,00% 

Total 410 240 168 

Esta pergunta identificou que os maiores mercados atuais para 

o turismo em Ouro Preto s~o os constituÍdoS pelos Estados do 

Rio e são Paulo, pela cidade de Belo Horizonte, por outros es 

tados brasileiros em seu conjunto exc~uindo o sul do Brasil 1 
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Minas, :'(io e são Paulo; e pelo interior de Minas, respectiva-

mente. 

Os homens formam a maior proporçao dos visitantes da localida 

de apresentando em relação às mulheres os seguintes valores: 

Homens: 58.8 2% 

Mulheres: 41.18% 

2. "Qual o período total de sua permanência em Ouro Pre -
-' 

to?" 

Até 6 horas R De 6 a 24 horas 
t--1 

De 1 a 3 dias tJ 4 dias ou mais 

a) Objetivo da pergunta: 

Esta pergunta foi formulada com a finalidade de identi -· 
ficar a duração da permanência do turista ou excursio-

nista em Ouro Preto • 
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b) :mãlise da resposta: 

DURAÇÃO DA PERHAN~NCIA DO TURISTA 

GERAL l-1ASCULINO FEMININO 
PERGUNTA 02 ABS. REL. I ABS. REL. ABS. REL. 

Sem Resposta 1 Q 124% 1 100,00% - 0,00% 

Até 6 hs. 76 18 ,54% 52 68 ,4 2% 24 31,58% 

De 6 a 24 hs. 138 33,66% 75 54 ,3 5% 62 44,93% 

De 1 a 3 dias 94 22,93% 54 57,45% 40 . 42,55% 

4 dias ou mais 101 24 163% 58 57,43% 42 41,58% 

Total 410 24 o 168 

Esta pergunta comprova que a duração da permanência do turis

ta em Ouro Preto é algo superior ao que se supunha original -

mente. 

-· 
Normalmente, se pensava que o turista de Ouro Preto é essenci 

almente um excursionista de um dia. Mas esta questão esclare

ceu que existe também uma grande proporção de excursionistas' 

de fim de semana curto (1 a 3 dias) e turistas propriamente' 

ditos ou excursionistas de fim de semana longo (mais de qua -

tro dias). Contudo a maior proporção de pessoas que visitam' 

Ouro Preto lã permanecem apenas por um período de tempo infe-

.85. 
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-rior a ~4 horas. Esta proporçao atinge 52.44% dos que a vi 

sitam. 

3. "Você havia planejado vir para Ouro Preto antes de ini-

ciar esta viagem ou decidiu vir durante a viagem?" 

Antes de iniciar B Durante a viagem 

a) Objetivo da pergunta: 

Esta pergunta foi formulada com a finalidade de identi-

ficar a existência ou- nao de planejamento na viagem a 

Ouro Preto. 

b) Análise das respostas: 

EXIST~NCIA OU NÃO DE PLANEJA~lliNTO DE VIAGEM 

... ~ GERAL MASCULINO FEMININO 
·PERGUNTA 03 ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

Sim 341 83,17% 201 58. 94% 139 4 o. 7 6% 

Não 69 16,83% 39 56 ,52% 29 42,03% 

Total 410 240 168 

.86. 



Os achados nos levam a concluir que as .. viagens a OUro Preto 

-sao em sua grande maioria anteceuentemente planejadas. 

4. "Através de quais meios de comunicação você estã certo 

de ter ouvido ou visto referências a Ouro Preto?" 

Cartazes 

Folhetos 

Livros-guias 

Jornais 

Revistas 

Rádio 

Televisão 

Centros de Informação Turística 

Estabelecimentos Educacionais 

Amigos e Parentes 

Outros 

a) Objetivo da pergunta: 

Esta pergunta teve como finalidade identificar o meio 

através do qual se tornou conhecimento da ãrea • 
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b) Análise das Respostas 

MEIO DE COMUNICAÇÃO ATRAvtS DO QUAL SE TOMOU CONHECI~NTO DE 

OURO PRETO 

GERAI .. MASCULINO FEMININO 
PERGUNTA 04 ABS. REL. ABS. REL. ABS. RE ... .Wo 

Sem Resposta 5 1,22% 4 80,00% 1 20,00% 

. 
Cartazes 128 31,22% 72 56,25% 54 4 2,19% 

Folhetos 131 31,95% 75 57,25% 56 4 2 '7 5% 

Livros-guias 135 32,93% 79 58,52% 56 41,48% 

Jornais 194 47,32% 107 55,15% 85 4 3,81% 
I 

Revistas 189 .46,10% 107 56,61% 81 42,86% 

Rádio 81 19,76% 51 62,96% 30 37,04% 

Televisão 182 44 ,3 9% 102 56,04% 79 43,41% 

Centros Inf. Turist 76 18,54% 39 51,32% 37 48,68% 

-. 
Estabelec. Educac. 175 4 2' 68% 88 50,29% 87 4 9 '71% 

Amigos e parentes 252 53,90% 151 59,92% 101 4 o ,08% 

Outros 45 10,97% 23 51,11% 22 48,89% 

Totais 1603 903 692 
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Obs.: Esta pergunta apresentou p<.:.'s.sibilidade de respostas mú.!_ 

tiplas mas o valor relativo foi tomado tendo-se por base o nú 

mero de questionários preenchidos, ou sejam 410. 

Amigos e parentes, jornais, revistas, televisão e estabeleci-

mentos educacionais, constituem pela ordem os mais importan -

tes meios de divulgação de Ouro Preto. 

Esta resposta vem comprovar, no contexto analisado, a tese de 

que a "Publiciti de bouche a oreille", (4) constitui a mais 

forte percentagem de razões para se visitar um determinado 

ponto turístico. 

Meio de Amigos e Estabel. 
Comuni- Jornais Revistas T. v. 

caçao Parentes Educac. 

Geral " 63.90% 47.32% 46.10% 44.39% 42.63% 

5. "Qual a principal razao desta sua vinda a Ouro Preto?" 

a) Objetivo da pergunta: 

Esta pergunta foi formulada com a finalidade de se iden 

tificar as razões apresentadas para as visitas ã cidade • 
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b) Al"'~álise das respostas: 

A análise de perguntas visando avaliar atitudes e moti

vação do consumidor de turismo e recreação, é ainda uma 

área de estudo à espera de maior sofisticação. 

~ muito difícil estruturar um questionário que apresen-

te resultados satisfatórios quando se procura avaliar ' 

motivações para comportamentos. 

Por isso optamos pela realização de um pré-teste com a 

pergunta feita de forma aberta e através dos dados do 

pré-teste foi feita a pr~-codificaç~o para o questioná-

rio definitivo. 

A pré-codificação foi assim estruturada: 

1) Interesse turístico específico no local 

Quando o turista procurava em sua viagem visitar al

guma atração que constituísse um diferencial absolu-

to para a cidade. 

Ex •. Visitar a Igreja do Carmo 

2) Oportunidade para desenvolver uma atividade em part1 

• 9 o. 
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Quando a principal razão para a viagem estava rela -

cionada com uma atividade particular distinta, tJue 

poderia ser realizada em outro local, porém,Ouro Pre 

to foi escolhida por uma circunstância não· relativa 

a seu diferencial absoluto. 

Ex.: Fotografar. 

3) Razões diversas relativas ao local 

Quando a viagem foi primariamente motivada por algu-

ma razao não específica relativa à cidade, e secunda 

riamente relativa à cidade. 

Ex.: Passear com a família. 

4) Razões independentes ao local 

Quando não havia nenhuma relação entre os atrativos 

da cidade e a visita do turista. 

Ex.: Visitar parentes e amigos • 
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RAZÕES GERAIS PARA A VISITA AO SISTEMA 

GERAL HASCULINO FEMININO 
PERGUNTA OS ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

Sem resposta 4 0198% 1 25,00% 3 75,00% 

Int. Tur. esp. 92 22,44% 64 69,57% 28 30,43% 

Oport. At. Part. 43 10,49% 23 53 ,4 9% 20 4 6 151% 

R. Di v. Rel. 198 48,29% 109 55,05% 88 44,44% 
I 

R. Indep. 73 17,80% 43 53,90% 29 39,73% 

Totais 410 - 240 168 

Na realidade as opções 1, 2 e 3 são razoes que, variando ape-

nas o nível de intensidade, se relacionam com Ouro Preto. Des 

ta forma, podemos afirmar que 82.20% dos turistas que visita

ram a cidade foram motivados por razões relativas ao local • 
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6. "Aqui você tem algumas razoes porqúe ··as pessoas vêm a ' 

0uro:Preto (mostrar cartão). No seu caso quais as 03 

(três) que você consideraria principais?" 

Divertir-se em grupo 

Conhecer a Cidade 

Para passear de carro 

Visitar os museus 

Visitar os locais históricos 

Visitar parentes e amigos 

Por ser econômico 

Para ter paz e sossego 

POr ser um conveniente ponto de "parada" 

Para visitar obras ào Aleijaàinho 

Para almoçar ou jantar em restaurantes 

Para assistir a uma peça teatral 

Para conhecer as obras do Atayde 

Para visitar igrejas barrocas 

Para conhecer o conjunto arquitetônico 

Para estudar 

Para resolver negócios 

Outros 

a) Objetivo da Pergunta: 

Esta pergunta foi formulada com a finalidade, também, 

de se identificar as razoes apresentadas para as vi

sitas à cidade. 
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b) Análise das respostas: 
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RAZÕES ESPECÍFICAS Pl"\P:-1 VISITA AO SISTEMA 

PEPGUNTA 06 GERAL MASCULINO FE!-1ININO 

ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

Sem resposta 1 0124% 1 100100% - 0100% 

Di v. grupo 55 13 141% 29 52173% 26 4 7 127% 

Conhec. Cidade 215 52144% 129 60100% 86 4 0153% 

Passear carro 14 3141% 7 50100% 7 50,00% 

Visit. museus 100 2313 9% 58 58,00% 42 4 2, 00% 

Visit. loc. hist. 229 55,85% 129 56133% 99 43,23% 

Visit. p. amig. 20 4,88% 9 4 5, 00% 11 55100% 

Econômico 4 0198% 3 75,00% 1 25,00% 

Paz e sossego 59 14 ,3 9% 39 66110% 19 32,03% 

Conv.p.Parada 9 2120% 5 55156% 4 44,44% 

Visit.o.Aleijad. 136 33 117% 77 56,62% 59 43,38% 
--

Alm. e jant. 4 0198% 2 50,00% 2 50100% 

Assist. teatro 7 1171% 5 71143% 2 28,57% 

Conhec. O.A1;hayde 9 2120% 7 77178% 2 22,22% 

Vis. Igr. barrocas 119 29,02% 71 59166% 48 4 o ,34% 

(Continua na folha seguinte) 
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Continuação da Pergunta 06 

Conhec.conj.arquit 134 32,68% 84 62,69% 50 37,31% 

Estudar 45 1 o, 98% 21 4 6, 67% 23 51,11% 

Res. Neg. 11 2,68% 9 81,82% 2 18,18% 

Outros 54 13 ,17% 32 59,26% 22 40,74% 

Totais 1225 717 504 

-Dentro de um-3_ perspecti.v?. de expressar conscientemente razoes 

que muitas vezes transcendem a esta capacidade no individuo, 

identificamos que as 6 principais motivações a respeito da 

ida de pessoas a Ouro Preto poderiam ser racionalizadas con -

forme segue: 

19 - Visitar locais históricos 

29 - Conhecer a cidade 

_39 - Visitar obras do Aleijadinho 

49 - Conhecer o conjunto arquitetônico 

59 - Visitar igrejas barrocas 

69 - Visitar museus 

• 95. 
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7. "Sua visita a Ouro Preto :t:oi· a·.; principal finalidade des 

ta viagem, ou a principal finalidade é visitar outro 

local?" 

Ouro Preto B Qual? ----------------------Outro Local 

a) Objetivo da pergunta: 

Esta pergunta foi formulada com a finalidade de se i 

dentificar a relevância da visita no contexto do ro-

teiro turístico do respondente. 

b) Análise das respostas: 

FINALIDADE DA VIAGEI-1 QUANTO A PRINCIPAL CIDADE 

GERAL HASCULINO FEMININO 
PERGUNTA 07 ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

Sem resposta 8 1,95% 6 75,00% 2 25,00% 

Ouro Pre·to 266 64,88% 151 56,77% 114 42,86% 

C.His·t. Minas 14 3 ,41% 9 64,29% 5 3 5, 71% 

B.Horizonte 68 16,5 9% 36 52,94% 31 45,59% 

o. c. Minas 15 3,66% 13 86,67% 2 13,33% 

S.J?. .e .. R.J. 11 .2 ,68% 6 54,55% 5 4 5,4 5% 

o. c. Brasil 28 6,83% 19 67,86% 9 3 2,14% 

Totais 410 240 168 
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Conforme se pode perceber, Ouro Preto possui· por si só uma 

grande :torça de atração sobre viajantes. Os entrevistados ' 

-na proporçao de 64.88% tinham Ouro Preto como o principal ob-

jetivo daquela viagem. Outro motivo importante era o de visi-

tar Belo Horizonte. 

8. "Quem lhe acompanha nesta viagem?" 

Viajo só 

Com amigos 

Com família 

Excursão 

a) Objetivo da pergunta: 

Quantos? ---
Quantos? __ _ 

Quantos? ---

Esta pergunta foi formulada com a finalidade de se co -

nhecer o agrupamento dos visitantes • 

• 97. 



b) Análise das respostas: 
•' ':· ... ,,. 

N!VEL DE AGRUPAMENTO DOS VISITANTES 

GERAL MASCULINO FEHININO 
PERGUNTA 08 

M~DIA ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

Sem resposta - 6 1,4fi% 3 50,00% 3 50,00% 

só 1,00 47 11,46% 28 59,57% 17 36,17% 

Amigos 4,26 178 43,41% 100 56,18% 78 43,82% 

Família 2,87 164 40,00% 102 62,20% 62 37,80% 

Excurs~o 27,0Q 15 3,66% 7 4 Ó 167% ô 53,33% 

Totais 410 240 168 

' 

As duas categorias mais importantes em termos de agrupamento 

dos visitantes sao as representadas pelos turistas que via 

jam com amigos (43.41%) e os que viajam com familiares 

(4 0,00%). É interessante not-ar nesta tabulação a Média Aritmé 

tica Simples de cada categoria • 
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9. Quanto você estaria disposto a gastar por dia em O~ro ~ 

Preto? 

Até Cr$ 50,00 

De Cr$ 50,00 a Cr$ 100,00 

DE- Cr$ 100,00 a Cr$ 150,00 

De Cr$ 150 '00 a Cr$ 2 00100 

De Cr$ 200,00 a Cr$ 250,00 

Mais de Cr$ 250,00 

a) Objetivo da pergunta: 

Esta pergunta foi .formulada com a finalidade de se co -

nhecer a predisposição do respondente em gastar dinhei

ro na cidade. 
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b) \nãlise das respostas 

PREDISPOSIÇÃO PARA GASTOS NA CIDADE 

PERGUNTA 09 GERAL MASCULINO FEMININO 

ABS. REL; ABS. REL. ABS. REL. 

Sem resposta 3 o' 73% 1 33,33% 2 66,67% 

Até Cr$50,00 101 24 ,63% 50 49,50% 51 50,50% 

Cr$ 50,/100, O O 103 25,12% 53 51,46% 49 47,57% 

Cr$100,/150,00 61 14,88% 39 63 '93% 21 34,43% 

Cr$150 r/2 00,00 I 50 12,20% I 30 60,00% 20 4 o, 00% 

Cr$200,/250,00 29 7 '07% 21 7 2, 41% 8 27 ,59% 

Cr$ 25 O , O 0/ + de 63 15,37% 46 73,02% 17 26 I 98% 

Totais 410 240 168 

As categorias mais significativas sao as categorias que envol 

vem gastos de até Cr$ 150,00 diários. 

~ importante que se note também a categoria que envolve os 

que tim disposiçio para gastar aci~a de Cr$ 250,00 diários na 

cidade que representam 15.37% do total de todas as categorias • 

• 100. 
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Os homens normalmente estão dispostos ·à gastar mais dinheiro 

do que as mulheres, segundo mostram os dados anteriores, que 

~orneceu uma relação inversa entre disposiçio para gastar e 

o sexo do entrevistado. 

10. 11 Você vai se hospedar em Ouro Preto? 

Sim D Não o 
Em casa de amigos 

Em hotel 

Em camping 

Em pensao 

No próprio carr·o 

Em "República11 

a) Objetivo da pergunta: 

Esta pergunta foi formulada com a finalidade de se co -

nhecer o tipo de acomodação utilizada pelo turista na 

Cidade. 

.101. 



., 

: .;.: .... ·:-: 

/ .. ""- .. · 
'. 
) .* .. ,·. ~ ......... 

b) ~nãlise das respostas: 

TURISTAS QUE SE HOSPEDAM EM OURO PRETO 

GERAL MASCULINO FEMININO 
PERGUNTA 1 O-A ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

I 

Sem resposta 9 2,20% 7 77,78% 2 22,22% 

Sim 199 48,54% 113 56,78% 85 42,71% 

Não . 202 4 9127% 120 59,41% 81 40,10% 

Totais 410 24 o 168 

As duas categorias se equivalem, ou seja, a proporção dos 

que vão se hospedar na Cidade é praticamente igual à propor -

ção dos que não se hospedarão. 

As mulheres se hospedam mais na Cidade, se comparadas den-

tro da categoria, e os homens menos. 

Dos que se hospedam, sao as seguintes as acomodações mais uti 

lizadas: 
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TIPOS DE ACOMODAÇÕES UTILIZADAS. NA HOS,PEDAGEM 

PERGUNTA 10-B GERAL MASCULINO FEMININO 

ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

Sem resposta 14 3,41% 9 64,29% 5 3 5171% 

Casa amigos 26 6,34% 8 3 0177% 17 65,38% 

Hotel 85 20,73% 56 65,88% 29 34 I 12% 

Camping 7 1,71% 5 71,43% 2 28 ,57% 

Pensão 9 2,20% 3 33,33% 6 66,67% 

No carro 4 o, 98% 1 25,00% 3 75,00% . 
I 

"República" 54 ·13,17% 31 57 ,41% 23 4 2,5 9% 

Totais 199 113 85 

As duas categorias mais significativas -sao: Hotel, 20,73% e 

"República", 13,17%. 

11. "Qual o meio de transporte utilizado para cobrir a 

maior distância entre sua casa e Ouro Preto? 

Ag.Viagem 

Próprio D TerceirosD<B 
Amigos 

OUtro .. '-. _ _, 
·.· ... 

.103. 



/ _ ..... ":'-.•.. · 
' . 
) 

a) Objetivo da pergunta: 
. I.~ te ' ~· • 

Esta pergunta foi formulada com a finalidade de conhe -

cer o meio de transporte predominante usado na viagem. 

b) Análise das respostas: 

MEIO DE TRANSPORTE PREDOMINANTE NA VIAGEM 

PERGUNTA 11 GERAL MASCULINO FEMININO 

ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

Sem resposta 9 2,20% 6 66 '67% 3 33,33% 
:.~ 

I 
Avião 41 10,00% 23 56,10% 18 43,90% 

Aut.Próprio 166 4 o ,4 9% 77 46,39% 88 53,01% 

Cnibus 4 o ,98% 4 100,00% - 0,00% 

outros 163 39,76% 112 68 '71% 50 30,68% 

Ag. Viagem 3 0,73% 2 66,67% 1 33,33% 

Aut. amigos 24 5,85% 16 66,67% 8 33,33% 

Totais 410 240 168 

As categorias mais significativas sao aquelas que representam 

os turistas que utilizam como meio predominante na viagem o 

.104. 



....... ~·,., ... · 

' i 
automóvel próprio, 40,49%, e outros m~ios de 'transporte, tais 

corno mot:Ocicletas, kornbis, carnionetes, etc, com 39,76%. 

~ interessante notar que respondentes do sexo feminino utili-

zarn-se xa mais de automóveis próprios corno meio predominante, 

do que os homens. 

12. "Utilizando-se de qual meio de transporte voe~ chegou 

em Ouro Preto?" 

Avião 

Automóvel 

Onibus 

Outro 

Ag.Viag. 

Próprio O TerceirosO <B 
Amigos 

L.J Qual?---------------------

a) Objetivo da pergunta? 

Esta pergunta foi formulada com a finalidade de se 

conhecer o meio de transporte utilizado para se che 

gar a Ouro Preto • 
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b) ;\nálise das respostas: 

MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA SE CHEGAR A OURO PRETO 

GERAL HASCULINO FEMININO 
PERGUNTA 12 

ABS. REL.' ABS. REL. ABS. REL. 

Sem resposta 12 2,93% 8 66,67% 4 33,33% 

Aut. próprio 181 44 115% 86 47,51% 94 51,93% 

Oni.bus 2 o ,4 9% 2 100,00% - 0,00% 

Outros 162 3 9,51% 111 68,52% 50 30,86% 

Ag. viagem 9 2 I 20% I 8 88,89% 1 11,11% 

Aut. amigos 44 10173% 25 56,82% 19 43118% 

-· 
Totais 410 240 168 

Esta pergunta mostrou os mesmos resultados da anterior, com 

as categorias relativas a "automóvel próprio" e "outros", al-

cançando as maiores proporções, ou sejam respectivamente 44~5% 

e 39,51%. 

Ônibus tende a ser um meio de transporte tipicamente masculi-

no quando relacionado à Ouro Preto, conforme se pode observar 

pelas questões 11 e 12. 
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13. "Quantas vezes você j ã esteve em Ouro Preto, conE" 1.de. ',"'!:; 

rando esta visita?" 

1 vez D 2 vezes O 3 vezes D 4 ou mais D 
a) Objetivo da pergunta: 

Esta pergunta foi formulada com a finalidade de se co-

nhecer indiretamente as atitudes em relação ã adminis

tração e operação da ãrea, através da freqüência de 

repetição da visita. 

b') 1~"'1E.li::;e dac rcGposta3: 

FREQÜ~NCIA DE REPETIÇÃO DA VISITA 

PERGUNTA 13 GERAL HASCULINO FEMININO 

ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

1 vez 225 54 ,88% 125 55,56% 100 44,44% .. 
2 vezes 66 16,10% 39 59,09% 27 4 o, 91% --

3 vezes 37 9,02% 25 67,57% 12 32,43% 

4 ou mais 82 20,00% 51 62,20% 29 3'5 ,37% 

Totais 410 240 168 
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Conforme se pode perceber 54,88% dos respondentes esta·v? . .m ,.na;_ 

Cidade pela primeira vez, ao passo que 45,12 

nando à Cidade. 

estavam retor-

t interessante ressaltar que 20,00% dos entrevistados estavam 

visitando a cidade por 4 vezes ou mais. Os homens voltam 

cidade em proporçao superior às mulheres. 

.. 
a 

14. "Você tem alguma reclamação a fazer do alojamento onde 

se hospedou?" 

Sim O Não D Não se hospedou c==] 

Qual=--------------------------------------------------

a) Objetivo da pergunta: 

Esta pergunta foi formulada com a finalidade de se co-

nhecer a atitude dos respondentes em relação aos aloja-

mentos da área. 
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b) Anilise das respostas: ' . 
··'.L..;.,.~. 

RECLAMAÇÕES SOBRE OS ALOJAMENTOS DO SISTEMA 

PERGUNTA 14 GERAL MASCULINO FEMININO 

ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

Sem resposta 2 o ,4 9% 2 100,00% - 0,00% 

Sim 37 9,02% 24 64,86% 13 35114% 

Não 171 41,71% 93 54 ,3 9% 77 45,03% 

N. Hosp. 200 48,78% 121 60,50% 78 39,00% 

Gtai~-1410 124 o I 

-A grande maioria dos que se hospedaram (81,43%) nao tem nenhu 

ma reclamação a fazer do alojamento onde se hospedou. Ou seja, 

os alojamentos estavam de acordo com as expectativas dos res-

pendentes. 

A maioria dos descontentes (64 ,86%) é representada por homens. 

15. "Você tem alguma reclamação a fazer do restaurante ( 

) onde se alimentou?" 

Sim o Não D Não se alimentou D 
Qual?-----------------------------------------------------
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a) Objetivo da pergunta: 

Esta pergunta foi formulada com a finalidade de se co -

nhecer a atitude dos respondentes em relação aos restau 

rantes da área. 

b) Análise das respostas: 

RECLAMAÇÕES SOBRE OS RESTAURANTES DO SISTEMA 

GERAL HASCULINO FEHININO 
PERGUNTA 15 ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

Sem resposta 1 o, 24% - 0,00% 1 100,00% 

Sim 53 12,93% 28 52,83% 24 4 5,28% 

Não 287 70,00% 167 58,19% 119 41,46% 

N. Alim. 69 16,83% 45 65,22% 24 34,78% 

Totais 410 24 o 168 

A grande maioria dos respondentes (70,00%) nao tem nenhuma 

clamação a fazer dos restaurantes onde se alimentou • 
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16. "Qual é a sua impressão geral sobre Ouro Preto?" 

Excelente 

Boa 

Regular 

Má 

Péssima 

a) Objetivo da pergunta: 

Esta pergunta foi formulada com a finalidade de se co-

nhecer a impressão geral do turista sobre a ãrea, como 

meio de se fazer uma avaliação síntese do locaL 

b) Análise das respostas: 

'-

QUALIDADE DO SISTEMA TUR!STICO 

PERGUNTA 16 GERAL MASCULINO FEtUNINO 

ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

Sem resposta 2 o ,4 9% 1 50,00% 1 50,00% 

Excelente 217 52,93% 123 56168% 92 42,40% 

Boa 157 38,29% 98 62,42% 59 37,58% 

Regular 27 6,59% 13 48,15% 14 51,85% 

Má 4 0,98% 2 50,00% 2 50,00% 

Péssima 3 o 173% 3 100,00% - 0,00% 

Totais 410 240 168 
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As categorias Excelente (52,93%) e Boa (38,29%) perfazem um 

total de 91,22% dos respondentes. 

17. 11 Você gostaria de voltar a Ouro Preto no futuro? 11 

Sim D Não D Não Sabe 

a) Opjetivo da pergunta: 

Esta pergunta foi formulada com a finalidade de se co -

nhecer as atitudes do turista em relação à sua estadia 

em Ouro Preto. E dentro de determinados limites, para 1 

t ~ - . con ro~ar a questao anter1or. 

b) Análise das respostas: 

INTERESSE DO TURISTA EH REVISITAR O SISTEMA 

PERGUNTA 17 GERAL MASCULINO FEMININO 

ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

Sem resposta 2 o ,4 9% 1 50,00% 1 50,00% 

Sim 367 89,51% 216 58,86% 149 4 o ,60% 

Não 16 3,90% 8 50,00% 8 50,00% 

Não sei 25 6,10% 15 60,00% 10 40,00% 

Totais 410 240 168 
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A categoria que representa os turistas que pretendem voltar à 

Cidade, representa 89,51% do total de entrevistados. Nesta ca 

tegoria, Homens apresentam uma proporção ligeiramente superior 

à Mulheres. 
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18. "Quais os locais turísticos de Ouro Preto que você·vi:~' 

sitou?" 

1. Museus: 

· a) Inconfid~ncia 

c) Moeda 

e) Prata 

2. Igrejas: 

a) Pilar 

c) SeF.Assis 

e) S.Efiênia 

g) Rosário 

i) S.José 

k) Outras 

3. Solares: 

a) Teatro Municip. 

c) Outros 

R 

B 
Quais? 

--------~--~--------

4. Outros Pontos: 

a} Chafarizes B c) Pontes 

.114. 

b) Mineralogia 

d} Farmácia 

f) Aleijadinho 

b) Antônio Dias 

d) Carmo 

f) P.Faria 

h) s. F. Paula 

j) Mercês 

Quais: 

R 

----------------------

b) Casa de Vultos 

Históricos D 

b) Passos 

d)· Outros B 
Quais? 



I 
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a) Objetivo da pergunta: . ! . ·. ' 

Esta pergunta foi formulada com a finalidade de se iden 

tificar os pontos de atração turística mais visitados 1 

na cidade. 

b) Análise das respostas: 

MUSEUS MAIS VISITADOS EM OURO PRETO 

PERGUNTA 18-A GERAL MASCULINO FErUNINO 
. (MUSEUS) ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

Sem resposta 44 10,73% ·32 72,73% 12 27,27% 
I 

: Inconfidência 266 65,37% 14 o 52,24% 126 47,01% 

r1inera1ogi a 180 43,90% 106 58 ,8 9% 72 4 o ,o 0% 

Moeda 121 29,51% 66 54,55% 54 44,63% 

Farmácia 84 20,49% ·43 51,19% 40 47,62% 

.. 

Prata 135 3 2, 93% 78 57,78% 56 41,48% 

Aleijadinho 226 55,12% 131 57 ,96% 94 41,59% 

Totais 1058 596 454 
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Os dois museus mais visitados da cidade são respectivamente o 

museu da Inconfidência (65,37%) e o museu do Aleijadinho 

(55;12%). 

IGREJAS MAIS VISITADAS EM OURO PRETO 

PERGUNTA 18-B GERAL MASCULINO FEMININO 

(IGREJAS ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

Sem resposta 13 3,17% 8 61,54% 5 38,46% 

Pilar 257 62,68% 143 55' 64% 113 43,97% 

Ant .•. Di.as ... 192 46,83% 123 64 '06% 68 3 5,4 2% 

S.F~ Assi.s 285 ~Q 1;19- , ~-0 ~o ') (\ (1. , , 1:" .A n -,r:-_n ., .... -~---v 1-"'-" ...,.., ,-..~ v·o I .L..J....J '"S u '..J.Jbl 

Carmo .. 194 47,32% 112 57,73% 80 ' 41,24% 

S.Efigênia 127 3 o' 98% 76 59,84% 49 38,58% 

P.Faria 99 24,15% 59 5i59,60% 39 39,39% 

Rosário 122 29,76% 72 59,02% 49 40,16% 

S. F.Paula 133 32,44% 71 53,38% 61 45,86% 

S. José 66 16,10% 36 54 ,55% 30 4 5 ,4 5% 

Mercês 93 22,68% 58 60,22% 36 38,71% 

Outras 26 6,34% 16 61,54% 10 38,45% 

Totais . 1607 941 655 
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As Igrejas mais visitadas em 0UH) Preto são, respectivamente: 

a) São Francisco de Assis - 69,51% 

b) Pilar - 62,68% 

c) Carmo - 47,32% 

d) Antônio Dias - 46,83% 

Os homens visitaram mais as Igrejas do que as mulheres. 

SOLARES MAIS VISITADOS EM OURO PRETO 

I PERGUL.JTA 13-C GERAL l'-1ASCULINO T."VUT.,_lTl\lf"\ 
,l.'~J.:J.L.&." ,.,_.~,.,\,J 

:(SOLARES) ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

Sem resposta 223 54 ,3 9% 132 59,19% 90 40,36% 
-

Teatro Municip. 134 3 2, 68% 79 58,96% 54 40,30% 

Casa Vultos 97 23 ,66% 58 59,7 9% 39 4 0 121% 

Outros 2 o ,4 9% - 0,00% 2 100,00% 

Totais 456 269 185 

O Teatro Municipal é dentre os edifícios civis de Ouro Preto, 

o mais visitado pelos turistas (32,68%). Mas é importante re~ 

saltar que a maioria dos respondentes (54,39%) não visitou ne 

nhum solar. 
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OUTROS PONTOS MAIS VISITADOS EM OURO PRETO ,,_ < 

PERGUNTA 18-D GERAL MASCULINO FEMININO 

(OUTROS PONTOS ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

Sem re.spos ta 225 54,88% 130 57,78% 95 4 2, 22~ 

Chafarizes 164 40,00% 98 59,76% 65 39,63% 

Passos 21 5,12% 13 61,90% 8 38,10% 

Pontes 52 12,68% 28 53 ,85% 23 44,23% 

Outros 15 3,66% 8 53 ,33% 7 46,67% 

Tot:õ.is 477 277 198 
I I 

A maioria dos respondentes (54,88%) nao visitou nenhum "outro 

ponto" de atração turística. Dentre os que visitararn,a catego 

ria que atingiu a maior proporção foi a de chafarizes com 

40 1 00% dos respondentes. 

Homens tiveram urna presença proporcionalmente maior em to-

das as categorias. 
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19. "Você pretende visitar todas as atrações que lhe forem 

possíveis durante o período de sua permanência en: Ouro 

Preto, ou alguma em especial?" 

Todas possíveis 

'Alguma em especial 

a) Objetivo da pergunta: 

EJ Qual? --------------------

Esta pergunta foi formulada com a finalidade de se iden 

tificar a força de atração de cada um dos tipos de pon

tos turísticos da cidade. 

b) Análise das respostas:. 

INTERESSE EM VISITAR PONTOS ESPEC!FICOS DE ATRAÇÃO TUR!STICA 

PERGUNTA 19 GERAL MASCULINO FEHININO 

ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

Todos 296 721 2Q% 165 55,74% 129 43,58% 

- ?-1useus 39 9,51% 29 74,36% 10 25,64% 

Igrejas 51 12,44% 30 58,82% 21 41,16% 

Solares 7 1,71% 4 57,14% 3 4 2,8 6% 

Outros Pontos 17 4,15% 12 7 o ,59% 5 29,41% 

Totais 410 240 168 
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Esta pergunta revela que a força de atraÇão;· da 'cidade é resul 

tante do conjunto de pontos tur.:'sticos e não dé um tipo de a-

tração individualmente considerado. 

Dentre as categorias,a que mais se destacou foi a repre -

sentada por Igrejas. 

Se analisamos as respostas a esta pergunta com as respostas 1 

da pergunta anterior, veremos que isoladamente consideradas 1 

as maiores atrações turísticas de Ouro Préto são, pela ordem: 

a) Igreja de São Francisco de Assis 

b) Museu da Inconfidência 

c) Igreja do Pilar 

d) Museu do Aleijadinho 

69,51% 

65,37% 

62j68% 

.55,12% 

20. "Que outras cidades no Brasil podem lhe oferecer estes 

mesmos atrativos que Ouro Preto lhe oferece?" (Anotar 

a cidade e estado)" 

a) Objetivo da pergunta: 

Esta pergunta foi formulada com a finalidade de identi-

ficar cidades, que sob o ponto de vista do visitante 

constituem concorrência para Ouro Preto • 
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b) Análise das respostas: 

PERGUNTA 20 

Sem resposta 

Alcântara 

Brasília 

BÚzios 

Campinas 

ColÔnia 

Congonhas 

Conservatoria 

Curitiba 

Diamantina 

Embu 

Goiás Velho 

Gramado 

Ilha Bela 

Ir i ri 

I tu 

Juazeiro 

:Maranhão 

Mariana 

SISTEMAS CrNCORRENTES 

GERAL MASCULINO FEMININO 

ABS. REL. ABS. REI ... ABS. REL. 

116 28,29% 67 57176% 49 4 2124% 

1 o 124% 1 100100% - 0100% 

1 o 124% 1 100,00% - o, 00% 

1 o, 24% 1 100,00% - 0,00% 

1 o ,24% - 0,00% 1 100,00% 

1 o ,24% 1 100100% - 0,00% 

20 4,88% 12 60,00% 8 4 o, 00% 

1 o ,24 !(; 1 100,00% 
I 0,00% -

1 0,24% 1 100,00% - 0,00% 

23 5,61% 12 52,17% 11 47,83% 

1 o ,24% - 0,00% 1 100,00% 

5 1,22% 3 6 01 00% 2 4 o ,00% 

1 o' 24% 1 100,00% - 0,00% 

1 o ,24% 1 100,00% - 0,00% 

1 0,24% 1 100100% - 0,00% 

1 o ,24% 1 100,00% - 0,00% 

1 0124% 1 100100% - 0100% 

1 o' 24% 1 100,00% - 0100%. 

33 8,05% 21 63,64% 11 33,33% 

(continua na pag. seguinte) ••• 
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Continu~ção pergunta 20 -

-
Olinda 8 1,95% 

Paranaguã 1 o ,24% 

Para ti 11 2,68% 

Penedo 1 o 124% 
! 

PetrÓpolis 3 0,73% 

Recife 1 o 124% 

Rio Branco 1 0124% 

Rio de Janeiro 3 0,73% 

Rio Pardo 1 0124% 

S.J.Del Rei 30 . 7132% 
I 

Sabará · 21 5,12% 

Salvador 106 25,8 5% 

S.Parnaiba 1 o 124% 

S.Cristóvão 2 o ,4 9% 

Tiradentes 9 2120% 
... 

Totais 410 

3 

-
6 

1 

2 

-
1 

2 

1 

23 

6 

58 

1 

1 

8 

240 
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37,50% 

0100% 

54 155% 

100100% 

6 6161% 

0,00% 

100,00% 

66,67% 

10 0100% 

"}6,67% 

28151% 

54 17 2% 

100100% 

50100% 

88,89% 

5 62,50% 

1 100100% 

5 45145% 

- 0100% 

1 33133% 

1 100100% 

- 0100% 

1 33,33% 

- 0,00% 

'J 23,33% 

15 71,43% 

47 44 ,34% 

- 0100% 

1 50100% 

1 11,11% 

168 

A maioria dos entrevistados (28,29%) entende que Ouro Preto , 

em virtude de suas características, é impar, não possuindo 

portanto concorrência. 
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Dentre as cidades que concorrem com Ou·ro Preto as mais i)T;por-

tantes sao: 

a) Salvador 25,85% 

b) Mariana 8,05% 

c) são João d'El Rei 7 ,32% 

d) Diamantina 5,61% 

e) Sabará 5,12% 

f) Congonhas 4,88% 

g) Parati 2,68% 

h) Tiradentes 2,20% 

.. 
Observe que a exceçao de Salvador, as demais cidades concor -

rentes, além de assumir uma proporção pequena dentro da cate

goria, são todas pertencentes ao ·Estado de_ Minas Gerais, pro

piciando portanto, a elaboração de um roteiro de visi'tas. 

Parati, no Estado do Rio de Janeiro·é mais uma exceçao. 

21. "Em sua opinião, o que deveria ser feito em Ouro Preto 

para tornar esta área mais atrativa?" 

a) Objetivo da pergunta: 

Esta pergunta foi formulada com o objetivo de conhecer' 

as atitudes dos entrevistados em relação ã modificação 

de alguns atributos da área • 
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b) Análise das respostas: 

Para efeito de análise, as respostas à pergunta formul~ 

da! aberta conforme modelo acima, foi precodificada para 

efeito de tabulação mecânica nas seguintes categorias: 

Opção 1 - Melhorar o acesso à cidadeo 

Opção 2 - Retirar o estacionamento e a circulação de 

veículos -na Cidade. 

Opção 3 - Melhorar a administração da cidade e do turis 

mo. 

Opção 4 - Melhorar as acomodações e restaurantes. 

Opção 5 - Melhorar as instalações para atividades recre 

ativas.· 

Opção 6 - Desenvolver os serviços de informações tu-

Opção 7 

rísticas. 

Desenvolver serviços turísticos auxiliares p~ 

ra promoções turísticas complementares. 

Opção 8 - Conservar o conjunto arquitetônico - não modi 

ficar nada • 
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' 
SUGESTÕES PARA TORNAR O SISTEMA MÁis·' ATRATIVO 

PERGUNTA 21 GERAL MASCULINO FEMININO 

ABS. . ro::;L. ABS. REL. ABS. REL. 

Sem resposta 6 1,4 6% 4 66,67% 2 33,33% 

Acesso 8 1,95% 3 37,50% 5 62,50% 

Estacionamento 8 1; 1 95% 5 62,50% 3 37,50% 

Administração 171 41,95% 102 59,30% 69 4 Ü 112% 

Ac'omod. /Restaur. 52 12,68% 21 40,38% 31 59,62% 

Ativid.Recreat. 8 1195% 3 37,50% 5 62,50% 

Serv&InformsTurG 51 12,44%1 36 70,59% 15 29;41% 

ServoTUr. Auxil. 43 10,49% 22 51,16% 21 48,84% 

Cons.conj.arquit. 154 38,05% 85 54 ,4 9% 69 44 123% 

Totais 501 281 220 

A maioria das sugestões feitas em relação a modificações que' 

pudessem tornar a área mais atrativa se refere a "Modifica 

ções na Administração da 1\rea e do Turismo" (41,95%). 

A segunda categoria mais importante se refere à Conservação 

do Conjunto Arquitetônico, não permitindo nenhuma modificação 

(38 105%) • 
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22. "Você poderia dizer quanto gástou hoje (ou onte~n} com: 

Viagem Cr$ 

Estacionamento Cr$ 

,_Alojamento Cr$ 

nefeições Cr$ 

Bebidas Cr$ 

Divertimentos Cr$ 

Entradas Cr$ 

Souvenirs Cr$ 

Diversos Cr$ Especificar: 

a) Objetivo da pergunta: 

Esta pergunta foi formulada com a finalidade de i 

dentificar o valor médio dos gastos diários de um 

turista em Ouro Preto. 

b) Análise das respostas: 

As respost~s a esta perguntas foram.somactas e o va

lor total apresentado em cada questionário, tabula-

do segundo os seguintes intervalos de classe: 
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Opção 1 De Cr$ o,oo a.:. 
1 

,•t.•- Cr$ 99,99 

Opção 2 De Cr$ .!·o o:~ o o a Cr$ 199,99 

Opção 3 De Cr$ 200,00 a Cr$ 299,99 

Opção 1 De Cr$ 300,00 a Cr$ 3 99,99 

Opção 5 De Cr$ 400,00 a Cr$ 499,99 

Opção 6 A partir de Cr$ ·soo,oo 

Foram as seguintes as freqüências apresentadas em cada inter-

valo: 

GASTOS DIÃRIOS REAIS DOS TURISTAS 

PERGUNTA 22 GERAL MASCULINO FEMININO 
11nc nvT 11nc DVT . 7\DC DVT. 
4.-~u• ,L\..&,.,1~. .6.~~ ...... .&.~4J· .... ~L..ILJ. ....~J-J • 

0/99 134 3 2,68% 67 50,00% 66 4 9, 25%. 

100/199 86 20,98% 45 52,33% 41 47,67% 

200/299 56 13,66% 36 64 '29% 20 35,71% 

3 00/3 99 47 11,4 6% 31 65,96% 16 34 '04% 

_4 00/4 99 24 5,85% 18 75,00% 5 20,83% 

r 500/ 63 15,37% 43 68,25% 20 31,75% 

Totais 410 240 168 
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Como seria de se esperar à medida que o volume de gastos diá-

rios aumenta, diminui a freqüanc~a ~a classe. A Gnica exceçio 

é apresentada pela Opçio 6 (Acima de Cr$ 500,00) com 15,37% ' 

dos entrevistados. 

Entre Homens e Mulheres o seguinte fato se faz notar: 

O crescimento do valor do intervalo e a freqüência da classe' 

são grandezas diretamente proporcionais na categoria masculi-

na e inversamente proporcionais na categoria feminina. 

23. "Como você classificaria os preços cobrados em Ouro . ' 

Preto para:" 

~ ç Altos Adequados Baixos 

Estacionamento 

Alojamento 

RefeiçÕes 

Bebidas 

Entradas 

Souvenirs 

a) Objetivo da pergunta: 

Esta pergunta foi formulada com a finalidade de se co -

nhecer as atitudes dos visitantes em relação aos preços 

cobrados na área. 
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b) Análise das respostas: ' i ' 
• I ~ • .... 

Atitude em relação a prr..:ços .. de estacionamento 

PE RGUN'l' A 2 3 A GERAL MASCULINO FEMININO 

ESTACIONAMENTO ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

Sem resposta 390 95,12% 221 56,67% 167 42,82% --
Alto 6 1,4 6% 5 83,33% 1 16,67% 

Adequado 11 2,68% 11 100,00% - 0,00% 

Baixo 3 o, 73% 3 100,00% - 0,00% 

Totais 410 240 168 

A grande maioria dos respondentes (95.12%) nao utilizou os 

estacionamentos pagos da cidade. 

Atitude em relação a preços de alojamento 

PERGUNTA 23B GERAL MASCULINO FEMININO 

ALOJAMENTO ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

Sem resposta 24 o 58,54% 135 56,25% 103 42,92% 

Alto 67 16,34% 43 64,18% 24 35,82% 

Adeguado 85 20,73% 52 61,18% 33 38,82% 

Baixo 18 4,39% 10 55,56% 8 44_,44% 

Totais 410 240 168 

A grande maioria dos visitantes (58.54%) não utilizou aloja-

mentes na cidade. 
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Dentre os que utilizaram foram os seguint.es'~ ·os achados i 
~~-

a) Alto 67 39.41% 

b) Adequado 85 50.00% 

c) Baixo 18 10.59% 

Totais 170 100.00% 

Respondentes masculinos representam as maiores proporçoes em 

todas as categorias. 

Atitudes em relação a preços de refeições. 

PERGUNTA 23C GERAL MASCULINO FEMININO 

Sem res_p_osta 66 16,10% 40 601_61% 25 37,_88% 

Alto 110 26,83% 57 51,8 2% 52 47.27% 

Adequado 212 51,71% 128 60,38% 

Baixo 22 5,37% 15 68,18% 7 31 ,8 2% 

Totais 410 240 168 

-nos respondentes 26,73% acham que os preços cobrados por re-

feições na área são altos. 

As mulheres tendem a achar os preços mais altos do que os 

homens. 
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Atitude em relação a preços de bebidas. 
t 

} ·' 
1 ~ ' ..... 

PERGUNTA 23D GERAL MASCULINO FEMININO 

BEBIDAS ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

Sem resposta 118 28,78% 61 51,69% 56 4 7,46% 

Alto 73 17 ,8 0% 47 64,38% 26 35,62% 

Adequaó.o 205 50,00% 125 60,98% 79 38,54% 

Baixo 14 3 ,41% 7 50,00% 7 50,00% 

Totais 410 240 168 

Dos respondentes 50.00% acham os preços cobrados para bebidas 

adequados e 17.80% os acham altos. 

As atitudes dos homens e mulheres variam no sentido contrário. 

Atitudes em relação a preços de entradas. 

PERGUNTA 23E GERAL MASCULINO FEMININO 

ENTRADAS ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

Sem resposta 80 19,51% 52 65,00% 27 33,75% 

Altos 42 10,24% 15 35,71% 27 64,29% 

Adequados 227 55,37% 133 58,59% 93 4 o, 97% 

Baixos 61 14 ,88% 40 65,57% 21 34,43% 

Totais 410 240 168 

Os preços cobrados para entradas foram considerados adequa-

dos por 55.37% dos respondentes. 

A variação das respostas entre masculinos e femininos é de 

sentido inverso. 
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Atitudes em relação a preços de souvenirs'· .. ~· 

PERGUNTA 23F GERAL MASCULINO FEMININO 

SOUVENIRS ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL; 

Sem resposta 155 37,80% 98 63,23% 55 35,48% ·-
Altos 14 o 34,15% 77 55,00% 63 45,00% 

Adequados 101 24,63% 57 56,44% 44 43,56% 

Baixos 14 3,41% 8 57,14% 6 42_,86% 

Totais 410 240 168 

Os preços cobrados pelos souvenirs foram considerados al-

tos pela maioria dos respondentes. 

Respondentes do sexo masculino e feminino apresentaram li 

geira tendência oposta. 

A seguir são apresentados os dados demográficos dos entre 

vistados. 
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24. DADOS DEMOGRÂFICOS DOS ENTREVISTADOS .i 

Turistas do· sistema Ouro Preto classlficados de acordo 

com o sexo 

a) 
~ ABSOLUTO RELATIVO o 

Masculino 240 58.54 

Feminino 168 40.98 

Sem resposta 2 0.48 

TOTAL 410 100.00 

Turi~tas do sistema Ouro Preto classifica.dos ele E~.cordo 

com a situação conjug~l 

b) ~ . ABSOLUTO RELATIVO 

Casado 179 43.66 

Solteiro 218 53.17 

Outro 12 2.93 

Sem Resposta 1 0.24 

TOTAL 410 100.00 
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' 
Turistas do sistema Ouro Preto classi.ficado~ de acordo 

com a idade 

c) ~ E ABSOLUTO RELATIVO 

De 18 a 25 152 37.07 
I 

De 25 a 35 142 34.63 

De 35 a 4 5 63 15.37 

De 45 a mais 51' 12.44 

Sem resposta 2 o. 4 9 

TOTAL 410 100.00 

Turistas do sistema Ouro Preto classificados de acordo 

com o n!vel de escolaridade. 

d) ~ • ABSOLUTO RELATIVO 

Primária 20 4.88 

Secundária 119 29.02 

Superior 242 59.03 

P.Graduado 29 7. 07 

TOTAL 410 100.00 . 
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Turistas do sistema Ouro Preto classificados de acon1 o .... 

com o nível de renda 

e) ~ A ABSOLUTO RELATIVO 

i Até CR$1.000,00 113 27.56 

De 1.000 a 4. 000 113 27 e 56 

De 4.000 a 7. 000 96 23.42 

De 7.000 a 10.000 32 7 .ao 

De 10 .. ooo·-a mais 53 12.93 

Sem resposta 3 0.73 
. . ... ' . 

TOTAL 41.0 100.00 

•. 
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4 • S!NTESE DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

1) As principais áreas de captação de consumidores são 

constituídas respectivamente por são Paulo e Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, e outros estados brasilei-

ros. 

2) O período da permanência na cidade é predominanteme!!_ 

te inferior a 24 horas. 

3) A maioria das viagens a Ouro Preto sao antecedente -

mente planejadas. 

4) Os principais meios através dos quais se tomou conhe 

cimento da área foram as -recomendações de amigos e 

parentes. 

-5) As principais razoes apresentadas para a visita a ci 

dade estão relacionadas aos diferenciais absolutos 

e relativos da cidade. Especificamente os turistas 1 

pretendem: 

1) Visitar locais históricos 

2) Conhecer a cidade 

3) Visitar obras do Aleijadinho 

4) Conhecer o c?njunto arquitetônico 

5) Visitar Igrejas barrocas 

6) Visitar museus 
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6) Ouro Preto ocupa um lugar pred?minahte no roteiro tu 

r!stico dos entrevistados. 

7} Os principais agrupamentos de visitantes são os cons 

tituídos por amigos e familiares. 

8) As duas prin~ipais categorias em termo~ de predispo

sição a realizar gastos na cidade são representadas' 

pelas classes de até CR$150,00 diários, e acima de 

CR$250,00 diários. 

9) As principais acomodações utilizadas pelos turistas' 

na cidade são os Hotéis, as "Repúblicas" e casas de 

am:i.goEL Porém, a maioria dos visitantes não se hosp~ 

da na cidade. 

lO) O meio de transporte predominante utilizado na via

gem é o automóvel próprio. 

11) O meio de transporte predominante para se chegar a 

Ouro Preto é o automóvel próprio. 

12) Aproximadamente a metade dos entrevistados já tinha 

estado na cidade 1 vez ou mais. 

13} A maioria dos respondentes que se hospedaram em Ouro 

Preto nao tem nenhuma reclamação a fazer do alojamen 

to. 
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14) A maioria dos respondentes que se a;tim.entaram -na o 

tem nenhuma reclamação a fazer dos restaurantes da 

área. 

15) A impressão geral do turista sobre a área é a 

positiva possível. 

mais 

16) A grande maioria dos entrevistados pretende voltar a 

Ouro Preto. 

17) Os pontos de atração turística mais visitados na ci

dade são os museus e as igrejas. 

18) A grande maiori~ dog tu~5stas pretende visitar todas 

as atrações possíveis na cidade. 

19) Sob o ponto de vista do visitante, as cidades brasi-

leiras que oferecem os mesmos atrativos que Ouro Pre 

to são: Salvado~, e outras cidades históricas de Mi-

nas. 

20) A maioria dos respondentes sugere modificações na 

administração da área e no turismo da cidade. 

21) A média aritmética ponderada diária de gastos no sis 

tema tende a ser superior a CR$ 237,30 (5) • 
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22) Os preços cobrados em Ouro Preto são considerados pr~ 

dominantemente conforme segue: 

a) Estacionamento - adequados - altos 

b) Alojamento - adequados - altos 

c) Refeições - adequados - altos 

d) Bebidas - adequc..dos - altos 

e) Entradas - adequados - baixos 

f) Souvenirs - altos - adequados 

23) Perfil tentativa do turista de Ouro Preto 

a) Sexo Masculinos - Femininos 

b) Situação civil Solteiros - Casados 

c) Idade ~ r~té 35 anos -"~ idade uc 

d) Escolaridade - Superior 

e) Nível de Renda - até CR$ 4.000,00 mensais 

Conforme se pode depreender dos dados anteriormente apresent~ 

dos, o turista de Ouro Preto é, independente do sexo e estado 

civil, tipicamente um elemento jovem, de alto nível de escola 

ridade, e de baixo nível de renda • 
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Citações Bibliográficas: 

1) Tagliacarne, Guglielmo, Pesquisa de Mercado - Técnica e 

Prática, 4a. ed, Ed. Atlas, pg. 147. 

2) Green and Tull, Research for Marketing Decisions. 2 ed., 

Prentice-Hall, p. 259. 

3) Crampon, L. J., A New Technique to ana1yse tourist Markets. 

Journal of Marketing, vo1. 30. Janeiro, 1966, pp.37-31. 

4) "Dans toutes les enquites que nous connaissons et qui ont 

été faites auprés des hôtes "1es recommandations d'amis 

.. et de connaissances" représentent le p1us fort pourcentage 

0es r'o3Ü;nns qui ont engagP. ;; vi si ter. un hnt oe vny?Jge". 

Cf. Krippendorf, Jost, Marketing et Tourisme. Herbert 

Lang Berne and Peter l.ang Frankfort, M., 1971 pp. 143 e 

144. 

5) Memória de cálculos 

Intervalos X f (X) x.fx 

o - 99.99 49.99 134 6.698.66 

100. 00 - 199.99 14 9. 99 86 12.899.14 

200.00- 299.99 24 9. 99 56 13.999.44 

300.00 - 399.99 349.99 47 16.449.53 

400.00- 499.99 449.99 24 10.799.76 

Mais de soo.oo 549.99 63 36.449.37 

410 97.295.90 

x = Ex.fx • 
• • X = 97.295.90 =CR$ 237,3 o 

N 410 
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O valor da média tende a ser maior do que CR.$ 237 ,3 O, em vir 
.- _,_ 

tude do fato de que o valor real da média do- intervalo de' 

classe com gastos acima de CR$ 500.00, tende a ser superior• 

a CR$ 54 9. 99. 
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V • FillJDAMENTOS CONCEITUAIS DO MARKETrNG TUR!STICO 

We shall not cease from • 

exploration and the end 

of all our exploring will 

be to arri ve v1here \V'e 

started and know the place 

for the first time. 

T.S.ELLIOT 

l • Bases do Marketing Turístico 

No contexto das org.:mizações l-1arketing pode ser enc:: 

rado como sendo uma ideologia empresarial e/ou um De 

partamento Operacional com atividades funcionais. Co 

mo ideologia empresarial Marketing parte do princi -

pio que a função básica ~a organização não é ·. produ

zir,e vender produtos especÍficos, mas comprar clien 

tes. 
. .. 

Como departamento operacional a função do Marketing 1 

é colocar lucrativamente no mercado aquilo que foi 

produzido pela organização. 

~ no primeiro sentido, ou seja, visto como um instru 

mente utilizado na criação e retenção de consumido -

res que abordaremos o assunto neste capitulo pois o 

segundo ponto de vista é uma decorrência natural do 

primeiro. Neste contexto podemos então afirmar que 1 

Marketing 11 is the whole business seen from the point 
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of vievl of its final results, tha.t '.}·s,· ;from the 

customers point of vie'tl.. Concern and reponsibility 

for Harketing must there-fore permeate all areas of 

the enterprise"(l). 

Esta ideologia mercadológica é o resultado de uma e

volução na concepção da atividade empresarial atl:R

vés dos tempos e duas das orientações básicas das a 

tividades empresariais podem ser analisadas de forma 

sintética como forma a trazer mais entendimento a es 

ta explanação: 

A primeira é uma orientação para a produção, a segu~ 

da é uma orientação para o marketing. 

Nas sociedades economicamente desenvolvidas, a evol~ 

çao econômica foi caracterizada, em sua primeira fa-

se, por uma escassez de bens e serviços que atendes-

sem a desejos e necessidades dos consumidores, quer 

sob o plano quantitativo quer sob o qualitativo. Em 

geral tudo que era produzido era vendido, pois não ' 

havia uma capacidade produtiva instalada compatível 

com a magnitude da demanda. 

Como o mercado era do vendedor, a orientação básica' 
.. 

da atividade empresarial residia em bem administrar 

a produção, e, procurando meios para aumentá-la, a-

tingir cada vez um maior volume de lucros • 
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Podemos visualizar esse contex.tc da· seguinte forma 

0rt'entação empresarial para a produÇão 

FOCO MEIO FIM 

Instalações e e- l.Racionalização 

quipamentos de dos custos 
LUCROS 

produção 2.Aumento do v o-

lume 

Posteriormente com a evolução economica das socieda -

des, e principalmente com o desenvolvimento e progre~ 

so técnico, iniciou-se uma fase de produção em massa, 

paralela e funcionando como causa e efeito do aumento 

da renda real dos consumidores. 

Esta situação, na qual nos encontramos modernamente é 

caracterizada particularmente pelo fato de que em n~ 

merosos setores da atividade empresarial, a capacida ... 

de instalada para ofertar é substancialmente superior 

a demanda. Assim sendo a empresa individual ou colet~ 

vamente considerada passa a enfrentar dificuldades ' 

crescentes na sua tarefa de obter e servir a demanda. 

Este fato ocorre principalmente pelo aparecimento, e 

posterior acirramento, da concorrência. 

Assim se em um momento passado havia escassez de pro-

dutos para satisfazer mercado~, hoje a situação se i~ 

verteu passando a haver escassez de mercados para pr~ 
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dutos ou serviços definidos. 

Esta nova realidade vem impor à empresa a necessidade 

de uma revisão substantiva em sua orientação básica. 

~ agora necessário entender que o objetivo principal 

da empresa não é mais produzir produtos específicos, 

mas conquistar e reter consumidores. Este novo enten-

dimento implica em uma mudança no foco das atividades 

empresariais e em uma revisão nos meios através dos 

quais se at~nge objetivos específicos. Kotler (2) ex

pÕe esta colocação conforme a seguinte matriz: 

A Orientação Empresarial para o Marketing 

FOCO MEIO FIM 

Necessidades dos Marketing 
1 Lucro 

consumidores integrado 

Cabe salientar que esta orientação básica é profunda-

mente distinta daquilo que Levitt (3) chamou de orie!!_ 

tação para vendas. Em uma orientação para vendas o fo 

co da atividade empresarial recai sobre o produto, e 

não sobre as necessidades dos consumidores. 

Eesta falha administrativa de cúpula, chamada de Mio 

pia Mercadológica (4) tem sido a principal responsá -

vel pelo fracasso de produtos, empresas e até setores 

empresariais inteiros. Marketifig reinverte a lÕgica ' 

do conceito de vendas. 
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Pois se vendas enfatiza o produto como· o instrumento 

' > 

de excelência para se atingir objetivos organizacio-

nais, marketing enfatiza os desejos e necessidades 

dos consumidores. Contudo, cabe lembrar conforme sali 

enta Kotler (5) que: "Marketing's short-run task may 

be to adjust customer wants to existing goods, but 

its long-run task is to Rujust the goods to the 

customers wants". Esta afirmativa conduz ao entendimen 

to de que é perfeitamente possível como diretriz de 

curto prazo orientar-se pelo conceito de vendas, mas 

é mais prudente, eventualmente mais lucrativo e mais 

responsável socialmente orientar-se pelo conceito de 

marketing. 

No contexto turístico pode-se pois entender que o ob-

jetivo da atividade de todos os responsáveis pelo se-

tor, em termos de Market~ng, é o desenvolvimento a 

longo prazo de diretrizes capazes de gerar lucros sa-

tisfatórios aos consumidores e produtores de bens e 

serviços turísticos. E define-se o marketing turísti

co como sendo "a adaptação sistemática e coordenada ' 

das políticas das empresas privadas e do estado, sobre 

o plano local, regional, nacional ou internacional, a 

uma satisfação de desejos e necessidades de certos 

grupos de turistas, à um lucro apropriado"(6) • 
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2 • Particularidades do Marketing Turisticq 

Quando se analisa o problema do marketing turístico a 

primeira questão que se apresenta ao analista é saber 

em que medida os conhecimentos mercadológicos da lite 

ratura geral se aplicam aquele contexto. 

Pode-se afirmar que no seu conjunto a literatura esp~ 

cializada de marketing se preocupa sobretudo com bens, 

e não serviços. 

Krippendorf (7) apresenta algumas razoes em decorrên-

cia das quais o marketing turístico se diferencia, e 

segundo ele fundamentalmente e não apenas gradualmen-

te, do marketing de produtos. 

são as seguintes estas ràzões: 

a) A. natureza dos serviços turísticos 

A oferta das empresas turísticas se compoe de uma 

combinação de produtos e serviços, na qual os ser-

viços representam um papel principal. E ainda: 

a.l) As empresas turísticas, com exceção das agên-

cias de viagem, são empresas de serviços con-

dicionados pela presença do cliente. 

a.2) A transferência dos bens turísticos do ofer -

tante ao cliente não se faz pelo princípio da 

expedição, mas pelo princípio da residência ' 

(8). 
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' a. 3) A produção, a distribuição no s'entido estrito 

do termo, e o c0nsumo tem lugar ao mesmo tem-

po e no mesmo lugar. 

a.4) O serviço turístico é um bem de consumo abs-

trato, ou seja imaterial e invisível. 

a.S) Os consumidores potenciais nao podem ver an-

tes de comprar os serviços que pretendem con-

sumir. 

b) A complementaridade dos serviços turísticos 

Os bens e serviços comercializados pelas empresas' 

turísticas são complementares em relação: 

b.l) A produção de outras empresas turísticas e ou 

tros representantes da oferta. 

b.2) Aos fatores originais da natureza e do compo~ 

tamento humano no sentido mais amplo destes ' 

termos. 

As relações de complementar'idade que ligam as empre -

sas turísticas e sua produção entre si são motivadas' 

pelo fato que os desejos e necessidades da demanta tu 

rística em geral, não podem ser satisfeitos por uma sõ 

empresa. O turista demanda serviços complementares de . 

diversas empresas, a fim de se atingir a um objetivo 

de viagem. O consumo isolado de um só serviço é imag!_ 
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nãvel, mas na pritica isto sõ 9corr~ ~aramente. 

As consequências priticc:s'·destas relações de comple

mentaridade s~o que, rio mercado turístico: 

a) uma empresa isolada apresenta viabilidade comer -

cial restrita. 

b) os esforços mercadológicos de uma empresa determ~ 

nada s~o influenciados por uma sinergia positiva' 

ou negativa (9) por parte de uma empresa comple 

mentar. 

Estas relações de complementaridade mostram confor 

me se proporã adiante que urna política turística' 

apoiada verdadeira.mente no marketj_ng tra.nscende , 

aos limites da empresa individual, e se apoiará i 

nevitavelrnente em esforços cooperativos, ou cole-

tivos. 
•. 

c) Os serviços turísticos sob a Ótica do risco 

O risco na comercializaç~o turística decorre das 

características de irnaterialidade dos serviços tu 

r!sticos. Esta irnaterialidade faz com que se en-

centre no mercado turístico urna acumulação de ca 

racteristicas especificas que, talvez, não sejam 

encontradas na mesma medida em outros setores da 

economia. Isto significa que em matéria de rnarket 

ing o mercado turístico comporta um risco maior 

que o apresentado em outros setores da atividade' 

econômica • 
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Dentre as características de risco particulares ao 

mercado turístico pode-se citar: 

c.l) A predominância de elementos irracionais so-

bre os elementos racionais; e o grau de util! 

dade suplementar Robre a utilidade material ' 

estabelece uma relação estreita entre o turis 

mo e os bens não-essenciais. 

c.2) A concentração do turismo no espaço e no tem-

po sobre um número relativamente pequeno de 

regiÕes, e sobre períodos de duração curta. 

c.3) A caracterização do turismo como uma inàús-

tria de exportação, e a exportação comporta ' 

em geral problemas específicos mais complic~ 

dos para resolver que o comércio interno. 

c.4) A oferta turística é rígida e imóvel. Quer 

por razões financeiras, quer por razões técni .. 
cas, as possibilidades de expandir ou reduzir 

a oferta turística são restritas. 

c.S) A concorrência turística é caracterizada por 

um caráter extremamente substitutivo. Apesar' 

da heterogeneidade das áreas e serviços turís 

ticos, as diferentés ofertas turísticas podem 

facilmente ·se substituirem entre si. 
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d) O Aspecto Cooperativo do Market.i·~·g' T~ristico 

A literatura de marketing enfoca esta disciplina , 

normalmente, sob a ótica da empresa individual. 

Mas o marketing turistico, em virtude das razões ' 

anteriormente apresentadas transcende o nivel da 

empresa individual. Para efetivação de um esforço 

mercadológico no campo do turismo é necessário uma 

colaboração sistemática de empresas independentes' 

para reforçar coletivamente sua posição no mercado. 

Aquilo que Adler chamou "Symbiotic Marketing"(lO) • 

. ~ _., . - _., k . ' .. . 3 • As Var1aveis ae Dec1sac ao Mar et1ng Tur1st1co 

A literatura especializada em marketing contém uma e~ 

tensa gama de classificaÇões das variáveis de decisão 

nesta disciplina. Esta dissertação usa basicamente 

classificação proposta.por McCarthy(ll) - "The four ' 

Ps" -, pois esta classificação sumariza de forma efi

ciente as mais importantes variáveis .através das 

quais um sistema empresarial tipico, ou turistico po-

de se adaptar e ativar a demanda por um produto ou 

serviço. Porém em virtude das características distin

tivas do sistema turístico, uma ligeira adaptação de

ve ser feita e os 4 Ps originais que serão assim apr~ 

sentados: 
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a) Política de serviços . ,i·--· ...... 

b) Política de preços r' 

c) Política de distribuição 

<'1.) Política de -promoçao 

As alternativas de administração de Marketing consis-

tem sempre, em princípio, de se fazer variar ou renun 

ciar conscientemente a uma variação de uma ou mais va 

riáveis de decisão. Aquilo que Richers chamou de Do 

sagem. ( 12) • 

Na prática administrativa observa-se contudo a tendên 

cia em fazer variar apenas as variáveis facilmente a-

cioniveis, especialmente preço e promoção, como ins-

trumentos de marketing conscientemente utilizados. 

-
Contudo, a fim de se obter um composto mercadológico 

bem dosado, via de regra é necessário fazer variar as 

outras duas variáveist como forma a se utilizar racio 

'nalmente esforços para obtenção e serviço a demanda,e 

procurar atingir efeitos de sinergia. 

~ portanto necessário que se compreenda que todas as 

variáveis de decisão em marketing formam um sistema 1 

interdependente, e as relações entre os componentes 1 

deste sistema são ao mesmo tempo substitutivas e com

plementares, e quando se utiliza as variáveis de deci 

são conjuntamente observa-se fenômenos sinergísticos, 

o~ seja, aumenta-se ou diminui-se os efeitos de medi-

das isoladas. 
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Um exemplo típico de política globâl ou cooperativa ' 

0m termos de turismo é o chamado "Package" - "Inclusi 

ve-tour", ou "serviço· tudo incluído", onde um número 

maior ou menor de serviços formais de viagem sao com

binados e oferecidos por um preço fixo. 

Não se discutirá cada uma das variáveis de decisão 

mercadológica neste ponto do trabalho porque esta di~ 

cussao se faz presente na grande maioria de livros 

textos de marketing, sendo portanto desnecessária nes 

te contexto • 

. 4 . Proposiç6es Mercadol6gicas para o Turismo em Ouro Preto 

Oliveira Lima (l3) afirma que a análise sist~mica do 

tur~smo, de suas funções, das características da de

manda e oferta, e a definição de seus fluxos e intera 

çoes, permite definir de forma normativa e funcional' 

seus objetivos. 

Assim pode-se afirmar que os planos turísticos para 

serem realistas e exequíveis devem possuir pelo me

nos alguns passos sequenciais, que podem ser visuali

zados conforme o diagrama a seguir: (14) 
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1 - Diagrama seqüencial para análise de demanda e oferto de turismo 'em uma região 

Turismo- Objetivo 

Mercado atual -Análise 

Dados preliminares 

' 
/nputs 

!~) Quem sOo os turistas? 

2~) Qual a motivo~ão do -turismo? 

3~) Análise quantitativo e 
qualitativa dos fluxos? 

4~) Avaliação do estruturo 
atual do Sistur 11 

5~) Quais os segmentos 
de mercado turístico 
mais significativos ? 

St 

/nputs 
poro 

decisão 

Oemimdo r;;;:;-1 
- e oferto em ~-

oqoilfu,;o?. \ s, I s,, 
~\ Estado de natureza 

51 = Demando e oferta em equilÍbrio 
S2 = Demando e oferto não em equr!Íbrio 

52_1 = Oferto>Demanda 
s2_2 = Demanda> Oferta 

Sz.z 

~-

Qual o 
potencial 

da regiOo? 

Quais os recursos 
promocionais 
para expandir 
a demanda? 

Quais os recursos 
econômicas 

para expandir 
a oferta? 

e Sistur: Sistema de Turismo, ou seja, conjunto atual de todos os variáveis que constituem o oferto agregado deste tipo de serviço .em uma região. 

Expandindo esta id~ia original do autor e enfatizando 

uma perspectiva de Planejamento Integrado de Harketing 

para o turismo, o diagrama acima apresentado evolui 

para o seguinte estágio mais desenvolvido. 

,. 
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o·primeiro passo do processo consiste em se definir ' 

6s objetivos mercadológicos do sistema. 

Como segundo passo faz-se necessário a análise da o-

ferta e da procura com a finalidade de se identificar 

o equilíbrio ou a ausincia deste entre estas duas va-

riáveis do mercado. Dependendo da variável em dese -

quilíbrio, ou mesmo havendo equilíbrio entre ambas,as 

ações executivas propostas terão um sentido distinto: 

podemos expandir ou retrair a of~rta, a demanda, ou 

ambas. 

Para se an'ulisar a demanda é necessário desmembrá- la 

em se~s dois componentes analíticos básicos{ ou 

seus aspectos quantitativos e qualitativos. 

A oferta turística é analisada levando-se em conside-

raçao os subsistemas componentes da oferta.ou seja,os 

recursos naturais, infra-estruturas, super-estruturas, 

·equipamentos e instalações de transporte, hospitalid~ 

de e eventos. 

A análise conjunta da oferta e procura irá nos possi-

bilitar condições para identificação de dist~ntos se~ 

mentes de mercado que possam ser atingidos por progr~ 

mas mercadológicos a ele dirigidos • 
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Identificados os segmentos de merca~o: ~ necessãrio , 

levando-se em consideraç~o crit~rios de identificabi-

!idade, mensurabilidade e acessibilidade, definir cl~ 

ramente um ou mais mercados alvos que o sistema pro-

pÕe obter e servir. 

Para cada um dos mercados alvos definidos deve ser 

proposta uma estrat~gia mercadológica, dosada em ter-

mos das variãveis de decisão bãsicas, ou sejam a Poli 

tica de Serviços, a Política de Preços, a Política de 

Distribuiç~o, a Política de Promoção. 

A próxima fase analítica do plano preve uma anãlise ' 
/ 

das necessidades atuais do sistema tendo em vistã âS 

possibilidades de expansão da oferta ou da demanda ' 

relativa a cada um dos segmentos de mercado, podendo 

ser elaborada uma anãlise de viabilidade econômica 

das expansoes necessárias. 

Finalmente o plano deve ser implementado e controlada 

a variância daquilo que realmente vem ocorrendo com·a 

quilo que foi previsto no planejamento, proporcionan~ 

do desta forma o necessãrio feed-back da anãlise sis-

têmica do turismo. 

Com a finalidade de ilustrar a aplicaç~o do processo' 

de planejamento proposto, o modelo ~ aplicado a se

guir ao sistema turístico de Ouro Preto • 
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4.1. Determinação dos objetivos 

A literatura especializada propõe que a deterrniaa -

ção dos objetivos seja o passo inicial de qualquer 

processo de planejamento. 

Humble (15) apresenta pelo menos 5 vantagens de se 

determinar os objetivos inicialmente ao processo 

de planejamento, vantagens estas que no contexto es 

pecífico do presente trabalho poderiam ser assim su 

rnarizadas : 

a) Metodização disciplinadora do crescimento 

b) Criação de um maior equilíbrio entre objetivos 1 

de curto e longo prázos. 

c) Desenvolvimento de maior capacidade de adaptação 

às mudanças das condiçÕes ambientais. 

d) Aproveitamento maior da capacidade gerencial dos 

dirigentes. 

e) Provimento de um aumento na eficiência a curto 1 

prazo. 

Para o sistema turístico de Ouro Preto diversos ob-

jetivos poderiam ser determinados para se atingir 1 

em um período de tempo determinado. Mas somente urna 

, ~Q 
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an&lise mais profunda, que.i~clu!sse pontos de vis-

tas dos responsáveis pela oferta do sistema poderia 

alimentar um processo que oferecesse objetivos rea-

listas. 

Como exemplo pode-se citar dentre v&rios objetivos' 

gerais compat!veis com a realidade atual do sistema 

os seguintes: 

a) Aumentar o nfimero total de visitantes no sistema, 

invertendo a atual tendência de decl!nio. 

b) Aumentar a permanência média dos visitantes 

sistema. 

no 
/ 

c) Aumentar os gastos médios, per capita, dos visi-

tantes no sistema. 

d) Investir a fim de restaurar e conservar e valori 

zar as áreas, edif!cios e monumentos pfiblicos da 

cidade. 

e) Investir no desenvolvimento de estruturas tur!s-

ticas receptivas, tais como hotéis, restaurantes 

e sistemas de informação • 
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4.2. Análise da Demanda } ,_ 

A demanda neste trabalho ·é definida como sendo "all 

persons or business units who buy or may be induced 

to buy a product or service". (16) 

Sua análise será realizada levando-se em considera-

çao seus aspectos qualitativos e quantitativos. 

4.2.1. Análise Qualitativa 

A demanda por serviços turísticos em Ouro 

Preto já foi exaustivamente analisada sob o 

prisma qualitativo no capítulo 3 da presente 

dissertação. Portanto, as análises elabora -

-das a seguir serao predominantemente quanti-

·tativas. 

4.2.2. Análise Quantitativa 

Existe uma escassez quase total de estatísti 

cas turísticas no Brasil. 

A nível urbano, de uma cidade específica,co!! 

siderada, esta escassez é ainda maior que a 

nível nacional, obrigando o analista a proc~ 

der a diversas inferências com a finalidade' 

de se obter informações razoáveis, ou mesmo 
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coletar inform~ç~es em fontes primirias, co

mo é o caso desta dissertação. 

Alguns dos"mais importantes aspectos quanti-

tativos da demanda por turismo em Ouro Preto, 

são analisados a seguir. 

a) Evolução do número de turistas do sistema 

A tabela seguinte, com dados colhidos nos regis-

tros do Museu da Inconfidência, informa sobre o 

número de turistas entrados naquele ponto de a-

tr,ação turística de Ouro Preto, nos últimos seis 

anos. 
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/ · : VISITANTES DO MUSEU DA INCONFID~NCIA 

OURO PRETO - 1970/1975 

Em 1~000 visitantes 

! 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 

.. 

JANEIRO 15.230 15.161 16.625 16. 960 . . 11.819 12.717 

FEVEREIRO 10.106 9.095 12.394 10.673 7.598 8.524 

MARÇO 9.764 5.096 5.933 6.436 3. 63 o 7. 654 

ABRIL 12.3 07 t '112. 669 15.996 13.331 6.399 6.276 
. 

HAIO 13.103 10. 98 9 8.766 7.682 4. 38 o 7. 294 

I JUNHO I 5. 7 27 I 8.969 ! I I I 
I 9. 6 93 10.078 4.319 4.659 

JULHO 28.087 33.862 29.877 34.889 16.895 20. 214 

AGOSTO 8. 5 20 9.244 8.437 8.919 5.378 6.583 

SETEMBRO· 15.011 11. 951 15.664 13.195 4. 94 6 6. 67 9 

OUTUBRO 11.033 16.381 12.4 8 5 9. 342 6. 704 6.573 

NOVEHBRO 9. 646 9.253 8.446 10.6 23 5.574 6.4 94 

DEZEMBRO 7.035 8.566 8.773 11.632 5.129 6. 435 

TOTAL 14 6. 4 6 9 151.236 153.089 153.758 8 2. 771 100.102 
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co.' forme informa a pesquisa .de campo, apresentada no ca-

pítulo IV desta monografia, 65,37% dos turistas de Ouro 

Preto, visitam o Museu da Inconfidincia. 

Pode-se daí, pois, inferir a seguinte fórmula para deter 

minação do número de turistas na cidade: 

Onde: 

TOP = VMI 

0.6537 

TOP = Nllíut:L·ú dt: '· !I'Ur istas do SiSLélliéi OL.ü'ü P ..ct:"i:.ü 

0.6537 = Constante, determinada pela pesquisa de mercado 

VMI = Número de visitantes do Museu da Inconfidência 

Segundo o presente raciocínio, a tabela seguinte mostra 

o número estimado de turistas de Ouro Preto de 1970 a 

1975, em 1.000 visitantes . 
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JANEIRO 

FEVEREIRO 

MARCO 
; 

ABRIL 

MAIO 

JUNHO 

JULHO 

AGOSTO 

SETE1,1BRO 

OUTUBRO 

NOVEHBRO 

DEZEHBRO 

TOTAL 

Numero estimado de turistas do sistema Ouro Preto - MG 

1970 - 1975 - Em 1.000 visitantes 

1970 1971 1972 1973m 1974 
23. 298 23.193 25.432 25. 94 5 18. 08 o 

100.0 99.5 109.2 111.4 
15.4 60 13. 913 18. 960 16. 3 27 11. 6 23 

100.0 89.9 122.6 105.6 
14.936 7. 7 96 9. 07 6 9. 84 5 5.553 

100.0 52.2 60.8 65.9 
18.8 27 19.380 24.470 20.3 93 9. 78 9 

100.0 102.9 129.9 108.3 
20.044 16.810 13.410 11.7 51 6.700 

100 o 83 8 . 66 9 s3 6 
8.760 13.7 20 14.8 28 15.417 6.607 

100 o 156 6 169_.2 17 5. 9 
42.966 51.800 4 5. 704 53.37 2 25.845 

100.0 120 6 106 4 124. 2 
13.033 14.141 12.907 13.644 8. 227 

100 o 108 5 ,... 99 o 104.7 
22.963 18.282 23.962 20.18 5 7.566 

1 no o 79 6 104 3 87 9 
16.878 25. 057 19.099 14. 291 10.256 

100 o 148 5 113 2 84.7 
14.7 56 14.155 12.920 16,251 8. 527 

100 o C)S 9 - 87 6 110.1 
10.762 13.104 13.4 21 17.7 94 7.846 

---1100 o 
.. . - . 121 7 ' - 1124 7 

.. 
lEiS 3 . -~ ........ -· -- ' ' '. ~ 

t2 24 n fi 1 I, n n n 211.354 23( .... 188 t235 212 h26.620 

I 

1975 
19.4 54 

78.1 83.5 
13. 04 o 

7 5. 2 84.3 
11.708 

37.2 78.4 
9.601 

51.9 5o. 9 
11.158 

:n 4 55 7 
7.127 . 

75 4 81 3 
30.922 

60 1 71 9 
10.070 

63.1 77.3 
10.217 

32.9 44 5 
10. o 55 

60 7 59 6 
9. 934 

57 8 67 3 
9.844 

7 2 9 .. 91.4 

.53 131 

Conforme se pode perceber o número total de turistas do sistema tem decrescido nos últimos dois anos. 

O gráfico seguinte apresenta de forma dramãtic:êt este declínio, cujas justificativas não se encontram 

satisfatoriamente explicadas, pelos responsávE~i.s pelo turismo na região. 
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EVOLUCAO DO NUMERO DE TURISTAS DO SISTEMA OURO·PRETO - M.G. - 1970 ·1975 - (EM 1000 TURISTAS) 
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TURISTAS 
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b) Previsão do número de turistas do sistema 

A partir do número de visitantes atuais serao prevjs

tos os niveis de visitantes do sistema at~ o ano de 

1.980. 

b.l) Curto Prazo (1976} 

Com a finalidade de se determinar o número pre -

visto de turistas para o sistema no ano de 1976, 

utilizou-se o método das vendas acumuladas (17), 

neste trabalho chamado M~todo da Frequência Acu-

mulada. 

Este método consiste basicamente em se determi -

nar no passado quanto que o número total de tu-

·-ristas de um ano representou sobre o número total 

acumulado de cada.um dos meses deste mesmo ano,e 

com base neste valor e o dado disponível acumul~ 

do referente ao mes do ano em que se deseja fa -

zer a previsão, estimar o valor para o ano todo. 

Atabela seguinte apresenta a evolução dos núme-

ros totais anuais -dos turist:as de Ouro Preto, por 

mes, estes totais acumulados, e o quociente esti 

mador. 
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ANO 
~~,1ES 

. JANEIRO 

FEV'EP..EIRO 

HA.RÇO 

ABRIL 
I 
I 
I MAIO 
j 

! JUNHO 
I 
I JULHO 
I 
I 
I .Z\GOSTO 

I SETEMBRO 
i 
l OUTUBRO 
l 
I NOVEMBRO 

-DEZEMBRO 

I 

lTQThL_ ~ 

CALCULO DO COEFICIENTE ESTH1ADOR 

- M~TODO DA FREQU~NCIA ACUMULADA 

_197 o l q71 1972 1973 1974 

NT N'rA OE NT NTA OE NT NTA QE NT NTA OE NT N'T'A 

23 23 1. os 23 23 10.04 25 25 9.36 26 26. 9. 04 18 18 

16 39 5.74 14 37 6. 24 19 44 5.32 16 42 S. 59 12 30 

15 54 4.15 8 45 5.13 9 53 4.41 10 52 4.52 5 35 

19 73 3. 07 19 64 3.60 25 78 3. 00 20 72 3. 26 lO 45 

20 93 2. 41 17 81 2. 8 5 13 91 2.57 12 84 2. 8 o 7 52 

9 102 2.20 14 95 2.43 15 106 2.21 16 100 2.35 7 59 

43 14'5 1.54 52 147 1.57 46 152 1. 54 53 153 1. 53 26 85 

13 158 1.4 2 14 161 1.44 13 165 1.42 14 167 1.41 8 93 

23 181 1. 24 . 18 179 1. 29 24 18 9 1. 24 20 187 1. 25 7 100 

17 193 1.13 ' 25 204 1.13 19 208 1.13 14 201 1.17 10 110 

15 213 1. 05 14 218 1. os 13 221 1. os 16 217 1. 08 8 118 

ll 224 - 13 231 - 13 234 - 18 235 - 8 126 

: 

_221_ ~--- - 231 - - 234 - - 235 - - 126 -
LEGENDA: NT = NÚmero de Turistas 

NTA = Número de Turistas Acumulado 

QE = QÚociente Estimador. 

1975 1976 

QR N'T' N'T'A QE NT NTA 

7. 00 19 19 8.05 13 13 

4.20 l3 32 4.78 9 22 

3.60 12. 49 3.48 5 27 
' 

2. 80 10 54 2.83 8 35 I 

I 

2. 4 2 11 65 2.34 5 40 .. 
2.14 7 72 2.13 6 46 

1.48 31 103 1.48 18 64 

1.36 ,.10 113 l. 35 

1. 26 10 123 l. 24 

1.15 10 133 1.15 

1. 07 10 143 1. 06 

- 10 153 -

- 153 - - I - -
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A tabela seguinte apresenta a evoluçi~'~o ~uociente esti 

mador tendo-se por base o .:,es, HDem como suas médias men-

sais, demonstrando uma grande regularidade no dado. 

A últ.ima coluna apresenta o coeficiente estimador médio 

dos últimos seis anos. 

·~ 
MES 

JAN 

.e .r.; v 

MAR 

ABR 

MAI 

JUN 

JUL 

AGO 

SET 

OUT 

NOV 

DEZ 

EVOLUÇÃO DO QUOCIENTE ESTIMADOR - QE 

1970 - 1975 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 

9.74 10.04 9.36 9.04 9.00 8.05 

EQE ,; 
5323 8.87 

5.74 6.24 I 5.32 5.59 4.20 1 4. 78 r-118 7 -~'-5 ~}-~ ~~ .. r---· -~·-

4.15 5.13 4.41 4.52 3.60 3.48 2529 4.22 

3.07 3.60 3.00 3.26 2.80 2.83 1856 3.09 

2.41 2.85 2.57 2.80 2.42 2.34 1539 2.57 
, 

2.20 2.43 2.21 2.35 2.14 2.13 1346 2.24 

1. 54 1. 57 1. 54 1. 53 1. 48 1. 48 9.14 1. 52 

1. 42 1. 44 1. 42 1. 41 1. 36 1. 35 8.40 1. 40 

'1. 24 1.29 1. 24 1. 25 1. 26 1. 24 7.52 1.25 

1.13 1.13 1.13 1.17 1.15 1.15 6.86 1.14 

1. 05 1. 05 1. 05 1. 08 1. 07 1. 06 6.36 1. 06 

1. 00 1. 00 . 1._0_0_ 1. 00 1. 00 1. 00 6.00 1. 00 
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Utilizando-se do coeficiente estimador-m~dio, ~ poss!vel 

prever o número de turistas em Ouro Preto no ano de 1976, 

através do procedimento àpresentado a seguir e que leva 

em consideração os dados mensais até o mes de julho do 

mesmo ano. 

Previsão do número de turistas em Ouro Preto 

1976 - em 1.000 turistas 

EQE 

BASE 6 N.T. NTA PREVISÃO 1976 

JAN 8.87 13 13 115 {anual) 

FEV 5.31 9 22 116 {anual) 

MAR 4.22 5 27 113 (anual) 

ABR 3.09 8 35 108 (anual) 

MAI 2.57 5- 40 102 (anual) 

JUN 2.24 6 46 103 (anual) 

JUL 1. 52 18 64 97 {anual) 

AGO -- - - -
SET - - - -

OUT - - - -
NOV - - - -

DEZ - - - -

Conforme se pode perceber pela tabela acima o número to

tal de turistas em Ouro Preto no ano de 1976 deverá se 

situar entre 116.000 e 97.000, com uma probabilidade 

maior do valor real se situar mais próximo do limite in 

.16 9. 
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ferior do intervalo em virtude da .. previsão apresentr-1r I 
' 

urna tendência decrescente a medida em que se aproxima do 

fim do ano. 

Para efeitos de cálculos posteriores a previsão do núme-

ro ue turistas para Ouro Preto em 1976 será de 107.000 , 

valor médio das sete previsões elaboradas para o ano. 

b.2) Médio prazo (1977 a 1980) 

Para determinação da previsão do número de turistas 

a médio orazo será utilizado o procedimento do aius - ..... - -
tamento da reta pelo método dos mínimos quadrados , 

em sua variante algébrica • (18) 

Porém, analisando-se a série hist6rica disponível 1 

observa-se que seus dois Últimos valores apresentam 

urna característica de irregularidade com relação a 

série corno um todo. 

Com a finalidade de diminuir os efeitos destes valo 

res para a previsão a ser elaborada e que levará em 

consideração a série corno um todo, será utilizado b 

procedimento de correção baseado nas médias móveis • 

• 17 o. 
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No caso presente, média rr:Õ,el,_de ordem dois. 

Médias MÓveis centradas de ordem dois 

Turistas de Ouro Preto- Em 1.000 

ANO X ~DIA MÔVEL 

1970 224 

1971 231 227 

1972 234 232 

1973 235 234 

1974 126 180 

.jl975. 1 . 153 
I 

I 139 

A partir das médias móveis serao calculadas as previsÕes 

do número de turistas do sistema de 1977 a 1980. 

Cálculo da previsão do número de turistas de Ouro Preto 

1977 a 1~80 - Em 1.000 turistas 

ANOS X Y (N<? TUR) x2 XY 

71 -2 227 4 -454 

72 -1 232 1 -232 

73 o 234 o o 

74 1 18 o 1 180 

75 2. . . 139 4 278 

X= o Sy= 1. 012 ~x2 = 10 t,xy= -228 
Y= 202.4 
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A equação.da reta é dada por: 

y = 'Y + (txy) x 
Ex 2 

ou seja: 

; . . . .~· 

Y = 202.4 - 22,8 X, que é a equaçao de previsão do núme-

ro de turistas de Ouro Preto, e cujo X=O corresponde ao 

ano de 1973, e a unidade de escala é um ano. 

A seguir sao apresentadas as previsÕes de 1977 a 1980. 

y77 = 202.4- {22.8)(4) = 202.4-91.2 = 111.2 

Y78 - 2o2~4 - (22.8) (5) - 202.4 - ll4,o = 88.4 

y79 = 202.4 - (22.8) (6) = 202.4 - 136,8 = 65.6 

Y80 = 202.4 - (22.8) (7) = 202.4 - 159.6 = 42.8 

As previsÕes de 1977 a 1980 para o sistema sao, pois, a 

seguir apresentadas. 

Previsão do número de.turistas em Ouro Preto 

1976 a 1980 

~ re- 1976 1977 1978 1979 1980 visão 

N9 
Turistas. 107.000 111.200 88.400 65.600 42.800 

.17 2. 
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Conforme se pode perceber pelos dados do.quadro anterior 

a t~ndência para o decréscimo do número de turistas no 

sistema Ouro Preto é bastante acentuada. 

Porém a previsão elaborada pressupoe um composto mercad~ 

lÓgico definido e constante •. Caso não se mude a dosagem• 

atual do composto mercadológico para a cidade,o turismo 

que é hoje um componente de grande importância para o 

Produto Interno Bruto da cidade, passará em virtude de 

disfunções de origem cultural, de moda e de prestação de 

serviços, a apresentar fluxos cada vez mais diminutos de 

crescendo em consequência sua importância e sua contri -

buição ao desenvolvimento da cidade. 

Fato que sem dúvida alguma representará um grande de-

créscimo na renda dos habitantes da cidade e com reflexos 

na qualidade de suas vidas. 

Este fato vem acrescentar ao sistema novas imposições a 

respeito de marketing turístico. 

A seguir será analisada a contribuição anual do turismo' 

para a economia de Ouro Preto. 

c) Contribuição anual do turismo para a economia da ci -

da de 

A contribuição econSmica anual do turismo para o de -

senvol v·irnento econõmico de OU+O Preto pode ser deter-
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minado a partir do seguinte modelo. : ·' 

CAT ~ GMD x NT x PM, onde 

CAT = Contribuição econômica anual total do turismo 
GND = Gastos médios diários 

NT = Número de turistas 

' PM = Permanência Média 

Aplicando-se o modelo acima para o ano de 1975, e uti 

lizando-se de dados do capítulo IV, será o seguinte o 

valor da contribuição econômica. 

CAT75 ·=GHD x NT x PM (19} 

CAT75 =CR$ 232.92 x 153.131 X 1.59 =CR$ 56.710.534,00 

Em cruzeiros de 1975 sao as seguintes as contribuições 

do turismo para a economia de Ouro Preto de 1970 a 

198 o. 

Evolução da contribuicão do turismo a economia de O.Preto , 

ANO GMD NT PM CONT. ECON.ANUAL 
(EM CR$) 

1970 232.92 224.061 1.59 82.978~750,00 

1971 232.92 231.354 1. 59 85.679.640,00 

1972 23 2. 92 234.188 1. 59 8 6 o 7 2 9 o 18 3 1 0 0 

1973 232.92 235.212 1.59 87.108.412,00 

1974 232.92 126.620 1. 59 46.892.450,00 

1975 232.92 153.131 1.59 56.710.534 '00 

1976 23 2. 92 107.000 1.59 39.626.380,00 

1977 23 2. 92 111.200 1.59 41.181.808,00 
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1, 

1978 

. 1979 

1980 

23 2. 92 

232.92 

232.92 

88.4 00 

65.600 

42.800 

1. 5~ 

i. 59 

1. 59 

-"' · .. ~ '"" . 
·~2.738.056,00 

24.294.304,00 

15.850.552,00 

C?nforme se pode perceber pelos cálculos anteriores , 

existe uma tendência nítiJa de decréscimo de contri -

buição do turismo para a economia de Ouro Preto, con-

tribuição esta medida em cruzeiros constantes, ou se 

ja valores de 1975. 

Este fato revela que mantidas as disfunções atuais 

que o sistema apresenta, os fluxos turísticos que se 

destinam a cidade serão cada vez menos importantes p~ 

ra a sua economia, o que inevitavelmente criará 
.. 

se-

rios problemas para a população local. 

d) Número de alojamentos requeridos para atendimentos 

dos fluxos turísticos: (20) 

O número de alojamentos requeridos pelos fluxos turís 

ticos de Ouro Preto pode ser determinado a partir do 

conhecimento de: 

NT = NÚmero de turistas do sistema por período de tem 

po 

PH = Porcentagem dos turistas que se hospedam na cida 

de 
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. ' 
DMP = Duração média da permanência ·. · ,.. 

NPA = Número médio de pessoas por alojamento 

Tornando-se corno base o ano, e sendo DDA a demanda di

ária de alojamentos, a fÓrmula de cálculo é a seguin-

te: 

DDA = NT x PH x DHP -, a 100% de ocupaçao 

360 x NPA 

Para Ouro Preto em 1975, tem-se os seguintes dados: 

DOA= 153.131 X 0,4854 X 1.59 = 118.183 = 165 

360 X 2 720 

A tabela seguinte mostra os cálculos elaborados pa-

ra determinação das necessidades de alojamento no sis 

terna de 1975 a 1980 a três taxas distintas de ocupa -

-çao, ou seja 100%, 75% e 50%, que constituem suas me-

didas básicas • 

Os dados foram obtidos todos no estudo da demanda do 

capitulo IV, e o número de pessoas por quarto é uma ' 

hipótese do autor. 
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Necessidades de alojamentos em Ouro Preto 

197 5 a 1980 

T.O 

ANO 1. 00 o. 75 0.50 

1975 165 220 330 

1976 115 153 230 

1977 120 160 240 

1978 95 127 190 

197 9 71 95 142 

198 o 46 61 92 

Ouro Preto possui atualmente 134 alojamentos pagos.se 

ze 

rã uma necessidade de expansão da capacidade hotelei-

ra da cidade a curto prazo. (observe as taxas de ocu-

-paçao de 0.75 e 0.50, mais realistas). 

Contudo o maior problema da cidade, em termos de cap~ 

'cidade hoteleira, é advindo do baixo nível qualitati-

vo da grande. maioria dos alojamentos existentes. 

A necessidade de alojamentos na cidade decrescerá com 

o tempo se forem mantidas as atuais tendências de re

tração nos fluxos turísticos para a cidade. 

A necessidade de reinversão desta tendência já foi a

nalisada, e as proposições me~cadológicas feitas para 
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Ouro Preto neste estudo, oferecem· os meios para se re 

solver o problema. 

4.3. Análise da Oferta 

Entende-se por oferta turística no contexto do prese~ 

te trabalho, como a soma total de recursos naturais, 

de infra-estrutura, de instalações e equipamentos de 

transporte, de superestrutura, de hospitalidade e e

ventos, que um sistema turístico tem à sua disposição, 

combinados harmonicamente para obter e servir a deman 

da turística em seus desejos e necessidades. 

Mariotti {21) distingue ~ tipos de oferta turística 

A Oferta original e a Oferta derivada. 

A primeira é composta por todos os fatores que por 

sua natureza não teriam relação com o turismo, mas 

que por sua força de atração original, tornam-se para 

os turistas objetos turísticos. 

{Ex. clima). 

A segunda é composta por todos os equipamentos cria -

dos e explorados tendo em vista a satisfação das ne -

cessidades do turismo. 

(ex. hotel) • 
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Não é possível portanto, administrar todos os elemen-

tos componentes da oferta turística, conforme po0emos 

depreender facilmente de sua análise. 

As possibilidades sao mais restritas de se adminis 

trar um sistema com objetivos turísticos em termos de 

oferta original, sendo que alguns componentes são de 

impossível administração. 

(Ex. evento da caída de neve, em Maria da Fé,MG). 

Este fato vem reforçar a necessidade de esforços coo

perativos para a administração turística, esforços e~ 

tes que se tornam mais ou menos viáveis à medida que 

o turismo é mais ou menos" impo:rt.tante economicamente ' 

para uma região como um t_odo. 

No caso específico de Ouro Preto, o serviço do Patri-

mônio Histórico Nacional impõe novas restrições, pois 

não pode ser feita na cidade nenhuma modificação por 

menor que seja que descaracterize o aspecto colonial' 

de uma construção ou local público. Porém são exata -

mente os componentes da oferta original que possuem 

força de atração sobre os turistas, em Ouro Preto, e 

-sua conservaçao passa a ser o ponto central de uma es-

tratégia mercadológica para o sistema. 

A oferta turística de Ouro Preto foi analisada no ca-

pítulo 3 desta monografia, não havendo portanto neces 
. . -

sidade de maiores análises neste fase do trabalho • 

• 179. 
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4.4. A Segmentação do Mercado 
.... ~ •• !<•• 

l 

Mercados e consumidores para um determinado produto 1 

ou serviço são sem dúvida heterogêneos, independente 

da base utilizada para redução das similaridades em 

um mesmo grupo. 

Frank e Jl\assy ( 22} afirmam que se o mercado é hetero

gêneo torna-se necessário desenvolver procedimentos 1 

para: 

1} Determinar as características do produto ou servi

ço e apelos, que sejam mais apropriados para os 

consumidores~ além de suas importâncias relativas. 

2) Determinar a distribuição das preferências pela p~ 

pulação para cada dimensão relevante. 

•. 

3} Encontrar urna posição adequada para o produto, ser 

viço ou apelo em cada dimensão. 

A pesquisa mercadológica· realizada e apresentada no 

capítulo 3 desta monografia nos oferece dados úteis à 

identificação dos principais segmentos de mercado pa

ra o turismo em Ouro Preto. 

Kotler (23} apresenta 6 bases para segmentação de 

mercado, 4 das quais utilizaremos a seguir • 
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A:segmentação utilizando como base o Produto-Espaço' 

não será utilizada apesar de a considerarmos bastante 

importante em virtude do fato de que este processo e~ 

pecÍfico de segmentação de mercado exige o conhecimen~ 

· to de algumas variáveis não estudadas no contexto des 

te trabalho tais como: os atributos significativos 

dos serviços, o posicionamento dos diversos concorren 

tes , e conceito do serviço. 

E a psicográfica, em virtude de nao oferecer informa-

ções relevantes à consecução dos objetivos do presen-

te trabalho. 

4.4.1. Segmentação Geográfica 
\ 

Ouro Preto atrai com mais força turistas resi-

dentes em: 

Estados do Rio de Janeiro e São Paulo- 45.12% 

Cidade de Belo Horizonte - 20.00% 

Outros estados brasileiros - 11.46% 

Interior de rünas - 10.98% 

4.4.2. ·segmentação Demográfica 

Ouro Preto atrai com mais força turistas que ' 

possuem as seguintes características demográfi 

cas: 

.181. 
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' a) Idade - De 18 a 25 an.os ..;.· .. 37.07% 

De 25 a 35 anos 34.63% 

De 35 a 45 anos 15.37% 

.Hais de 45 anos 12.44% 

I 

b) Sexo - Masculino 58.54% 

Feminino 4 o. 98% 

c) Renda Mensal - Até 1.000,00 - 27.56% 

De 1.000,00 a 4.000,00 - 27.56% 

De 4.000,00 a 7.000,00- 23.42% 

De 7.000,00 a 10.000,00- 7.80% 

Mais de 10.000,00 

d) Educaçio- Superior 59.03% 

P5s-graduada- 7.07% 

Secundária- 29.02% 

Primária 4.88% 

- 12.93% 

e) Situaçio Conjugal - Casados - 43.66% 

Solteiros - 53.17% 

4.4.3. Segmentaçio por Benefício 

(Benefício Consciente) 

a) Visitar locais históricos 

b) Conhecer a cidade 

55.8 5% 
. 

52.44% 

c) Visitar obras do Aleijadinho- 33.17% 
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d) Conhecer o conjunto 

arquitetônico 

e) Visitar igrejas barrocas 

f) Visitar museus 

.. ~ -~ 
. ,·.~ . .... . 

- 32.68% 

29.02% 

- 23.39% 

4.4.4. Segmentação por fator de Marketing 

a) Planejamento da viagem - 87.17% 

b) Propaganda através de amigos 

e parentes - 63.90% 

c) Jornais - 47.32% 

d) Revistas - 46.10% 

f) Estabelecimentos educa-

cionais - 42.63% 

Estas diferentes formas de segmentação do mercado pa-

ra o turismo em Ouro Preto nos conduzem, relativamen-

te ao diagrama proposto, a determinação dos mercados' 

alvos. 

4.5. Determinação dos Hercados Alvos 

4.5.1. Geográficos 

As capitais dos Estados do Rio de Janeiro, são 

Paulo, e r-Unas Gerais, pois as médias program!: 

das para ativar a demanda atingiriam adicional 

.183. 



,. 

__ ... · ... : ..... · 

mente o interior dos respect'fvÇ)~: Estados • 
. '. ~ . 

4.5.2. Demográficos 

a) Pessoas de ambos os sexos, casados e sol--

teiros, com menos de 45 anos de idade. 

b) Nível de educação superior e secundãria,com 

rendas médias e altas. 

4.5.3. Benefício 

a) interesse em conhecer locais históricos com 

a finalidade de se divertir e aprender. 

4. 5. 4. Fator de 11arketing 

-
a) Jornais, revistas, televisão e estabeleci -

mentos educacionais. 

4.6. Estratégia Mercadológica 

Ouro Preto deveria utilizar-se da Estratégia de 

Marketing segmentado, atuando principalmente nos mer

cados alvos expostos no item 4.5. desenvolvendo ações 

específicas, no contexto de cada uma das políticas 

discutidas a seguir. 

' ' 

.184. 

_ . .,. .. ....._ ... ..- ·--.... ·-·. ... • ~- -· '*', . 



f· 

4.6.1. Política de Serviços ' 
j ·" .• ! ~~ "' . ..., •. 

A equipe da Fundação João Pinheiro encarregada 

do Plano de Conservação e Valorização e Desen-

volvimento de Ouro Preto e Mariana (24}, esta-

beleceu quatro premissas que caracterizam ela-

ramente a atitude da equipe diante do Projeto' 

citado. 

Em virtude da alta relevância das premissas 

assumidas por aquela equipe, elas serão trans-

critas a seguir: 

l .. "" P._s 

além de atenderem as necessidades funcionais 

(usos e densidades convenientes}, deverão' 

ser feitas em perfeita concordância com a 

linguagem formal que caracteriza a feição e 

atmosfera de cada área específica e coeren-

tes com os contornos dessas áreas". 

2. "~ imprescindível e fundamental para o de -

senvolvimento harmonico do conjunto, a com-

patibilização do patrimônio a ser preserva

do e valorizado com as soluções em resposta 

as necessidades vitais da população. Em ou-

tros termos, a preservação do patrimônio 

cultural de Ou-ro Preto e Mariana, ao invés' 

de provocar desajustes face as necessidades 
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das populações locais, dever~;atuar como fa ...... 

tor de melhor~.a das condições de vida desta 

população". 

3. "A preservaçao do referido patrimônio deve' 

objetivar dar-lhe condições de perenidade,' 

ou seja, sS ~ vilido pensar-se na preserva-

ção de um patrimônio de um patrimônio histS 

rico dentro de uma perspectiva tamb~m histS 

rica". 

4. "A preservaçao do conjunto histSrico e ar -

t!stico de Ouro Preto e Mariana constitui -

dual, além dos municipais 1 .por se apresen -

tar como um patrimônio universal da cultura". 

Estas premissas assumindo um caráter normativo devem' 

necessariamente orientar a pol!tica de serviços em Ou 

ro Preto. 

Baseando, ainda nas conclusões do referido trabalho , 

e nos levantamentos de campo realizados para elabora

ção desta dissertação, serao feitas sugestões a serem 

desenvolvidas pelos r~sponsãveis pelo turismo em Ouro 

Preto. 

1. Preservação do conjunto de edificações do período' 

colonial, o desenho urbano peculiar e a paisagem ~ 
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natural envolvente, criando áreas .. de expansão peri 
'. 
) ) 

féricas. ..-.. ~- -

2. Criação de uma nova via de penetracão, e reorienta 
- > 

ção do tráfego interno. 

3. Criação de um sistema de informações turísticas com -
patíveis com as necessidades e características lo-

cais. 

4. Incentivar a construção imediata nas áreas apropri 

adas, de dois tipos específicos de hotéis. 

a) Albergue para a juventude. 

b) Motéis# para visitantes de renda média. 

S. Criação de um sistema de transporte coletivo urba

no para o tráfego de turistas, levando-se em consi 
-

deração as caracaterísticas urb anas e históricas• 

da cidade. 

6. Manter urna política de administraç~o da superestr~ 

tura turística da área mais compatível com as ne -

cessidades específicas dos turistas na cidade. 

Ex. Horários de visitação, guias, etc. 

7. Promoção de espetáculos artísticos e folclóricos ' 

mais constantes e com um planejamento mais extenso 

-no tempo, bem corno sua devida prornoçao nos merca -

dos para o turismo da cidade • 
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4.6.2. Pol!tica de Preços , . 
} ) 

.1··-. ·""'". 

Em relação à pol!tica de preços na localidade' 

são feitas três sugestões, sabendo-se que ê i~ 

viável tomar decisÕes neste campo administrati 

vo individualmente, e somente decisões cooper~ 

tivas podem ser efj.cazes na administração turis 

tica. 

a) Criação de uma taxa Única de visitação às a 

trações da cidade, dando ao turista o direi 

to de visitar um certo número de atrações , 

por taxa paga. 

b) Fadronização dos preços cobrados para as 

mesmas peças de artesanato nas diferentes 1 

lojas. 

c) Administração mais racional dos preços co -

brados pela alimentação e hospedagem na 

área. 

4.6.3. Pàlitica de Promoção 

Além da promoçao que Ouro Preto já recebe sob' 

a forma de publicidade nos mais diversos veicu 

los de comunicação, é necessário que Ouro Pre-

to empreenda um esforço sistemático de Promo -

.188. 
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ção sob a forma de Propaganda. Este programa 

deveria ser realizado de diversas formas tais 

como: 

a) Veiculação em opo~tunidades apropriadas de 

mensagens promocionais em médias impressas' 

e eletrônicas, das capitais dos estados de 

Minas,Gerais, são Paulo, Rio de Janeiro e 

Espírito Santo. 

b) Estabelecimento de um programa de visitas a 

educandários dos citados Estados visando 

promover excursoes de estudantes e profess~ 

.. 
res a _.,_,_..:1.-
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c) Distribuição de malas diretas, tipo Broad

side, além de folhetos e cartazes em aero-

portos, terminais rodoviários, encartes em 

jornais e revistas e estabelecimentos educa 

cionais. 

d) Gravação de um áudio-visual sobre a cidade, 

para ser utilizado nas promoç5es da cidade' 

fora da mesma, ou para grupos de turistas na 

cidade. Criando-se uma sala de projeç5es. 

e) Promover planos especiais dé visitas à cid~ 

de, junto a agentes de viagem e organizado-

res. 
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4.6.4. Política de Distribuição ' ,.,.: ~ . ~·· . ··" 

·a) Estreitar o relacionamento do sistema turis 

tico da cidade com agentes e organizadores' 

de viagem, para o desenvolvimento e 

da de programas turísticos conjuntos. 

4.7. Expansão da Oferta e Expansão da Demanda 

a) A Oferta 

ven-

A oferta turística dentro de dete.rminados períodos 

de tempo é relativamente inelãstica. 

-Por isto a expansao do determinados componentes 

nao pode ser feita senao dentro de prazos relativa 

mente longos. 

Não existem estatísticas oficiais publicadas que 

permitam saber se a capacidade receptiva de Ouro 

Preto está ou não devidamente utilizada. 

Contudo nota-se o fato de que a capacidade da cida 

de em termos de alojamentos é extremamente reduzi 

da, e a cidade não apresenta os demais serviços t~ 

rísticos básicos de forma condizente com os requi-

sitos qualitativos dos fluxos atuais. 

O item 4.6.1. desta dissertação analisa a PólÍtica 

de Serviços para a cidade, explicitando as atuais 

-necessidades de expansao • 
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b) A Demanda 

A demanda turística em Ouro Preto já possui níveis 

altos. Contudo, mais uma vez, não de dispÕe de in

formações que nos orientem sobre a necessidade de 

expansão da mesma. 

As sugestões contidas na estratégia mercadológica• 

proposta para a cidade inevitavelmente aumentarão 

o nível da demanda, contudo somente a análise pos

terior dos dados nos possibilita conhecer em 

detalhes a efici~ncia relativa do plano proposto. 

4.8. Implementação e Controle 

As medidas sugeridas; se implementadas dentro de 

um período de tempo, oferecerão ao analista possi

bilidades de controlar seus efeitos e resultados 1 

oferecendo assim instrumentos para um planejamento 

mercadológico sistemãtico .. do sistema turístico de· 

Ouro Preto. 

Conforme se pode perceber o modelo proposto contem 

pla todas as importantes fases do planejamento meE. 

cadolõgico integrado para o turismo, oferecendo u

rna perspectiva global que procura'tornar maiores o 

"output" do sistema como um todo. 
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5.5. CONCLUSÕES 

No prefácio da primeira edição americana de seu li-

vro "Marketing for non profit Organizations", o 

Prof. Philip Kotler afirma: 

"Nos filtimos anos marketing tem se tornado objeto' 

de crescente interesse por parte de administradores 

de Organizações sociais com finalidades lucrativas, 

e de Organizações sociais sem finalidades lucrati -

vas. 

Os conceitos, instrumentos e modelos que demonstra
,.. 

ram tão fortemente sua eficácia para a administração 

de produtos e serviços de Organizações com finalida 

de lucrativa estão se tornando crescentemente rele-

vantes para a administração de produtos e serviços' 

de Organizações sem finalidade lucrativa • 

••• Mas o que é Harketing? Como usado neste livro , 

Marketing é a administração eficaz por uma Organiz~ 

ção de suas relações de troca com seus vários merca 

dos e pfiblicos. 

Todas as organizações operam em um ambiente com um 

ou mais pfiblicos e mercados". (25). 

Esta análise mercadol5gica do sistema tur!stico da 
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cidade de Ouro Preto, é uma dissertação cuja princ.!_ 

pal finalidade é analisar os sistemas turísticos, ' 

sob um ponto de vista de marketing, e aplicar estas 

análises ao contexto específico de Ouro Preto-MG. 

Parece ser este o primeiro trabalho feito de forma 

integrada no Brasil sobre o assunto. 

Portanto não é um trabalho definitivo, mas lança b~ 

ses para o desenvolvimento de novos e mais aprofun-

dados estudos • 

• 193. 



Referências Bibliográficas - Cap. 5 · ;-.,. ~ ~ . 

(1) Drucker, Peter, The Practice of_Management, Londres, 

1961, p. 36. 

(2) Kotler, Philip - Marketing Management - Analysis, 

Planning and Control Englewood Cliffs - New Jersci, 

p. 17. 

(3) Levitt, Theodore - "Marketing Miopia" - Harvard 

Business Review - July-August, 1960 - pp. 45-46 

(4) Levitt, Theodore, op. cit. 

(5) Kotler, Philip. op. cit. pp. 23 

(6) Krippender, Jost -· Marketing et Tourisrne. Herbert 

Long Berne e Peter Long Francfort,/M, 197l. 

pp. 15 e 55 

(7) Krippendorf, p. op. cit. p. 46 

(8) Krippendorf explica que o serviço turístico nao po-

de ser enviado ao cliente, mas este deve se desco -

car para consumir um serviço turístico que é imóvel 

e ligado a uma certa empresa e a um certo lugar. 

(9) Sinergia é o efeito geral de medidas combinadas. 

~ negativa quando o efeito geral é deteriorado pela 

aplicação de medidas combinadas e positivo quando o 

efeito geral é melhorado. 

Cf. ANSoff, H., Corporate Strategy, New York, 1965, 

p. 75ss. 

.194. 



(10) Adler, L. Symbiotic Marketing: Harvard Business 
• ,? 

• > ·~ ~ ... 

Review, Nov./Dec. 19~6-' p .•. 59.ss. 

(11) E. Jerome McCarthy, Basic Harketing: A managerial 

Approach, rev. ed. (Homewood, III: Richard D. Irwin, 

Inc. 1964), pp. 38-40 

(12) Richers, Raimar- "Afinal , o que i Marketing?" -

Rev. Exame, Julho de 1974 - pp. 95 e ss. 

(13) Oliveira Lima, Alberto. O Marketing do Turismo. Pla 

pejamento e An.ãlise Sistêmica. In RAE - Revista de 

Administração de Empresas, v.ol. 13, n9 3, setembro 

de 1973, p. 78. 

(14) Oliveira Lima, Álberto - Op. cit. pp. 82 

(15) Humble, John \v. Como Melhorar os Resultados da Em-

presa. Ed. HCB. 1969 - pp. 21 e ss. 

(16) Cf. Kotler, Philip, op. cit. pg. 13 

(17) Para uma descrição detalhada do método ver: Richer~ 

Raimar et. al. Ensaios de Administração Mercadológi 

ca. Fev. pp. 186 e ss. 

(18) Cf. SJ)iegel, R. Hurray • Estatística. Ao Livro Técni 

co S/A - pp. 367 e ss. 

(19) Permanência Média do turista em Ouro Preto 

Memória de cálculo usando-se os dados a pergunta 2 

do capítulo IV. 

o 
24 

24 

72 

Horas 

12 

48 

] Ql:) 

f 

214 

94 

t.fx 

2.568 

4.512 



Horas 

Mais de 72 84 

Total 

X= ffx = 15.564 = 
N 4 09 

-· f 

101 

409 

38 I 05 I e · 

------ · ·t fx ,_. 

::_ 8.484 

15. 564 

Reduzindo para dias: 38 ,OS = 1,59 dias 

24 

(20) Cf. Mc.Intosh. op. cit. pp. 138 

(21) Cf. Mariotti. A., Corso Di Economia Turística, Novara, 

1933. 

( 22 )Frank 1 Massy and vlind, Marketi Segmentation - Prentice 

Hall, 1972, pt. 7 

(23) Kotler, Philip! op. cit. pg. lb8ss. 

(24) Plano de Conservaç~o, Valorizaç~o e Desenvolvimento de 

Ouro Preto e Mariana. op. cit. pp. 38ss. 

(25) Kotler, -Philip. :Marketing for non Profit Organizations. 

Prentice Hall Inc. Prefacé. 

196 


	



