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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta um debate teórico em planejamento turístico e políticas públicas 

de turismo e projeta luz ao estudo de caso do município de Olímpia (SP), em que se investiga 

o status atual deste planejamento no município e se identificam os instrumentos de gestão que 

hoje possibilitam ou poderiam possibilitar sua busca pela sustentabilidade turística, pela 

diversificação da oferta de atrativos turísticos, bem como pela consolidação da cidade como 

destino turístico. Para tanto, esta dissertação promove uma análise diagnóstica das forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças do potencial turístico de Olímpia e desenvolve uma matriz 

SWOT cruzada, a partir dos elementos destacados; providencia uma análise sobre o 

desenvolvimento turístico de Caldas Novas (GO), investigando e descrevendo ações 

desenvolvidas por este município para que sirvam de referência a Olímpia; bem como oferece 

recomendações de ações que possam ser tomadas pela Prefeitura de Olímpia, visando 

incrementar o potencial turístico de um destino de águas termais em ascensão. Para além de 

análise documental e de referenciais bibliográficos, foram realizadas seis entrevistas, sendo 

quatro delas com atores locais ligados à gestão e cadeia turística de Olímpia, uma com a gestão 

estadual do turismo do governo do estado de São Paulo e outra com especialista na área de 

administração pública e turismo. Aliando os achados da análise de dados produzidos pela 

própria Prefeitura sobre seu turismo, das entrevistas, bem como da experiência desenvolvida 

por Caldas Novas, chegou-se a sete sugestões de recomendações que, se adotadas, espera-se 

que contribuam com os esforços e objetivos de desenvolvimento turístico mencionados. 

Palavras-chave: Política pública; planejamento turístico municipal; turismo; Olímpia; gestão 

pública; política de turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work presents a theoretical debate on tourism planning and tourism public policy 

and shed light on the case of the municipality of Olímpia (SP), investigating the tourism 

planning actual status of the city and the management instruments that currently enable or could 

do so in its pursue for tourism sustainability, the diversification of tourist attractions offer of, 

as well as for the consolidation of the city as a tourist destination. Therefore, this dissertation 

promotes a diagnostic analysis of the strengths, weaknesses, opportunities and threats of 

Olympia's tourism potential, also presenting a cross SWOT matrix; provides an analysis of the 

tourism development of Caldas Novas (GO), investigating and describing actions developed by 

this municipality to serve as a reference to Olímpia; as well as offering recommendations for 

actions that can be taken by the Municipality of Olímpia, aiming to increase the tourism 

potential of this rising thermal water destination. In addition to document analysis and 

bibliographic references, six interviews were conducted, four of them with local actors linked 

to the tourism of Olímpia, one with the Secretary of Tourism od the São Paulo State and another 

with a specialist in the area of public administration and tourism. Combining the findings on 

tourism produced by Olímpia City Hall own data, the interviews, as well as the experience of 

Caldas Novas, seven recommendation were suggested hoping that, if adopted, they can 

contribute to the efforts and objectives of tourism development mentioned above. 

Keywords: Public policy; local tourism planning; tourism; Olímpia; public management; 

tourism policy 
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Introdução 
 

Uma cidade voltada à atividade agrícola até o início dos anos 2000, Olímpia (SP) 

vislumbrou, com a descoberta das águas termais enquanto produto turístico, um vetor 

alternativo ao até então existente para seu crescimento econômico. Com oferta centrada em 

parques aquáticos, sendo o principal deles o Thermas dos Laranjais, que é o parque aquático 

mais visitado do Brasil e da América Latina, Olímpia tem se dedicado a potencializar sua nova 

“vocação econômica”, a atividade turística, buscando, entretanto, espraiar as possibilidades de 

atração turística, de modo a diversificar este setor. 

Ao final de 2019, Olímpia alcançava a expressiva marca de quase 3 milhões de diárias 

turísticas e enxergava a entrada na década de 2020 como o momento de sua consolidação como 

destino turístico de destaque. A pandemia da COVID-19, como em todo o planeta, de certo 

atrapalhou estes planos, visto que a cadeia turística foi severamente afetada pelas medidas de 

restrição da circulação e distanciamento social.  

A atividade turística vinha crescendo não apenas em Olímpia, mas também no Estado 

de São Paulo, cujo fluxo turístico, em 2019, foi de 44 milhões de pessoas, crescimento de 5% 

em relação ao ano de 2018. Do total de turistas em 2019, 41,9 milhões eram domésticos e 2,1 

milhões de turistas eram estrangeiros (SÃO PAULO, 2020). 

O PIB do Turismo no Estado de São Paulo havia crescido 5,3% em 2019, e o setor 

representava 9,3% do total da economia paulista, percentual que foi retraído para 7,2% em 

20201. O faturamento da atividade turística no Estado era da ordem de R$ 90,4 bilhões em 2019, 

o que representava 38% do faturamento do turismo no Brasil (SÃO PAULO, 2020). 

Estes indicadores evidenciam a importância do setor para o conjunto da economia. Ele 

é ainda maior quando um município concentra seus esforços de crescimento da atividade 

econômica na área, como é o caso do município de Olímpia. No entanto, para além do reflexo 

na economia, o turismo, se bem planejado e trabalhado, pode ser um importante vetor de 

preservação do meio ambiente e de valorização cultural. 

De acordo com dados de pesquisa da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, 

94% da população dos municípios respondentes acredita que o turismo beneficia a economia 

local, sendo que 91% crê que a atividade turística gera empregos para a população. Relevante 

 
1 VALOR ECONÔMICO. PIB do turismo em SP deve crescer 9% em 2022. Disponível em 

<https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/08/05/pib-do-turismo-de-sp-deve-crescer-9percent-em-

2022.ghtml>. Acesso em 24 de outubro de 2021. 

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/08/05/pib-do-turismo-de-sp-deve-crescer-9percent-em-2022.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/08/05/pib-do-turismo-de-sp-deve-crescer-9percent-em-2022.ghtml
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ainda, 84% acha que o turismo contribui positivamente para a qualidade de vida dos habitantes 

(SÃO PAULO, 2021). No entanto, a mesma pesquisa identificou situações que, se não bem 

equacionadas no planejamento do desenvolvimento do turismo, podem afetar negativamente a 

população residente, visto que 41% acredita que o tráfego de visitantes afeta negativamente o 

deslocamento, percentual semelhante ao que acredita que o turismo causa danos ao meio 

ambiente (SÃO PAULO, 2021). 

O campo de estudo do turismo, diferente de áreas como saúde, assistência social ou 

educação, não tem tido muito destaque no âmbito da investigação e pesquisa em Administração 

Pública e Políticas Públicas. 

Explorando algumas das razões para tanto, Silva (2015) investiga a incursão do turismo 

na agenda pública municipal, destacando que, se muitas vezes a atividade turística acaba sendo 

percebida por seus atores como uma atividade de âmbito e estímulo privados, a atuação pública 

estaria vinculada à forma como a questão é reconhecida, se como tema de interesse público ou 

não. 

Neste contexto, a interferência governamental no turismo, como apresentam Velasco 

(2004) e Silva (2015), se faz necessária, uma vez que a constituição dos atrativos turísticos de 

um município, embora instrumentalizados por empreendimentos da iniciativa privada - como 

os das cadeias gastronômica, de transporte, de entretenimento, de meios de hospedagem e outras 

afins -, são, de maneira ampla, ativos que se aproveitam de toda a rede de infraestrutura que 

torna sua operacionalização possível, razão que sustenta a demanda de coordenação pública do 

turismo, para que haja distribuição justa de seus benefícios e custos sociais entre a sociedade. 

Em virtude da centralidade que a atividade turística ocupa no desenvolvimento 

econômico do município de Olímpia, o fato, por si só, justificaria uma análise sobre o 

planejamento turístico da cidade e seu diagnóstico. Considerando-se que as consequências da 

atividade turística se espraiam para outros setores sociais e da economia e que o 

desenvolvimento deste setor deve tanto propiciar ganhos socioeconômicos para o conjunto da 

sociedade, quanto minimizar externalidades negativas, torna-se fundamental debruçar-se sobre 

as condições atuais do planejamento turístico do município de Olímpia, buscando diagnosticar 

as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que se apresentam à cidade em torno da atividade 

turística para, desta forma, melhor instrumentalizá-la e prepará-la para uma retomada e 

crescimento da atividade de modo duradouro e sustentável. 
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Assim, no âmbito dos objetivos gerais, o presente trabalho espera poder contribuir com 

as diretrizes constantes no Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico de Olímpia2, quais 

sejam: a busca da sustentabilidade turística, com crescimento econômico sem provocar danos 

à cultura local, aos grupos sociais e ao ambiente natural; a diversificação turística, oferecendo 

ao turista razões para conhecer e desfrutar o município para além dos muros dos parques ou dos 

meios de hospedagem; e a consolidação do município como destino turístico. 

Para tanto, enquanto objetivos específicos, é intuito desta dissertação conferir ao 

município: uma análise diagnóstica das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de seu 

potencial turístico; uma análise de um município semelhante a Olímpia e que tenha aproveitado 

o turismo como indutor de desenvolvimento econômico, investigando e descrevendo ações 

desenvolvidas para que sirvam de referência ao município de Olímpia; e recomendações de 

ações a serem tomadas pela Prefeitura, visando incrementar o potencial turístico local. 

Enquanto pesquisa, este trabalho se enquadra como um estudo de caso sobre o turismo 

da Estância Turística de Olímpia, em que se pretende conduzir uma investigação exploratória 

sobre a caracterização do município, seus instrumentos de gestão e, ainda, as forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças que se apresentam ao turismo local. 

Considerando o cenário de incertezas e de impactos econômicos e sociais trazidos pela 

pandemia do coronavírus, o estudo de caso “permite uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas dos eventos da vida real – tais como ciclos de vida 

individuais, processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em regiões 

urbanas internacionais e a maturação de alguns setores” (YIN, 2001, p. 21). 

 Para a coleta de dados do caso foram identificados diversos documentos oficiais do 

município como o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico, o Plano Estratégico de 

Marketing, o Plano Plurianual 2018-2021, as atas de reuniões do Conselho Municipal de 

Turismo de 2019, 2020 e 2021, dentre tantos outros, como legislações específicas do Turismo, 

para a revisão documental. 

Adicionalmente, foram conduzidas seis entrevistas, entre agosto e outubro de 2021, com 

atores relacionados à cadeia do turismo em nível local e estadual. A identificação desses atores, 

em nível municipal, se deu por meio da interlocução com a burocracia municipal e pela lista de 

membros e suplentes do Conselho Municipal de Turismo de Olímpia, já no nível estadual, a 

partir da disponibilidade de servidores da estrutura da pasta de Turismo. Além disso, também 

 
2 Lei nº 4.505, de 28 de fevereiro de 2020. Disponível em https://www.legislacaodigital.com.br/Olimpia-

SP/LeisOrdinarias/4505-2020. Acesso em 16 de outubro de 2021.  

https://www.legislacaodigital.com.br/Olimpia-SP/LeisOrdinarias/4505-2020
https://www.legislacaodigital.com.br/Olimpia-SP/LeisOrdinarias/4505-2020
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foi conduzida entrevista com especialista da área de administração pública em turismo. A 

categorização dos entrevistados segue conforme o Quadro: 

 

Quadro 1 - Categorização dos Entrevistados 

Entrevistados Representação 

E1 Prefeitura de Olímpia  

E2 Secretaria de Turismo de Olímpia  

E3 Secretaria de Finanças e Planejamento de Olímpia  

E4 
Representante do setor de Alimentação e Gastronomia do Conselho 

Municipal de Turismo de Olímpia  

E5 Secretaria de Turismo do Governo do Estado de São Paulo  

E6 Academia (Especialista) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado (ZIMMERMAN, 2015), em que as 

dimensões de investigação partiram da literatura acerca das políticas públicas de turismo e da 

análise documental já mencionada. 

Foram elaborados três roteiros principais, um voltado aos entrevistados de nível 

municipal, com foco na ambiência interna de forças e fraquezas, outro voltado aos entrevistados 

de nível estadual, para colher insumos sobre a ambiência externa de ameaças e oportunidades, 

e um terceiro para um especialista em administração pública e turismo, com olhar mais genérico 

e abrangente sobre o turismo. Todos os roteiros, que se encontram no Apêndice B, sofreram 

alterações e ajustes ao longo das conversas, aproveitando a descoberta de insumos e novas 

informações em tempo real. 

Nas entrevistas, os profissionais foram convidados a compartilhar suas impressões 

acerca do turismo, seu planejamento e consequências e, para além da estrutura original das 

perguntas, foram deixados livres para contribuir da maneira que interpretassem adequada. 

Atendendo aos objetivos de pesquisa, em complemento ao estudo de caso de Olímpia, 

o trabalho também desenvolveu uma investigação de propósito explanatório de um município 

com características similares às de Olímpia e que tenha utilizado o turismo como indutor de 

desenvolvimento econômico, providenciando referenciais de políticas públicas neste segmento 

ao município de Olímpia. 
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Para a identificação do caso mais adequado, se utilizou como ponto de partida o Mapa 

do Turismo Brasileiro, instrumento desenvolvido pelo Ministério do Turismo, no âmbito de 

suas ações, para a identificação do desempenho da economia do segmento turístico nos 

municípios. A partir dos municípios listados na categoria A de desempenho, outros filtros foram 

aplicados para que se pudesse alcançar a escolha de Caldas Novas (GO)3. Uma vez definido 

este município como alvo de análise, foram tomados como instrumento de coleta de dados a 

análise de documentos e o registro de arquivos municipais. 

Como estratégia analítica, adequou-se ao propósito de investigação do caso de Caldas 

Novas a identificação dos traços históricos que levaram o município a se desenvolver no 

turismo até alcançar o momento atual, bem como compreender como se dispuseram os 

instrumentos institucionais e de gestão que permitiram este desenvolvimento, se valendo, para 

tanto, do Índice de Competitividade do Turismo Nacional, instrumento que esteve vigente entre 

2008 e 2015 e também desenvolvido pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Fundação Getulio Vargas 

(FGV) (MTUR, 2015a) . 

Como aponta Yin (2001, p. 121), “o uso de várias fontes de evidências nos estudos de 

caso permite que o pesquisador dedique-se a uma ampla diversidade de questões históricas, 

comportamentais e de atitudes”. 

Considerando a variedade de métodos de coleta de dados, a investigação pretendeu 

trazer a contextualização ao caso por meio da triangulação de dados, como abordam Denzin 

(1978), Roesch (1999) e Yin (2001). O diagnóstico organizacional de forças, oportunidades, 

fraquezas e ameaças do município de Olímpia, por sua vez, foi alcançado por meio de análise 

SWOT. 

Na sequência, o indicativo de recomendações de estratégias de ações se aproveitou do 

estudo de caso de Olímpia, da análise SWOT, bem como do caso ilustrado de Caldas Novas 

quanto ao seu desempenho turístico-econômico. A partir do conjunto dos materiais foram 

buscados padrões e associações de fatos para se encaminharem as recomendações finais, como 

orientam Miles e Huberman (1994) e Roesch (1999). 

Esta dissertação está estruturada da seguinte forma: além desta Introdução, o Capítulo 

1 apresenta o debate teórico em planejamento turístico e políticas públicas de turismo, que 

providencia interpretações sobre a importância do planejamento para o desenvolvimento 

turístico, vislumbrando como esta atividade promove consequências que não são apenas 

 
3 O detalhamento metodológico da escolha está descrito no Capítulo 4. 
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econômicas, mas também ambientais e sociais. O Capítulo 2 contextualiza o objeto do estudo 

de caso, qual seja, o município de Olímpia, no que se refere à sua atividade turística. Já o 

Capítulo 3 traz a análise de resultados e diagnóstico do turismo e de seu planejamento, 

elaborado a partir do conjunto de dados estudados e analisados pelos autores. Por sua vez, o 

Capítulo 4 apresenta o estudo de um Benchmarking para o turismo de Olímpia, feito com base 

no desenvolvimento do turismo em Caldas Novas (GO), em virtude de semelhanças que este 

município apresenta com Olímpia. O Capítulo 5 contém o conjunto de recomendações que, no 

entender dos autores, são fundamentais para que Olímpia aproveite e desenvolva seu potencial 

turístico com benefícios para toda sua população. Por fim, o trabalho se encerra com o Capítulo 

6, referente às Considerações Finais dos autores. 
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Capítulo 1 - Políticas Públicas e Planejamento em Turismo 
 

O presente capítulo busca apresentar conceitos teóricos e definições trabalhados em 

pesquisas e estudos de caso no campo da política pública e planejamento do turismo. Procura, 

desta forma, ao trazer elementos conceituais e experiências desta literatura, contribuir para a 

caracterização de cenários e vislumbrar oportunidades de atuação para o município de Olímpia 

na revisão de seu planejamento estratégico. 

A literatura sobre política pública e planejamento em turismo reconhece que, devido ao 

fenômeno social que o turismo representa e à intersecção com diversas outras áreas de atuação 

do governo, foi influenciada e recebeu contribuições de áreas de conhecimento como economia, 

planejamento urbano, geografia, sociologia e ciências ambientais, entre outras (SCOTT, 2011; 

RAHMAFITRIA et al., 2020). Como seria de se esperar, há grande conexão de conceitos da 

literatura sobre política pública que também influenciaram e contribuíram para o 

desenvolvimento e pesquisa do campo aplicado ao turismo. Todavia, não se pretende, nem é o 

intuito deste trabalho, revisar a literatura sobre política pública, considerada já madura e com 

excelentes artigos de revisão (FARAH, 2018; HOWLETT, RAMESH e PERL, 2013; 

MARQUES, 2013; SOUZA, 2006, 2007). Não obstante, faz-se salutar apontar algumas 

interconexões que ajudam a demonstrar a importância de se estudar a política pública de 

turismo. 

Desta forma, o interesse em se estudar política pública na área do turismo decorre do 

fato de que, assim como em diversos outros setores, a atuação ou inação do governo impacta o 

desenvolvimento desta atividade – espelhando o entendimento que Bachrach e Baratz (2011) 

fazem de que a “não-ação” de um governo também é uma escolha de política pública. 

Sob outra perspectiva, os estudos em políticas públicas de turismo também contribuem 

para compreender quem ganha o quê, quando e como (HALL e JENKINS, 2004) – em clara 

aplicação a este campo de estudo da definição clássica que Laswell (1936) atribuiu como sendo 

o estudo de política pública. 

Dentre as diversas definições sobre política pública, parece-nos apropriado, quando 

voltamos o olhar para a política pública do turismo, no estágio atual de seu desenvolvimento, 

considerar aquela de Subirats et al. (2008), qual seja:  

(...) uma série de decisões ou de ações intencionalmente coerentes, tomadas 

por diferentes atores, públicos e, às vezes, não públicos – cujos recursos, 

vínculos institucionais e interesses variam – a fim de resolver de maneira 

pontual um problema politicamente definido como coletivo. Esse conjunto de 
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decisões e ações dá lugar a atos formais, com um grau de obrigatoriedade 

variável, tendendo a modificar a conduta de grupos sociais que, se supõe, 

originam o problema coletivo a resolver (grupos objetivos), no interesse de 

grupos sociais que sofrem os efeitos negativos do problema em questão 

(benefícios finais) (SUBIRATS et al., 2008, p. 36). 

O entendimento de que esta definição é apropriada decorre do fato de que o estágio atual 

do desenvolvimento do campo de políticas pública e planejamento do turismo reconhece que 

os impactos negativos decorrentes da atividade pressupõem, para sua resolução, um esforço 

coletivo que não é apenas estatal, demandando ações coordenadas e integradas entre os diversos 

stakeholders que atuam no turismo e que são impactados por esta atividade. 

 

1.1 A trajetória da política e planejamento do turismo 
 

Há um consenso de que o campo de desenvolvimento do turismo, enquanto literatura 

acadêmica, surgiu, foi influenciado e se desenvolveu sob duas perspectivas: de um lado, a visão 

do turismo do ponto de vista econômico, influenciado pelo crescimento da indústria turística ao 

longo do tempo; e, de outro, a visão do turismo como um problema, em virtude dos impactos 

sociais e ambientais negativos decorrentes da atividade turística nas cidades em que se realiza 

(SCOTT, 2011). 

Silva (2015) também identifica no debate da literatura acadêmica sobre política de 

turismo que os governos atuam na área em virtude de dois motivos: para colher frutos de um 

crescimento econômico que acreditam que pode ocorrer com o desenvolvimento do potencial 

turístico; ou para mitigar externalidades negativas que a prática do turismo sem coordenação e 

sem planejamento pode gerar na cidade e no cotidiano de seus cidadãos. 

Importante notar, portanto, que o surgimento dessa literatura ocorre, em um primeiro 

momento, voltado para o aspecto econômico, influenciado pelo lado empresarial do turismo 

enquanto motor de crescimento econômico (que é diferente do conceito de desenvolvimento 

econômico), gerador de postos de trabalho e de aumento de arrecadação para o governo. 

Posteriormente, com a percepção dos impactos negativos que a atividade turística desenfreada 

e sem controle causa nas localidades em que ocorre, é que o debate, pesquisa e literatura sobre 

o tema começam a se debruçar para os aspectos sociais e ambientais decorrentes do turismo 

(SCOTT, 2011; PUPPIM DE OLIVEIRA, 2003; RAHMAFITRIA et al. 2020). 

Em virtude das consequências negativas e não planejadas da atividade turística na 

localidade em que ocorre, é importante que o município esteja dotado de instrumentos de gestão 
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para mitigar estes impactos, ao passo em que preserva as condições que permitem a atração 

turística e seu desenvolvimento enquanto atividade econômica, buscando, ainda, repartir os 

benefícios desta atividade para o conjunto da população.  

Parte deste processo passa pelo planejamento adequado do turismo. A externalidade 

negativa, portanto, acaba sendo uma das principais justificativas para que o poder público 

desenvolva planejamentos turísticos (CHOY, 1991; PUPPIM DE OLIVEIRA, 2003). 

Apesar da literatura em política e planejamento do turismo ainda ser um campo em 

disputa (SCOTT, 2011), no sentido das atribuições, finalidade da atividade e influências que 

recebe para seu desenvolvimento, foram feitos esforços para sistematizar a produção científica 

desta área do conhecimento e sua evolução ao longo do tempo, ainda que algumas vezes de 

maneira não sequencial, refletindo as condições de cada época e período para a realização da 

atividade turística (DREDGE e JAMAL, 2015; RAHMAFITRIA et al., 2020; SCOTT, 2011). 

Scott (2011), buscando sintetizar e organizar a literatura de política pública de turismo, 

que entende ser complexa e fragmentada, o faz sob dois aspectos: baseada no ciclo de política 

pública e na abordagem de análise utilizada (socioeconômica, racional ou científica, 

institucional ou em rede). O autor chega à conclusão de que a literatura evoluiu do entendimento 

do turismo como algo que contribui para o crescimento econômico para uma visão que se 

preocupa e está atenta ao desenvolvimento sustentável. 

Rahmafitria et al. (2020), por sua vez, fazem uma interessante análise comparativa entre 

a evolução da teoria sobre planejamento - demonstrando a influência que esta teoria recebeu ao 

longo do tempo de áreas do conhecimento como arquitetura, geografia, economia, ciência 

política, psicologia, sociologia e ciências ambientais – e o desenvolvimento de pesquisas sobre 

planejamento turístico.  

Devido aos propósitos deste trabalho, uma síntese será feita sobre as etapas do 

desenvolvimento do planejamento turístico conforme estabelecidos por Rahmafitria et al. 

(2020), pois pode apresentar interessantes perspectivas para a análise de nosso objeto de estudo. 

Os autores dividem o desenvolvimento de trabalhos sobre planejamento turístico em 

seis etapas, sumarizadas conforme o Quadro 2 a seguir, buscando demonstrar como as formas 

de desenvolvimento da atividade turística influenciaram o tipo de planejamento que era 

realizado: 
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Quadro 2 - Etapas de desenvolvimento do planejamento turístico 

i) Ausência de planejamento          

(entre os anos 1900 e 1940) 

Neste período, do ponto de vista econômico, 

entendia-se que o turismo, ainda sem grande 

destaque frente a outros setores da economia, 

cresceria sem a necessidade de qualquer tipo de 

planejamento, como se fosse algo que, sujeito às 

forças de mercado, se realizaria por conta própria. 

Outros interesses quaisquer, que não o do 

desenvolvimento e crescimento da atividade 

turística, não eram considerados nesta época. 

ii) Planejamento orientado 

para aspectos físicos e de 

infraestrutura turística 

(iniciando em 1940) 

  

Com o turismo ainda entendido como uma atividade 

essencialmente controlada pela iniciativa privada, o 

planejamento é direcionado a prover as 

infraestruturas e equipamentos necessários ao apoio 

ao turista, como hotelaria e acomodações, sistemas 

de transportes e comunicações. 

iii) Planejamento orientado 

para a demanda (iniciando 

em 1960) 

  

Com o fim da segunda guerra mundial e a 

subsequente estabilidade e crescimento econômico 

vivenciado por boa parte dos países, aumentou-se o 

fluxo turístico global. Nesta época, o turismo passa 

a ser visto como indutor de crescimento e 

desenvolvimento regionais, devido ao surgimento e 

expansão do turismo de massa. Em virtude disto, o 

planejamento passa a considerar a demanda turística 

e seus impactos iniciais, ao passo que se observavam 

as primeiras críticas à vertente do planejamento 

voltado apenas para aspectos físicos e de 

infraestrutura. 
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iv) Planejamento voltado para 

a capacidade de carga 

turística 

Com o turismo de massa apontado no tópico 

anterior, começam a surgir as primeiras 

problematizações a respeito do crescimento infinito 

do turismo e dos impactos da superlotação turística 

para as comunidades locais e sobre os recursos 

naturais. É desta fase que surge o modelo do Ciclo 

de Vida da Área Turística, de Butler (1980), uma 

tentativa de demonstrar os estágios da evolução 

turística de um destino e as consequências de se 

atingir o pico de capacidade turística (este modelo de 

Butler será melhor desenvolvido à frente). Neste 

momento, em consonância com a ênfase social 

aplicada à teoria do planejamento, estudos em 

planejamento turístico começam a considerar os 

interesses das comunidades locais, e são 

desenvolvidas iniciativas para se estimar o volume 

máximo de turistas nas localidades, bem como 

avaliações de gerenciamento de impacto turístico. 

v) Planejamento sustentável            

(iniciando em 1980) 

Em linha com a importância que o tema da 

sustentabilidade passou a ganhar em várias 

dimensões da vida moderna, também no 

planejamento turístico as preocupações quanto aos 

impactos ambientais, sociais e culturais do turismo 

nas comunidades locais se fazem presentes. Todavia, 

a implantação de um planejamento turístico 

sustentável sempre foi objeto de conflito, da pretensa 

dicotomia entre desenvolvimento econômico e 

preservação ambiental. 
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vi) Planejamento voltado para 

engajamento e participação 

da comunidade local 

(iniciando em 1990) 

A preocupação com a preservação ambiental e com 

a justiça social e econômica levou ao fortalecimento 

de mecanismos que buscam escutar e envolver as 

comunidades locais no planejamento das atividades 

turísticas que ocorrem e afetam seus territórios, em 

perspectivas que se assemelham ao modelo da 

abordagem bottom-up. O planejamento turístico de 

stakeholders, no entanto, não se dá de modo fácil, já 

que os interesses entre a comunidade local, dos 

empresários do setor do turismo e do governo nem 

sempre são convergentes, acarretando que os 

interesses próprios de cada ator e até mesmo a falta 

de confiança de uma parte em relação a outra acabe 

por inviabilizar o planejamento realizado. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Rahmafitria et al. (2020). 

 

A partir deste faseamento da evolução sobre a literatura do planejamento em turismo, 

observa-se que seu estágio mais avançado traz a preocupação com os impactos da atividade 

turística como um dos elementos centrais para que o planejamento seja feito. Importante notar, 

entretanto, que planejamentos atuais ainda podem ser caracterizados como inseridos em etapas 

prévias, ou seja, o fato do “planejamento voltado para engajamento e participação da 

comunidade local” ser a última etapa da “evolução” do planejamento turístico, não significa, 

nem implica, que estas atividades necessariamente adotem planejamentos cujas características 

sejam pertinentes a esta última fase. 

Recomendações, porém, são enfáticas ao considerar elementos do desenvolvimento 

sustentável na atividade turística, em voga com a adoção deste critério em diversos outros 

campos e setores econômicos. A preocupação com o desenvolvimento sustentável é um dos 

focos da agenda da Organização Mundial do Turismo (OMT), a agência da Organização das 

Nações Unidas (ONU) voltada para a promoção do turismo. De acordo com a entidade, o 

desenvolvimento sustentável aplicado ao turismo significa o “turismo que leva plenamente em 
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conta seus impactos econômicos, sociais e ambientais, atuais e futuros, atendendo às 

necessidades dos visitantes, da indústria, do meio ambiente e das comunidades locais”4. 

Neste sentido, o turismo sustentável deve  

garantir a viabilidade da operação econômica a longo prazo, proporcionando 

benefícios sócio-econômicos, distribuídos de forma justa, a todos os atores 

envolvidos, incluindo oportunidades de empregos estáveis e geração de renda 

e serviços sociais à comunidade local, contribuindo para a superação da 

pobreza.5 

 

Ainda de acordo com a agência da ONU, a maneira para se chegar a isso passa por um 

planejamento e participação de todos os atores envolvidos na atividade turística e impactados 

por ela: 

O desenvolvimento do turismo sustentável requer a participação informada de 

todas as partes interessadas relevantes, bem como uma liderança política forte 

para garantir uma ampla participação e construção de consenso. Alcançar o 

turismo sustentável é um processo contínuo e requer monitoramento constante 

dos impactos, introduzindo as medidas preventivas e/ou corretivas necessárias 

sempre que necessário.6 

Apesar desta preocupação com o desenvolvimento sustentável do turismo, no Brasil o 

foco parece ainda estar centrado nos aspectos econômicos em detrimento dos demais. De acordo 

com Silva (2015): 

(...) defende-se a necessidade de intervenção pública no turismo, em primeiro 

lugar para que os interesses coletivos (e não apenas aqueles de pequenos 

grupos) sejam garantidos e haja distribuição equitativa tanto dos seus 

benefícios quanto dos seus custos sociais; em segundo lugar, porque, apesar 

de o setor depender de diversos serviços oferecidos pela iniciativa privada 

(como os meios de hospedagem, restaurantes, agências de viagem e de 

transportes, entre outros), os produtos que se constituem como atrativos 

turísticos (como a natureza e o patrimônio material e não material) são, em 

grande parte, bens públicos, assim como parte da infraestrutura necessária à 

operacionalização desses atrativos. 

(...) 

A despeito das ações públicas em prol do turismo que vêm sendo realizadas 

pelos governos locais atualmente no Brasil, o que se observa a partir do 

conhecimento de experiências recentes é que, na maioria das vezes, os 

governos atuam mais fortemente na razão de promoção dos destinos, com 

vistas a potencializar os benefícios econômicos do setor. Todavia, questões 

relacionadas à gestão do turismo e dos seus impactos (positivos e negativos), 

assim como à regulação dos diferentes setores que integram esse ramo de 

 
4 WORLD TOURISM ORGANIZATION. Sustainable development. Disponível em: 

https://www.unwto.org/sustainable-development. Acesso em 12 de setembro de 2021. Tradução nossa. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 

https://www.unwto.org/sustainable-development
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atividade, na maioria das vezes não são consideradas objetos de ação pública, 

pelo menos não pelas políticas de turismo (SILVA, 2015, p. 13, 14 e 15). 

Observa-se, portanto, que a sustentabilidade da atividade turística deve envolver um 

planejamento que leve em consideração a participação da comunidade local, bem como a 

repartição social dos ganhos decorrentes desta atividade.  

 

1.2 Planejamento turístico e o olhar para a implementação 
 

Segundo Rahmafitria et al. (2020, p. 01), o “planejamento pode ser concebido como um 

conjunto de ideias e princípios que buscam controlar a distribuição espacial das atividades 

humanas ao longo do tempo”. Desta forma, o planejamento turístico pode potencializar os 

benefícios advindos desta atividade, trazendo ganhos para a cidade e a comunidade local, 

buscando aliar desenvolvimento econômico com preservação dos recursos, atrativos e demais 

condições, inclusive sociais, minimizando os impactos negativos e possibilitando a contínua 

atividade turística no local (RAHMAFITRIA et al., 2020). 

Artigos que analisaram a política pública do ponto de vista da implementação 

identificaram que o planejamento deveria ser destinado para combater as externalidades mais 

do que buscar induzir o crescimento da atividade econômica levada a cabo pela iniciativa 

privada (CHOY, 1991), enquanto outros demonstraram algumas das barreiras para a adoção e 

implementação das medidas em direção a um turismo sustentável (DODDS e BUTLER, 2010). 

Choy (1991) conclui, a partir do estudo feito em ilhas do Pacífico, ao verificar que o 

planejamento turístico possui baixa probabilidade de influenciar as forças de mercado e de ser 

bem-sucedido nestes objetivos, que o planejamento não deve ser centrado em buscar maximizar 

os benefícios econômicos decorrentes da atividade turística. Em sua análise, o planejamento 

turístico deve ser voltado para minimizar ou mesmo neutralizar as externalidades negativas 

advindas do turismo, inclusive aquelas decorrentes das atividades turísticas desenvolvidas pela 

iniciativa privada, como os impactos sociais, ambientais e culturais. 

Segundo o autor, “a questão não é planejar ou não planejar, mas que tipo de 

planejamento turístico deve ser feito” (CHOY, 1991, p. 326). As externalidades negativas não 

contempladas, assumidas ou resolvidas pela iniciativa privada indicariam, portanto, que o 

planejamento turístico governamental fosse direcionado a solucionar as “falhas de mercado” e 

problemas que não são considerados pelo mercado, demandando, portanto, legislações, 
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regulações e programas de forma a alcançar as condições sociais desejadas (CHOY, 1991). 

Segundo o autor: 

Os problemas existentes nos destinos turísticos das ilhas do Pacífico 

resultaram da falta de ação governamental para lidar com os efeitos sociais, 

culturais e ambientais negativos resultantes do turismo. Consequentemente, 

os esforços futuros no planejamento governamental do turismo devem não 

apenas desenvolver programas para resolver os problemas existentes, mas 

também para prevenir problemas futuros. 

Para atingir esse objetivo, as organizações governamentais de turismo 

precisam equilibrar suas responsabilidades econômicas e de marketing com 

preocupações sociais e ambientais (CHOY, 1991, p. 330). 

Reconhecendo que o desenvolvimento da atividade turística nas últimas décadas trouxe 

diversos exemplos de desenvolvimento não-sustentável, os quais teriam levado a conclusões 

sobre a necessidade de boas políticas públicas e suas implementações para isso não mais 

ocorrer, Dodds e Butler (2010) afirmam ser pertinente estudar e avaliar políticas de turismo e 

sua implementação por três razões: i) demonstrar como elas se relacionam com o 

desenvolvimento de um turismo sustentável; ii) demonstrar e entender quais são as barreiras 

para que se atinja a implementação das políticas propostas; iii) criar um arcabouço de como se 

atingir a implementação bem sucedida de políticas de turismo sustentável que sirva para 

autoridades públicas. 

Os autores focam sua análise em demonstrar quais são as barreiras, as quais podem ter 

como causas predições não confiáveis ou não factíveis sobre o crescimento da atividade 

turística no destino, bem como uma visão de curto prazo dos principais atores envolvidos, que 

prefeririam ganhos, geralmente econômicos, a ter uma visão mais holística, integral e de longo 

prazo da atividade, que demandaria esforços muitas vezes entendidos, na visão destes atores, 

como limitadores do crescimento da atividade turística. 

Concluem, portanto, que a barreira mais frequente é uma preponderância da visão 

econômica sobre a atividade turística em detrimento daquela que se preocupa com questões 

sociais e ambientais – relacionada, por sua vez, a uma visão política de curto prazo, que enxerga 

ganhos econômicos mais imediatos, como aumento nos postos de trabalho e na arrecadação, ao 

invés do olhar mais atento a questões sociais e ambientais futuras, entendidas como custosas 

em um prazo mais imediato. Os autores também identificam como exemplo de uma visão de 

curto prazo o foco equivocado do marketing turístico que olha meramente para o aumento do 

número de turistas, e que não olha como taxa de sucesso o benefício líquido que a atividade 



25 
 

traz para a cidade. Argumentam, então, que seria pertinente uma mudança de papel do governo 

de “promoção” para “proteção”. 

 

1.3 Ciclo de vida de um destino turístico 
 

Um trabalho que buscou estimar as fases do desenvolvimento do turismo, criando um 

arcabouço que permitisse aos gestores identificar o estágio em que se encontra a atividade e 

planejar melhor as ações, é aquele realizado por Butler (1980) ao estabelecer o ciclo de evolução 

dos destinos turísticos, cujas etapas de desenvolvimento podem ser identificadas ao longo do 

tempo.  

Entender este modelo e buscar classificar o estágio atual do desenvolvimento turístico 

de Olímpia, de acordo com os critérios propostos, pode contribuir para clarear o momento do 

turismo no município e ajudar no seu processo de planejamento. 

Conforme pode ser visto pela imagem abaixo, uma localidade turística passaria pelas 

fases de “exploração”, “envolvimento”, “desenvolvimento”, “consolidação” e “estagnação”, 

podendo, a partir de então, enfrentar “declínio” ou “rejuvenescimento” de seu potencial 

turístico. Esta análise é interessante para o planejamento turístico, visto que cada etapa tende a 

apresentar características observáveis do processo de desenvolvimento do turismo em relação 

a fatores sociais, ambientais e econômicos da localidade em que ocorre. 
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Figura 1 - Modelo do Ciclo de Vida da Área Turística de Butler (1980) 

 

Fonte: Butler (1980). 

  

Cada uma das etapas do ciclo apresenta as seguintes características: 

Exploração – reduzido número de visitantes que se dirigem a um local ainda sem 

infraestrutura e instalações para turistas. O contato com os residentes locais tende a ser mais 

acentuado em virtude inclusive da necessidade de usar suas instalações durante a estadia. O 

impacto do turismo em termos econômicos é diminuto, e a atividade turística não altera as 

características físicas e geográficas do local (BUTLER, 1980). 

Envolvimento – o aumento do número de turistas leva alguns residentes locais a se 

envolverem mais com a atividade, ofertando instalações para pernoite dedicada exclusivamente 

aos visitantes e desenvolvendo locais para refeições de modo a atender a demanda turística. 

Uma organização mínima em torno do turismo começa a ocorrer e marketing e propagandas 

ainda incipientes podem acontecer para atrair turistas para a região. Padrões sociais na 

localidade começam a se alterar, ao menos para os residentes que interagem com o turismo 

(BUTLER, 1980). 
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Desenvolvimento – crescimento acentuado e contínuo do número de turistas que 

chegam à região. O controle sob este crescimento, assim como a interação e envolvimento dos 

residentes com os visitantes, tende a diminuir. As infraestruturas e instalações antes oferecidas 

pelos residentes passam a ser oferecidas por estabelecimentos de marcas e propriedades 

consolidadas, e usualmente de pessoas de fora da região. Atrações culturais e naturais são 

desenvolvidas e as características geográficas e ambientais da região começam a se modificar 

em virtude das intervenções para atração turística, com a expectativa de que estas mudanças 

nem sempre sejam aceitas pela população local. O envolvimento regional ou nacional para o 

planejamento e oferta de infraestrutura turística começa a ocorrer, novamente podendo 

enfrentar resistências da comunidade local. Nas épocas de alta temporada e maior visitação, o 

número de visitantes excede em muito o de moradores locais e o atendimento das necessidades 

turísticas começa a ocorrer com mão-de-obra de fora (BUTLER, 1980). 

Consolidação – a taxa de crescimento do número de turistas começa a cair em relação 

à etapa anterior do ciclo, por mais que o número total de visitantes ainda aumente. A economia 

da região já está em sua maior parte atrelada à atividade turística. Publicidade atinge grande 

alcance para aumentar a permanência dos turistas. Melhorias na infraestrutura, agora 

consolidada em torno de grandes cadeias, deixam de ser feitas. Impactos ambientais e sociais 

começam a ser sentidos com mais força. Locais de resort terão distritos comerciais bem 

definidos, e as instalações mais antigas começam a ser consideradas de segunda categoria 

(BUTLER, 1980). 

Estagnação – o limite no número de turistas atinge seu ponto máximo, podendo 

inclusive ser superado, com claros impactos sociais e ambientais. O destino, por mais que 

consolidado, já não tem mais “status de moda”, deixando de atrair novos turistas e passando a 

depender cada vez mais do retorno de turistas que já visitaram o local. O excedente de leitos 

fica cada vez mais frequente, demandando cada vez mais esforços para que a taxa de ocupação 

hoteleira permaneça em patamares satisfatórios. Atrações culturais e naturais originais são 

substituídas por equipamentos e instalações turísticas “artificiais” (BUTLER, 1980). 

Após a fase de “estagnação”, Butler (1980) identifica duas fases alternativas para o 

destino turístico: “declínio” ou “rejuvenescimento”. A fase do “declínio” é marcada pela 

incapacidade daquele se tornar um atrativo constante nos moldes de antigamente, perdendo 

competitividade frente a outros destinos turísticos e passando a ser um destino de final de 

semana ou de viagem de um dia, caso seja acessível a um número considerável de visitantes. 
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Nesta fase, as instalações e infraestrutura turísticas começam a ser vendidas para outros 

proprietários e podem começar a ser destinadas a outros usos, como moradia residencial. 

Interessante pontuar que Butler (1980) menciona que algumas áreas antigas de resort na Europa 

apresentam esta tendência, como a região do Estuário de Clyde na Escócia. 

Por sua vez, após a etapa de “estagnação” pode ocorrer a fase de “rejuvenescimento”. 

Seu alcance, no entanto, dificilmente ocorre sem alterações radicais nas atrações turísticas sob 

as quais a localidade antes se sustentava, modificando completamente a forma como o turismo 

era realizado. De acordo com o autor, isso pode acontecer pelo descobrimento de novas 

oportunidades turísticas naturais, até então inexploradas, ou pelo estabelecimento e 

desenvolvimento de novos atrativos “importados”, como no caso de cassinos. 

Importante notar, considerando o escopo deste trabalho, que o autor pontua alguns casos 

específicos de destinos turísticos que conseguiram perpetuar sua capacidade de atração durante 

prolongado período de tempo, desde que as preferências dos visitantes em termos de atrações 

turísticas não mudem substancialmente. Cita, como exemplo, os atrativos artificiais de parques 

como a Disneylândia. No entanto, Butler nota que a capacidade competitiva deve estar atrelada 

à adição e renovação de novos equipamentos e instalações. 

O autor também reconhece que nem todos os destinos turísticos apresentam e passam 

pelas etapas do Ciclo Turístico de modo necessariamente similar, com cada localidade podendo 

apresentar características particulares que acentuam uma ou outra etapa. Há casos, inclusive, 

em que as fases iniciais, de “exploração” e “envolvimento”, nem mesmo se fazem presentes – 

como nos casos de localidades de Resorts, cujo início do Ciclo começa logo na fase de 

“desenvolvimento”. 

O conceito do Ciclo Turístico de Butler é pertinente para o planejamento turístico de 

uma localidade pois contribui para identificar a fase do turismo em que se encontra o município, 

podendo ajudar a antever problemas e antecipar soluções para que o destino não sofra os 

impactos negativos decorrentes da atividade turística. Estudos buscando classificar municípios 

no modelo proposto por Butler foram feitos, como aqueles para Armação de Búzios (PAULA, 

SILVA e FARIA, 2019) e Pontal de Coruripe (SILVA, ARAUJO e RAMOS, 2018). Conforme 

o próprio autor: 

A suposição de que as áreas turísticas sempre permanecerão como áreas 

turísticas e serão atraentes para os turistas parece estar implícita no 

planejamento do turismo. Atores públicos e privados raramente, ou nunca, 

referem-se à expectativa de vida útil de uma área turística ou de suas atrações. 

Em vez disso, porque o turismo tem mostrado, até agora, um potencial 

ilimitado para crescimento, apesar das recessões econômicas, é dado como 

certo que o número de visitantes continuará a aumentar. A falácia dessa 
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suposição pode ser vista na experiência de áreas turísticas mais antigas (...) 

(BUTLER, 1980, p. 10). 

Pelo debate apresentado neste capítulo, buscou-se demonstrar que o planejamento 

turístico é fundamental para que o município possa usufruir da atividade em termos de 

crescimento econômico, mas que ao mesmo tempo o faça com redistribuição social dos ganhos 

advindos da atividade e com a preservação do meio ambiente, para que o turismo seja realmente 

desenvolvido de modo sustentável e permanente. Mais à frente deste trabalho, buscaremos 

identificar as características do estágio atual do planejamento do turismo de Olímpia.
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Capítulo 2 - Contextualização: O caso de Olímpia 

Por ora, antes de se entrar em uma análise aprofundada sobre o turismo de Olímpia e 

suas potencialidades e desafios, faz-se pertinente uma descrição das características do 

Município e do que já é coletado e produzido de dados e informação em relação ao turismo 

local, com algumas considerações iniciais. 

2.1 Caracterização do município 
 

O Município de Olímpia está situado na região noroeste do Estado de São Paulo, a uma 

distância de 430 km da capital, São Paulo, e é formado pela sede e por seus outros dois distritos, 

Baguaçu e Ribeiro dos Santos. É parte da Região Metropolitana de São José do Rio Preto e 

possui uma população de 52.670 habitantes7. 

 

Figura 2 - Mapa do Estado de São Paulo indicando o município de Olímpia 

 

Fonte: IBGE Cidades/Elaboração própria. 

 

A taxa de analfabetismo da população acima de 15 anos é de 5,56%. A renda per capita 

é de R$ 783,14, sendo o rendimento médio dos trabalhadores formais em torno de R$ 2.678,008. 

A cidade é altamente dependente do turismo, já que aproximadamente 67% da economia 

é relacionada à atividade turística, de acordo com informação oficial constante no Volume I – 

 
7 Dados extraídos da Fundação SEADE. Disponível em https://municipios.seade.gov.br/. Acesso em 17 de 

outubro de 2021. 
8 Ibidem 

https://municipios.seade.gov.br/
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Caracterização do Município e Inventário da Oferta Turística, do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Turístico (OLÍMPIA, 2019a). 

A tabela abaixo apresenta dados socioeconômicos consolidados do Município. 

 

Tabela 1- Dados socioeconômicos de Olímpia 

População 

População no último Censo (2021) 52.670 habitantes 

Densidade Demográfica (2021) 65,6 hab/km² 

Trabalho e Renda 

Rendimento médio do emprego formal 

(2019) 
R$ 2.678 

Emprego formal (2019) 16.313 

Educação 

Taxa de analfabetismo – Pop. Acima de 

15 anos (2010) 
5,56% 

IDEB - Anos iniciais do EF 2019) 6,9 

IDEB - Anos finais do EF (2019) 5,6 

IDEB – Ensino Médio (2019) 4,8 

Expectativa de anos de estudo (2010) 10,4 anos 

Economia 

PIB per capita (2021) R$ 39.076 

Renda per Capita (2010) R$ 783,14 

Índice de Desenvolvimento Humano - 

IDH (2010) 
0.773 

Fonte: elaboração própria a partir de IBGE Cidades (2010a), Fundação Seade e Datapedia. 
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O Município é considerado a Capital Nacional do Folclore, título concedido por meio 

da Lei federal 13.566/2017. Apesar deste apelo da cultura popular, o crescimento turístico da 

cidade é relacionado aos Parques Aquáticos.  

De acordo com informações no portal eletrônico da Prefeitura de Olímpia, o número de 

leitos de hospedagem no município deu um salto de 76% em apenas um ano, entre 2020 e 2021: 

alcançou 34.231 leitos, frente a 19.396 leitos no ano anterior9. 

 

2.2 Taxa de Ocupação da Rede Hoteleira 
 

A Secretaria Municipal de Turismo realiza pesquisas mensais de ocupação da rede 

hoteleira, trazendo informativos sobre a ocupação da rede com base mensal, consolidado anual 

e também relativa a feriados.10 

De acordo com dados consolidados a partir dos informativos das pesquisas de Taxas de 

Ocupação hoteleira, a taxa média de ocupação hoteleira anual nunca passou de 56% da 

capacidade disponível, e, apesar da taxa média vir diminuindo entre 2017 e 2019 

(desconsiderando os valores referentes a 2020, em virtude da pandemia de COVID-19), o total 

de pessoas visitando a cidade aumenta ano a ano – dado que deve ser explicado pela maior 

oferta da rede hoteleira instalada. 

 

Tabela 2 - Taxa de Ocupação Hoteleira e Total de turistas de Olímpia (2016-2020) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Taxa de ocupação 

hoteleira anual 
44,5% 55,6% 54,1% 46,4% 39,8% 

Total pessoas/ano - 2.050.740 2.645.603 2.981.866 1.185.574 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados disponíveis no site da Secretaria de Turismo. 

Conforme pode se verificar a partir da Tabela 2, em 2016 apenas um mês apresentou 

taxa de ocupação acima de 70%, que foi o mês de julho. Três meses apresentaram taxa de 

 
9 OLÍMPIA. Rede hoteleira de Olímpia cresce 76% em um ano e se consolida como a 2ª maior do Estado de São 

Paulo e a 5ª do Brasil. Disponível em: https://www.olimpia.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/5269/rede-hoteleira-de-

olimpia-cresce-76-em-um-ano-e-se-consolida-como-a-2-maior-do-estado-de-sao-paulo-e-a-5-do-brasil/. Acesso 

em 23 de setembro de 2021. 
10 Vale notar que são os próprios meios de hospedagem que fornecem os dados de ocupação de seus leitos para o 

município. 

https://www.olimpia.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/5269/rede-hoteleira-de-olimpia-cresce-76-em-um-ano-e-se-consolida-como-a-2-maior-do-estado-de-sao-paulo-e-a-5-do-brasil/
https://www.olimpia.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/5269/rede-hoteleira-de-olimpia-cresce-76-em-um-ano-e-se-consolida-como-a-2-maior-do-estado-de-sao-paulo-e-a-5-do-brasil/
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ocupação acima de 70% em 2017, sendo eles janeiro, julho e dezembro. Em 2018, dois meses 

apresentaram taxa de ocupação acima de 70%, janeiro e julho, e em nenhum mês se apresentou 

taxa acima deste valor para os dados disponíveis em 2019. 

Tabela 3 - Taxa de Ocupação Hoteleira, mês a mês e média anual (2016-2019) 

MÊS / ANO 2016 2017 2018 2019 

Janeiro 69,6% 77,8% 83,9% 60,0% 

Fevereiro 36,1% 49,6% 58,9% 36,8% 

Março 44,1% 40,8% 52,5% 43,9% 

Abril 33,5% 56,7% 49,5% 40,3% 

Maio 24,4% 30,8% 34,5% 26,6% 

Junho 17,4% 33,9% 33,8% 33,6% 

Julho 74,0% 75,5% 70,3% 69,4% 

Agosto 47,3% 51,4% 52,7% 47,2% 

Setembro 40,8% 57,5% 50,5% 44,6% 

Outubro 46,9% 66,0% 49,6% 48,5% 

Novembro 37,6% 56,0% 57,3% 48,9% 

Dezembro 62,4% 72,0% 56,5% 57,5% 

MÉDIA ANUAL 44,5% 55,6% 54,1% 46,4% 

Fonte: Secretaria de Olímpia, Plano Estratégico de Marketing, 2020. 

 

2.3 Políticas e Instrumentos de Gestão de Turismo  
 

O município de Olímpia conta com um Conselho Municipal do Turismo. O órgão foi 

criado pela Lei nº 979/69, e seu regimento interno e composição atual foram definidos pelo 

Decreto nº 7.999/21. Mesmo durante o período de pandemia, reuniões foram realizadas, como 

se observa a partir das atas dos anos de 2020 e 2021. 

Elaborado em fevereiro de 2020, o Plano Estratégico de Marketing traz uma 

consolidação de informações já constantes em outros produtos e pesquisas elaborados pela 

Secretaria Municipal de Turismo, como a ocupação hoteleira, inventário de atrativos e perfil da 



34 
 

demanda turística. Interessante notar que o referido Plano já apresenta considerações 

pertinentes de análise conjuntural da realidade turística de Olímpia. Todavia, o documento, 

como se propõe a ser, indica os produtos de marketing turístico que a cidade irá explorar, com 

sugestões de mensagens e comunicação visual. No entanto, a versão à qual se teve acesso para 

este trabalho não apresentava detalhamento da estratégia de marketing para cada produto. 

O Município de Olímpia, através da Lei nº 4.505, de 28 de fevereiro de 2020, instituiu 

o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico (PDDT), por meio do qual pretende “orientar a 

atuação da administração pública e da iniciativa privada”11. A legislação também estabelece 

“os objetivos, metas, estratégias, programas e respectivos projetos”12. Em suma, através do 

PDDT o município pretende estabelecer o caminho a ser trilhado para que o turismo se 

desenvolva enquanto atividade, planejando o “desenvolvimento econômico, político e social 

sustentado do turismo no Município, visando à melhoria das condições de vida de sua 

população, com inclusão social e respeito ao meio ambiente”13. 

São partes integrantes deste PDDT os seguintes volumes: 

● “Volume I – Caracterização do Município e Inventário da Oferta Turística”, com 

descritivo inclusive de cursos de capacitação profissional na cidade ou em municípios 

próximos; 

● “Volume II - Relatórios da Pesquisa do Perfil da Demanda Turística”; 

● “Volume III – Relatórios da Pesquisa de Taxas de Ocupação Hoteleira”; 

●  “Volume IV – Planejamento Estratégico”, documento que traz uma síntese e análise de 

indicadores turísticos do município, como perfil da Demanda Turística, taxa de 

ocupação dos meios de hospedagem, uma avaliação crítica e pontos de atenção em 

relação à atividade turística na cidade. Ao final, elenca e descreve 34 programas e 

projetos voltados para o desenvolvimento da atividade turística na cidade. 

 
11 LEI Nº 4.505, de 28 de fevereiro de 2020. Disponível em https://www.legislacaodigital.com.br/Olimpia-

SP/LeisOrdinarias/4505-2020. Acesso em 16 de outubro de 2021. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 

https://www.legislacaodigital.com.br/Olimpia-SP/LeisOrdinarias/4505-2020
https://www.legislacaodigital.com.br/Olimpia-SP/LeisOrdinarias/4505-2020
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Importante notar que o Município de Olímpia tinha um PDDT anterior a este de 2020, 

o qual havia sido instituído por meio da Lei nº 4.126, de 15 de junho de 2016. Esta legislação 

foi revogada quando da promulgação da Lei 4.505/20, acima mencionada. 

Olímpia é o primeiro Distrito Turístico do Estado de São Paulo. Em junho de 2021, o 

Governo do Estado de São Paulo instituiu uma inovação legislativa na área do turismo. Por 

meio da Lei nº 17.374/21, regulamentada posteriormente pelo Decreto nº 65.954/21, criou a 

figura dos Distritos Turísticos - áreas territoriais em um município ou que congregue regiões 

de mais de uma cidade, que atendam determinadas condições, como serem áreas “de relevante 

interesse cultural, histórico, ambiental, urbanístico e econômico, com vocação para atividade 

econômica de turismo nacional ou internacional”. Distritos Turísticos também podem ser áreas 

com potencial para o desenvolvimento de empreendimentos turísticos, como “complexos de 

lazer e parques temáticos”. 

Um Distrito Turístico é criado por decreto governamental, e o objetivo da criação do 

Distrito Turístico é proporcionar e permitir a ampliação das atividades relacionadas ao turismo, 

fortalecendo a competitividade turística do destino, fomentando o desenvolvimento da cadeia 

de valor turística e a economia local, melhorando a qualidade dos serviços ofertados e 

garantindo, por fim, a longevidade das políticas de turismo. 

Este novo arranjo institucional é interessante, pois alinha a política estadual com a 

municipal – quando a localidade é reconhecida como Distrito Turístico – ao criar a figura do 

Conselho Gestor, colegiado composto por representantes do Estado e dos Municípios que 

compõem o Distrito (caso a área abarque mais de uma cidade), bem como de representantes da 

sociedade civil. Cabe ao Conselho Gestor de cada Distrito a sua gestão. 

Portanto, ao menos em tese, o arranjo do Conselho Gestor parece proporcionar e 

permitir um local de escuta e troca de informações entre a sociedade local e entes de governo, 

em um alinhamento regional que possibilite um desenvolvimento mais coordenado do turismo 

e atividades correlatas em cada Distrito Turístico criado. 

 

2.4 O Turismo sob a ótica dos atores locais 

Com base nas entrevistas realizadas, foi possível identificar assuntos comuns entre as 

mesmas, evidenciado, portanto, o foco de atenção dos entrevistados para questões que 

entendem mais prementes em relação ao que ronda a atividade turística de Olímpia. Abaixo, 

estes assuntos serão abordados por tópicos e agrupamentos realizados pelos próprios autores, 
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com as passagens das entrevistas que demonstram a percepção que cada ator relacionado ao 

turismo deu à questão. 

Cultura local / mão de obra profissional 

Ponto de atenção destacado por todos os entrevistados, a qualificação da mão de obra 

local se apresenta aos atores locais de Olímpia como um problema que a cidade enfrenta, por 

mais que sob perspectivas diferentes. 

Para o entrevistado E4, o comércio local não atende às necessidades e demandas dos 

turistas, que vão às compras ou aos bares e restaurantes consumir alimentos e bebidas em 

horários pós-visitação aos parques aquáticos, a maioria das vezes em períodos do dia que os 

comerciantes ou trabalhadores locais não estão dispostos a estar em serviço. Em outras palavras, 

no momento em que os turistas ficam disponíveis para passear pela cidade, o comércio fecha 

as portas.  

 

Pelo que eu percebo, o olimpiense não quer investir em vida noturna, não 

quer a madrugada. É muito difícil. Eu trabalho almoço e jantar, então 

imagina, a gente não tem folga, não tem fim de semana, eu não tenho 

Réveillon, Natal. Eu nunca passei o Natal com a minha família porque eu 

trabalho. (Entrevistado E4) 

Eu tenho que atender esse público que está aqui na minha cidade porque a 

maioria fecha. Os restaurantes aqui não trabalham em véspera de Natal, 

véspera de Réveillon. As pessoas não querem trabalhar. E não é o dono que 

não quer abrir, é o funcionário que já fala ‘eu não vou aparecer. 

(Entrevistado E4) 

Mas eu acho que a cidade tem que se preparar, eu acho que o olimpiense 

ainda não se conscientizou que nós temos uma Estância turística, e que o 

turismo vive de feriados, finais de semana, datas festivas. Então eu acho que 

falta essa conscientização da própria população. (Entrevistado E4) 

(...) A maioria que procura emprego aqui, ela chega e fala: ‘mas tem que 

trabalhar de domingo?’. Então é complicado você ter uma Estância Turística, 

que está crescendo muito rápido, mas não tem essa conscientização da 

população. Aí fica complicado. (Entrevistado E4) 

Eu acho que o comércio daqui trabalha em horário errado. O turista não 

consegue gastar no comércio local porque eles abrem às 9h e fecham às 18h. 

Não dá tempo de o turista sair do parque, tomar um banho e dar uma volta 

no comércio de Olímpia. Eu acho que deveria ter olhos para isso, eu acho que 

o comércio ganharia com isso, todo mundo ganharia, a cidade. (Entrevistado 

E4) 
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Essa percepção de que o olimpiense trabalha apenas no horário convencional, não 

estando disposto a ocupar os postos de trabalho que são gerados nos serviços de atendimento 

ao turista, também é reforçada pelo Entrevistado E2 que, por mais que reconheça o lado positivo 

do turismo em gerar vagas de trabalho, reconhece a dificuldade de preenchê-las: 

Com certeza o nosso ponto forte é a geração de emprego. (...) E o ponto 

negativo é a falta de qualificação dessa mão de obra especializada para 

atender essa demanda. (...) Ainda não há a cultura de que nós precisamos 

trabalhar no final de semana, nos feriados e folgar durante a semana. 

(Entrevistado E2) 

A faceta que estes trechos descortinam é a do choque entre a demanda turística e a 

cultura local, ressignificada pelo horário de trabalho usual de prestação dos serviços (manhã e 

tarde) e pela necessidade de atendimento à demanda turística (fim do dia, noite e madrugada). 

No entanto, o que muitos outros entrevistados apontam é a baixa qualificação da mão 

de obra local para atender aos novos postos gerados pela atividade turística, como pode ser 

observado pelos trechos abaixo: 

A grande dificuldade do turismo, ainda, é a nossa mão de obra. (...). Se a 

gente tivesse, por exemplo, uma escola voltada para a formação da mão de 

obra para o turismo, isso daria uma grande diferença. (Entrevistado E3) 

Formação profissional precaríssima para o turismo, nós não temos escolas 

de formação (...). A ETEC está superlotada, é pequena, são tratativas que a 

gente tem com a FATEC, com o SENAC. Então, a formação profissional é 

precária, também é um ponto fraco nosso. (Entrevistado E1) 

O problema é justamente a qualificação da nossa mão de obra, a gente tem 

sofrido muito com isso. É uma constante, seja por parte dos atrativos ou da 

rede hoteleira, a solicitação para que a gente avance um pouco mais com 

relação a qualificar. Então a gente vê que tem muita vaga em aberto e não 

consegue ser preenchida por falta até dessa mão de obra qualificada. 

(Entrevistado E2) 

A preocupação com a ocupação laboral dos trabalhadores locais é um ponto de atenção 

destacado na entrevista com o entrevistado E6, pois ele enxerga que uma boa política de 

turismo, que seja boa para a cidade, é aquela que minimiza as externalidades negativas 

decorrentes da atividade turística, ao passo em que distribui para o restante da sociedade os 

ganhos que o turismo gera. 

Eu acho que uma política de turismo tem que pensar tanto na parte de 

fomentar o setor, quanto em promover a cidade. Mas também cuidar dos 
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impactos dessa política, pensando aí nos impactos negativos, (...) e de alguma 

maneira tentar também incluir os moradores nos benefícios da política - 

porque a gente percebe muitas vezes uma exclusão da população, que fica no 

subemprego, e às vezes pessoas vêm de fora e acabam usufruindo de bens que 

são públicos da comunidade local, mas eles mesmos são poucos beneficiados. 

Então eu acho que alguma coisa nesse sentido assim, de promover, de 

fomentar, mas também de cuidar dos impactos negativos do turismo e tentar 

fazer essa distribuição mais justa dos benefícios. (Entrevistado E6) 

Uma oportunidade de buscar solucionar a qualificação da mão de obra local pode vir a 

partir da criação do Distrito Turístico de Olímpia pelo Governo do Estado de São Paulo. Em 

virtude de o Conselho Gestor ser um espaço de discussão e troca entre o governo do estado, o 

governo municipal e a sociedade civil local, estas e outras questões que demandam uma política 

pública intergovernamental podem ser endereçadas a partir da atuação conjunta entre os atores 

envolvidos. 

A questão de empregos é fundamental, da qualidade de empregos, a questão 

do social, de capacitação das pessoas. Dentro dos distritos você tem que 

capacitar pessoas na cidade para que elas sejam trabalhadores, você tem a 

questão ambiental, a questão da capacidade do suporte - então tudo isso 

passa pela nossa visão dentro do distrito. (Entrevistado E5) 

Infraestrutura urbana e serviços públicos 

A gestão urbana do território, a infraestrutura viária de acesso à cidade e a provisão de 

serviços aos turistas, que por vezes podem entrar em conflito com a prestação de serviços 

públicos à população local, também são temas que perpassam pelos entrevistados. 

Na visão do Entrevistado E1, o turismo é motor de desenvolvimento da cidade e permite 

a prestação de serviços públicos aos munícipes, não devendo entrar em choque com a própria 

atividade turística. 

Como administração, (...) eu tenho que assegurar as necessidades básicas da 

população. Independe do turismo. Antes de abordar o turismo, eu tenho que 

zelar por isso, então é saúde, educação, segurança, assistência social, 

esporte, lazer, cultura. O turismo é a força econômica que vai gerar, vai 

propiciar o crescimento dessa qualidade, mas ele não pode nunca perder de 

vista e comprometer o atendimento do que eu falei aqui. (Entrevistado E1) 

E1 também enxerga que a infraestrutura viária e de zeladoria deveriam melhorar, não 

apenas atendendo aos residentes locais, mas também facilitando a chegada de turistas e 

tornando a cidade mais agradável. 
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A área viária nossa é precária (...) tem que duplicar essas estradas 

imediatamente. (...) O paisagismo da cidade é pobre. 

(...) 

O que eu vejo é: mobilidade urbana, sistema viário - interno e acesso -, são 

pontos fracos que a gente tem que avançar. (Entrevistado E1) 

 Para o Entrevistado E3, o investimento em infraestrutura viária também é necessário e 

vem sendo realizado pela atual gestão: “quem investiu no turismo foi o setor privado. Mas ele 

(prefeito) investiu fortemente na área viária, que estava muito ruim, nas estruturas, e está 

buscando recursos junto ao Estado, junto à União, para melhorar o acesso à cidade”. 

 Ainda de acordo com E3, foi necessário um planejamento para que o desenvolvimento 

do turismo não impactasse a vida local. 

 

Nós tínhamos, por exemplo, uma grande avenida, onde nos finais de semana, 

que era o acesso único aos parques, no fim de semana o munícipe não 

conseguia andar naquela avenida, tamanho era o fluxo de carros – e é uma 

avenida importante para o munícipe também. É a principal avenida do 

município. E ele (prefeito) começou a melhorar o acesso aos parques sem 

necessariamente você criar um problema para os munícipes. (Entrevistado 

E3) 

 

 Na visão do Entrevistado E2, uma necessidade é a questão do transporte público, que 

pode tanto contribuir com o descongestionamento local quanto permitir um melhor 

deslocamento do turista pelas atrações existentes na cidade: 

 

Nós ainda precisamos evoluir enquanto gestão pública para oferecer serviços 

e com o menor impacto para a nossa população, e o desafio de ter um 

transporte coletivo é um deles. A ideia é que se tenham ônibus que passem de 

15 em 15 minutos nos principais players, nos principais resorts, ou nos meios 

de hospedagem, e que leve esse turista para os nossos parques (...). Nós 

precisamos promover um transporte coletivo desse turista para que ele 

chegue em Olímpia, deixe o seu carro no seu resort ou no seu meio de 

hospedagem, e vá para o parque sem causar um transtorno no tráfego da 

cidade, um impacto negativo. (Entrevistado E2) 

 

Instância de coordenação local e articulação institucional 

Arranjos institucionais que promovam um espaço de troca de pontos de vista, discussões 

sobre os obstáculos para o desenvolvimento do turismo, bem como sobre os problemas que ele 

gera, são importantes para que haja um alinhamento de entendimento e coordenação de ações. 

Estas instâncias e arranjos podem representar a tentativa de se aproximar do planejamento 
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turístico voltado para engajamento e participação da comunidade local, conforme apontado na 

seção 1.1. 

Idealmente, este arranjo para a área do turismo seria o Conselho Municipal do Turismo 

(COMTUR). No entanto, seu funcionamento não parece atender ao seu fim principal, que é 

promover este alinhamento e coordenação. Conforme observado pelo Entrevistado E4: 

O que mais acontece nessas reuniões do COMTUR, é sobre o dinheiro que 

vem da Estância turística, do que vai ser gasto, se está todo mundo de acordo. 

(...) Essa coisa que eu penso, isso é particular meu, minha visão pra Olímpia 

– ‘que falta isso, que está bom aquilo’ – a gente nunca chegou a essa 

conversa. Justamente pelo COMTUR ser essa ‘coisa’ da obra, do que vai 

fazer, do que vai gastar. E não ter cada um a sua opinião do que enxerga da 

cidade. (Entrevista E4) 

Se juntar todo mundo, acho que teria muito mais melhorias para a cidade, 

para o turismo. Juntar o pessoal do comércio com o pessoal do restaurante, 

a loja de biquíni, a loja de roupa, de sapato. Eu acho que falta um pouco de 

união também aqui. (Entrevistado E4) 

A falta de coordenação dos atores locais também foi apontada pelo Entrevistado E1. 

Segundo ele, “(...) não é fácil, o espírito associativo e cooperativo não está muito presente aqui 

(...), temos uma dificuldade enorme, não é fácil a colaboração.” 

Um processo participativo, por meio do qual os atores locais possam expressar suas 

dificuldades e propostas de melhoria em conjunto, entre estes atores e o poder público local, 

talvez permita florescer um destino comum entre todos na cidade. Desta forma, com um 

caminho claro, definido e estabelecido em conjunto, a cidade pode caminhar em sintonia, em 

busca de soluções para os problemas encontrados - que, ao final, serão em benefício da própria 

cidade. 

Este ponto foi reforçado pelo Entrevistado E6: 

Bom, eu acho que tudo começa com a construção de uma política de turismo, 

mas uma política construída não apenas pelo poder público. Ele tem que estar 

presente, é peça fundamental, mas é envolver outros atores também nessa 

construção. Então eu acho que o conselho a gente pode talvez entender como 

um instrumento fundamental. O conselho de turismo que vai conseguir reunir 

tanto atores públicos como os privados, a sociedade civil, enfim, e aos 

interessados em relação ao setor, a atividade turística. (Entrevistado E6) 

 Neste sentido, a proposta do Distrito Turístico de Olímpia pode ser um indutor para uma 

coordenação local, alinhada ao governo estadual, já que é o governo do Estado que cria o 

Distrito Turístico. Conforme relata o Entrevistado E5: 
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Uma mentalidade que também está embutida nos Distritos que nós queremos 

trazer é a seguinte: o destino tem que se valorizar, que todos saibam trabalhar 

pelo destino, o destino dando certo o seu negócio vai dar certo, e não 

trabalhar na promoção do seu negócio, mas que todos trabalhem juntos pelo 

destino. (Entrevistado E5) 

Distrito Turístico e visão de futuro 

Um dos pontos mais debatidos pelos entrevistados se referiu justamente à criação do 

Distrito Turístico de Olímpia, considerado por todos como a grande oportunidade para a atração 

de investimentos ao município nos próximos anos. 

Fruto de uma nova e recente legislação, os Distritos Turísticos constituem inovação na 

maneira de se conduzir a política de turismo estadual. Até a conformação do novo instrumento, 

é possível afirmar que a política estadual era mais focada na transferência de recursos que na 

indução do desenvolvimento turístico, como apresenta o Entrevistado E5: 

A Secretaria tinha um único pilar, que é o DADETUR (...) que passa para a 

Estância e o Município de Interesse Turístico um recurso para infraestrutura. 

Não tem esse olhar para o turismo como um indutor econômico de renda e 

emprego. (Entrevistado E5) 

A impressão é confirmada pelo Entrevistado E1, para quem, do ponto de vista 

municipal, o novo instrumento é vislumbrado como a possibilidade de ampliar participação na 

recepção de recursos originados pela atividade turística, o que não era possível antes do 

instrumento. 

Na minha visão, o modelo institucional atual do turismo no estado de São 

Paulo está falido, esse modelo de Estância Turística. Talvez o modelo de 

Município de Interesse Turístico seja mais adequado do que o de Estâncias, 

porque há uma pulverização enorme de municípios incipientes na atividade 

turística e são tratadas igualmente questões muito desiguais. (Entrevistado 

E1) 

“Aparecida recebe 13 milhões de turistas por ano (...) Tupã, Paraguaçu Paulista, deve 

receber 5 mil por ano. Está falido esse modelo.”, menciona o Entrevistado E1, na tentativa de 

exemplificar que municípios com maior potencial e retorno turístico recebem, muitas vezes, o 

mesmo tratamento que municípios com potencial menor. 

Incorporando a questão à experiência local, o Entrevistado E1 discorre sobre a questão 

tributária dos repasses oriundos do turismo, que justificariam o entusiasmo com o novo modelo 

de Distrito Turístico: 
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O DADETUR é o seguinte: Olímpia deve estar evoluindo para ser um gerador 

de um PIB do turismo para o estado da ordem de R$ 3 bilhões por ano. Desde 

que a pessoa sai da casa dela, abastece, pedágio, lanche, chega em Olímpia, 

hotelaria, uns R$ 3 bi. (Entrevistado E1) 

A carga tributária brasileira é 30%, então R$ 1 bi está ficando no caminho, 

que é tributo. Volta nada para Olímpia disso aí. A nossa receita corrente 

líquida é R$ 240 milhões por ano, somando todas as transferências. Quase 

metade disso são receitas municipais. Então, o turismo não é considerado 

adequadamente no valor agregado quando se define a redistribuição de 

ICMS. Aí cria o DADETUR para repor, para fazer justiça tributária, mas o 

Estado não cumpre, ele não repassa. (Entrevistado E1)  

Então, primeiro, o critério de distribuição está errado, ele não corresponde à 

necessidade da justiça tributária, para quem tem turismo. Daí, eu vislumbrei 

na figura do Distrito Turístico uma forma política do Estado dar uma atenção 

e ter políticas para o turismo onde precisa ter. (Entrevistado E1) 

A minha expectativa é que o Estado tenha uma participação maior, via 

Distrito e políticas públicas, e devolva um pouco do que ele arrecada pelo 

nosso turismo, mais do que ele devolve hoje, que é muito pouco, e que ele nos 

ajude a qualificar, a entender as deficiências e soluções. (Entrevistado E1) 

O movimento é visto, portanto, como um importante impulsionador para a atração de 

capital privado, melhorias de infraestrutura e na qualidade da mão de obra local, bem como um 

ativo importante para a ampliação da possibilidade de acesso ao destino. Enquanto órgão de 

implementação da política, há naturalmente, grande expectativa sobre o Conselho Gestor do 

Distrito Turístico, tópico que suscitou opiniões distintas: 

Com a criação desse conselho gestor, nós vamos discutir as políticas públicas 

de desenvolvimento aqui do distrito turístico em conjunto, a iniciativa 

privada, prefeitura de Olímpia e o governo do estado de São Paulo. Então 

estamos muito otimistas com relação a essa parceria e que isso vai acontecer 

de uma maneira muito mais rápida do que se a gente não tivesse esse canal 

direto com o governo do estado, de dizer, por exemplo, do que nós precisamos 

melhorar com relação às nossas vias de acesso aqui ao destino, segurança 

pública, o próprio transporte, a mobilidade aqui dentro do distrito, e tantos 

outros assuntos, a qualificação, trazendo aqui, para cá, ETEC, FATEC, para 

qualificar essa mão de obra. (Entrevistado E2) 

Teoricamente, esse conselho eu acho que é um modelo institucional muito 

bem pensado. Agora, é na prática que eu quero ver se ele produz os melhores 

resultados. (Entrevistado E1) 

Agora, a Faria Lima descobriu Olímpia e já dimensionou o ‘risco Olímpia’. 

Então, Olímpia vai acessar a grandes montantes de recursos e esses grandes 

fundos, eles são muito próximos ao governo do estado, tem muito trânsito. (...) 

Eu acho que por enquanto estão ouvindo muito a Faria Lima e pouco os 

empresários locais. (...) Então esse equilíbrio que eu estou começando a 

tentar administrar. (Entrevistado E1) 
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Nossa intenção é a partir do Distrito Turístico, dentro do Conselho Gestor do 

Distrito, ir tratando destaques, questões, e fazendo com que esta ‘liga’ 

aconteça. Primeiro que a infraestrutura se torne de padrão internacional – 

como quando se vai a Flórida ou a outro lugar, ou seja, você tem uma 

comunicação entre aquilo ali, uma identidade – então isso é uma visão clara 

que a gente tem, como objetivo do DT. (Entrevistado E5) 

Melhorar cada vez mais os dados e as informações. Olímpia já tem, mas 

aprimorar cada vez mais isso. (...) Ter condição para que Olímpia vá de hoje 

um polo regional, para um polo nacional (um destino nacional) e daqui a 

pouco nacional-internacional. (Entrevistado E5) 

Do ponto de vista estadual, como apresenta o Entrevistado E5, a ideia é que o modelo 

de Distrito Turístico, uma vez avaliado como bem-sucedido, vá se aperfeiçoando e 

incorporando outros benefícios de políticas públicas: 

O segredo é que essa governança funcione, que os empresários, o município 

e o estado entendam este instrumento do Distrito. Aí, aos poucos, nós vamos 

organizando outras coisas, como pode se incorporar daqui a pouco legislação 

de financiamento, legislação de incentivo e outras políticas – 

institucionalmente, tudo fica mais organizado. (Entrevistado E5) 

Contudo, ainda que se vislumbre uma grande oportunidade no Distrito Turístico, há 

também ressalvas quanto à implementação da política, sobretudo em se tratando da falta de 

coordenação que pode acarretar em desequilíbrios sobre a sua condução, como aponta o 

entrevistado E1: 

Eu pautei as carências que o Estado tem com relação ao Distrito que eles 

criaram (...) a primeira impressão é que é tudo pela iniciativa privada. Eu 

concordo no conceito, até por coerência. (...) Porém, eles não têm a 

compreensão e as informações que eu tenho. (...) Eles estão tentando transpor 

modelos que não são adequados para Olímpia. (Entrevistado E1) 

Eu não acredito, para o país e para nós, em um modelo político e econômico 

liberal puro. (..) Ele tem que ser moderado. A economia, a sociedade, tem que 

se mover pelo crescimento econômico, mas o apetite do lucro tem que ser 

moderado. Nada adianta a pujança econômica com um povo miserável, tá 

errado. Eu não vou participar disso. Então, o empresariado tem que ter 

clareza disso e a gente evoluir junto. Vai fazer discutido com lideranças 

locais, regionais. Então, o Distrito ele é uma experiência que está começando. 

(Entrevistado E1) 

  

Pandemia 

A pandemia também mobilizou a atenção dos entrevistados e despertou sentimentos 

positivos, embora acompanhados de algumas ressalvas. Se o momento de arrefecimento da 
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pandemia indica retomada no fluxo turístico e a esperança de melhores tempos, esse 

movimento, como sugeriu o entrevistado E6, deve evocar cuidados por parte dos municípios, 

para que não sejam pegos de surpresa: 

Eu acho que em um primeiro momento a ameaça maior foi a questão do 

distanciamento, a questão do isolamento das pessoas, elas pararam de viajar. 

Nós vimos vários hotéis fechando, a iniciativa privada sofreu muito no 

começo. Por outro lado, acho que as empresas foram se reinventando 

também, criando os seus protocolos de segurança e aí começou de novo a ter 

o turismo. Acho que agora que as coisas estão melhor e acho que vai ser um 

‘boom’ nos municípios, que também tem que tomar um certo cuidado porque 

eu acho que vai ter uma retomada do setor de turismo agora. (Entrevistado 

E6) 

Nesse mesmo sentido, o entrevistado E4 conta sobre uma experiência de atendimento 

ao turista durante a pandemia, momento em que foi preciso evocar o protocolo sanitário para 

evitar maiores contratempos. Sobre o porvir, o entrevistado também apresenta ressalvas quanto 

à capacidade municipal de atender a demanda represada: 

O brasileiro, em geral, as pessoas... relaxaram muito né. Assim, era um em 

cima do outro, família que chegava de 20, 30. E eu tive que fechar e explicar: 

‘olha, eu não consigo atender’. Primeiramente, pelos protocolos né. Pra não 

ter nenhuma multa. Eu não tive nenhuma advertência para nenhum dos dois 

restaurantes porque eu procurei fazer tudo conforme pediram. Mas eu acho 

que a cidade ainda não é preparada. Sinceramente, eu acho que Olímpia, 

principalmente no quesito mão de obra, não sei, a infraestrutura um dia vai 

faltar água, penso eu, se continuar da maneira que está. (Entrevistado E4) 

Se os desafios estruturais advindos do represamento da demanda turística podem 

despertar preocupações nos atores locais, por outro lado, o município procurou investir na 

vacinação da população, o que constitui importante ativo local. Enquanto ameaça, ainda que 

esteja no radar municipal a possibilidade de uma retração da pandemia, a perspectiva de futuro 

é positiva, segundo o entrevistado E3: 

Eu vejo agora um momento muito bom se a gente não tiver um retrocesso com 

relação à pandemia. Eu acredito muito na vacinação, nós estamos hoje já 

com quase 80% da população vacinada, e, no país, nós estamos avançando 

também, porque nós dependemos dos turistas que virão de outros lugares. 

Então eu acho que a questão da pandemia, com a vacinação, eu acho que a 

gente está passando. E passando isso, o nosso turismo tem tudo para crescer 

muito. (Entrevistado E3)



45 
 

Capítulo 3 - Análise de Resultados 
 

Este Capítulo analisará e debaterá os materiais e informações coletados durante o 

processo de pesquisa, conformando desta maneira uma investigação exploratória sobre as 

forças, fraquezas, ameaças e oportunidades para o turismo de Olímpia. 

De início, contudo, ainda que não seja um objetivo específico deste trabalho, se 

entendeu importante apresentar uma classificação de Olímpia à luz do Modelo do Ciclo de Vida 

da Área Turística de Butler, buscando, desta forma, contribuir para que o município de Olímpia 

possa verificar seu estágio atual de desenvolvimento da atividade turística, identificar eventuais 

obstáculos que podem se apresentar no futuro, em virtude de casos de outras cidades que já 

passaram pelas etapas do Ciclo, e desta maneira melhor se planejar. 

Na sequência, então, serão problematizados os argumentos e destaques identificados na 

coleta de dados que culminaram na conformação da listagem de forças, fraquezas, ameaças e 

oportunidades, apresentadas pela Matriz SWOT. A partir deste material, se encaminha o esforço 

de elaboração de uma nova matriz, desta vez cruzando as forças e fraquezas mapeadas com as 

oportunidades e ameaças que se vislumbram a Olímpia, apresentadas pela Matriz SWOT 

Cruzada, de modo a interpretar o conjunto dos elementos. 

 

3.1 Olímpia no Ciclo de Butler 
 

Considerando as etapas do Modelo do Ciclo de Vida da Área Turística de Butler, já 

apresentadas no Capítulo 1, e tratando de transportá-las ao caso de Olímpia, é possível 

interpretar que o município se encontra na chamada fase de “Desenvolvimento”, pelas 

características que serão destacadas a seguir. 

Descontando o período de pandemia, em virtude do claro impacto que o isolamento 

social imprimiu neste espaço de tempo, o número de visitantes que chegam à cidade cresce 

anualmente, ao passo que a rede hoteleira também avança substancialmente, com crescente 

número de leitos. Começam a ser percebidas também as chegadas de redes de prestadores de 

serviços ao turista que são de fora da cidade (casos das redes de fast-food McDonald’s e Burguer 

King e da rede de hotel Accor, para citar apenas alguns exemplos) reconfigurando assim, ainda 

que inicialmente, a oferta de serviços local. 

Como a fase sugere, mudanças geográficas também vêm sendo percebidas em Olímpia, 

principalmente no Vale do Turismo (região de concentração de oferta turística no município), 

onde as intervenções vêm ocorrendo para dar conta da expansão da atividade turística, facilitar 
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o acesso ao turista e, paralelamente, minimizar as externalidades negativas aos residentes, como 

no trânsito local, por exemplo. 

Assim como largamente reportado em todas as entrevistas, a cultura de trabalho da mão 

de obra local também vem apresentando alguma falta de sintonia com o que se pretende, em 

linhas gerais, de aproveitamento econômico do turismo, como na resistência de adesão ao 

horário de trabalho flexível, o que é também característico da fase de “Desenvolvimento” do 

turismo local. 

Ademais, com a criação do Distrito Turístico em Olímpia, pelo Governo do Estado de 

São Paulo, o município passa a ter a possibilidade de um envolvimento e alinhamento regional 

para a continuação dessa reconfiguração. 

No entanto, tão importante quanto situar Olímpia no Ciclo é, com isso, antever e 

antecipar futuros problemas que as etapas posteriores já demonstraram em outras localidades e, 

desta forma, buscar minimizá-los. 

Embora existam, desde já, características marcantes da fase seguinte descrita por Butler 

(1980), de “Consolidação” do turismo, como o protagonismo da atividade turística na economia 

e a publicidade sobre o destino funcionando como importante instrumento de alcance e atração 

de turistas, há, por outro lado, problemas que ainda não se apresentam atualmente, mas podem 

ser previamente mapeados. Por exemplo, a fase de “Consolidação” é também caracterizada pela 

queda na taxa de crescimento do turismo, quando infraestrutura e instalações começam a se 

deteriorar e os impactos ambientais e sociais começam a ser percebidos com mais força, 

podendo acirrar ainda mais os ânimos entre a comunidade local e a atividade turística.  

Mais adiante, por sua vez, o estágio de “Estagnação” representa o limite da capacidade 

de carga turística municipal, o ponto a partir do qual, se superado, efeitos negativos podem se 

tornar irreversíveis. A fase, como introduzida pelo autor, é um importante lembrete sobre a 

necessidade de diversificação e renovação constante da oferta turística para a manutenção da 

relevância do destino. 

As etapas subsequentes às do “Desenvolvimento” no Ciclo podem, portanto, apresentar 

ao município de Olímpia caminhos a serem evitados para não seguir o destino de locais 

turísticos que perderam força e foram se tornando decadentes com o passar do tempo. 

 

3.2 Matriz SWOT 
 

Um dos objetivos específicos estabelecidos em conjunto com a Estância Turística de 

Olímpia para este trabalho foi a condução de uma investigação exploratória de fraquezas, 
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ameaças, forças e oportunidades do município de Olímpia em relação ao seu potencial turístico, 

utilizando-se para tanto, como técnica de apuração dos dados, a análise SWOT14. 

Essa investigação, como sustentada por Zimmerman (2015, p. 28) “tem como objetivo 

formar uma percepção sobre como a Organização empreende esforços para desempenhar suas 

atribuições, quais têm sido seus resultados e quais desafios precisa superar”. 

Assim, a partir da coleta de dados, sustentada por meio de análise documental e 

condução de entrevistas, a condução dessa análise é seguida pela elaboração de matriz de forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças do município de Olímpia em relação ao seu potencial 

turístico, como na figura abaixo:  

 

Figura 3 - Matriz SWOT 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no modelo de Zimmerman (2015, p. 29). 

Como aponta Zimmerman: 

 

A análise SWOT deverá considerar como insumos os resultados da revisão 

documental, entrevistas e análise de opiniões e percepções de clientes e do 

público-alvo, entrevistas com as lideranças, pesquisas com servidores. Esses 

resultados deverão agregar elementos para compor a matriz de forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças (ZIMMERMAN, 2015, p.29). 

 

 
14 O termo SWOT vem do inglês Strengths (S), Weaknesses (W), Opportunities (O) and Threats (T), que, em 

português, podem ser traduzidos, respectivamente, para Forças (F), Fraquezas (F), Oportunidades (O) e Ameaças 

(A). 
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Com base na coleta de dados e de informações a partir das entrevistas com atores locais, 

bem como a partir daquelas geradas pelos próprios produtos e pesquisas elaboradas pela 

Secretaria Municipal de Turismo, o que se apresenta a seguir é uma análise sobre o cenário 

atual do turismo em Olímpia no que se refere aos seus instrumentos de gestão e planejamento, 

objetivando evidenciar pontos de melhoria para que o município possa realizar seu pleno 

potencial turístico. 

 O município gera e produz conteúdos pertinentes sobre a dinâmica turística local, 

embora ainda sejam voltados a verificar o desempenho de serviços hoteleiros ou cumprir os 

requisitos necessários estipulados pela legislação estadual para que a cidade seja considerada 

um Município Turístico e possa receber os recursos repassados pelo DADETUR - 

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Município Turísticos. 

 Sem objetivar juízo de valor, parece aos autores que a estrutura de incentivos leva a essa 

realidade, pois o município poderia ter condições de melhor aproveitar o conteúdo gerado por 

seus dados e pesquisas para interligar ações e projetos em direção a uma institucionalização da 

política de turismo municipal. 

 O PDDT, por exemplo, que deveria ser por excelência o documento de orientação das 

ações a serem realizadas pelo município na busca de um desenvolvimento sustentável do 

turismo, parece, na realidade, existir apenas para cumprir exigências estaduais.  

Na comparação entre os dois PDDTs, de 2016 e 2020, observa-se que, com exceções 

pontuais referentes a legislações que remetem à estrutura administrativa do Município - que 

mudou de um ano a outro -, e ao período de revisão do PDDT - que passou de bianual para 

trianual -, as duas legislações são praticamente idênticas, com mesmos princípios, objetivos e 

diretrizes, inclusive mesmo número de artigos. 

Cada um dos PDDTs têm, como parte integrante, um dos Volumes referentes ao 

“Planejamento Estratégico”, com apresentação dos programas e projetos a serem realizados 

pelo município, em cada um dos períodos de abrangência do PDDT, para o desenvolvimento 

do turismo. 

No entanto, dentre os 20 programas e projetos constantes no Planejamento Estratégico 

do PDDT de 2016, ao menos 14 são repetidos no Planejamento Estratégico do PDDT de 2020, 

indicativo, portanto, de que não foram cumpridos, por mais que cinco deles tenham sido 

classificados como de prioridade “muito alta”, em 2016, e quatro como de prioridade “alta”. 

Portanto, não parece ter havido condições para que se avançassem as medidas propostas, sendo 

elas reeditadas, sem alterações, no ciclo do PDDT seguinte. 
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Daí, também se infere a baixa institucionalização do PDDT pela fala do entrevistado E1 

de que o PDDT de 2020 “foi uma atualização para cumprir tabela”, sem ter havido uma 

discussão aprofundada sobre o mesmo. Essa descrição também é corroborada por ata do 

COMTUR, que reporta que “a existência do Plano Diretor, atualizado de acordo com a lei, é 

condição prévia para a cidade se manter como Estância Turística e atender requisitos de outros 

programas do setor” (OLÍMPIA, 2019b). 

 O próprio COMTUR, que é o local através do qual o Poder Público interage com a 

sociedade civil, escuta demandas, delibera propostas de um desenvolvimento coletivo, motiva 

e engaja os diversos atores locais em um processo participativo e democrático, em verdade atua 

como mero avalizador dos projetos que receberão recursos do DADETUR, ausentando-se de 

suas outras funções democráticas, participativas e de coordenação dos atores envolvidos na 

cadeia do turismo, como foi observado na seção das entrevistas.  

 O número de turistas cresce ano a ano no município (sem considerar o período de 

impacto por conta da pandemia da Covid-19) e a cidade tem recebido investimentos para 

ampliação de sua infraestrutura hoteleira, o que garante um potencial de acomodação desta 

demanda turística. No entanto, é fundamental notar que, observando-se a taxa de ocupação da 

rede hoteleira, ela ainda é baixa no consolidado anual e também na maioria dos meses ao longo 

do ano, com as exceções de janeiro, julho e dezembro. Isso reflete a necessidade de o município 

conseguir atrair um fluxo de turistas que não se concentre nos períodos de férias escolares e de 

feriados prolongados, visando maior aproveitamento dos investimentos e infraestruturas já 

existentes. Um esforço do conjunto de atores locais, públicos e não-estatais, para uma melhor 

ocupação da rede hoteleira aos finais de semana traria ganhos para toda a economia local. 

 O surgimento e crescimento do turismo em Olímpia foi baseado na iniciativa privada, 

centrada, no início, apenas no Parque Aquático Thermas dos Laranjais, e que posteriormente se 

expandiu para outros empreendimentos e serviços na cidade. Este espírito empreendedor dos 

munícipes, responsável por dar o impulso inicial para que o turismo existisse, deve ser 

explorado pelo Poder Público, de forma a permitir que as novas oportunidades atreladas à 

atividade turística sejam apropriadas pela comunidade local, gerando os frutos de uma 

distribuição social do ganho advindo desta atividade. 

É o histórico de atividade latente e bem-sucedida do empreendedor de turismo local que 

confere ao município a oportunidade de encontrar junto a potenciais parceiros (como SEBRAE 

ou Ministério do Trabalho) mecanismos de fomento aos empreendimentos privados locais, 

como a instalação de um escritório de fomento, por exemplo, atividade já vislumbrada pelo 

próprio PDDT vigente, mas ainda não consolidada. 
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O crescimento do número de leitos hoteleiros e do fluxo de turistas também se reflete 

no aumento do número de agências de viagem, que cresceu 16% entre 2017 e 2019 (OLÍMPIA, 

2020a), e que pode representar tanto a criação de novas oportunidades de emprego quanto a 

possibilidade de diversificação da origem dos turistas, já que as agências de viagem devem 

disputar entre si pelo número de turistas que chegam à cidade. Essa competição, além de resultar 

no aumento do fluxo de visitantes, vai permitir que se diversifique a origem dos mesmos, 

tirando uma dependência dos turistas originários da região da Grande São Paulo. 

Por mais que sejam louváveis os esforços da Prefeitura em produzir relatórios 

recorrentes de dados e pesquisas sobre o turismo local, é importante buscar formas de qualificar 

estas informações. Quando se trata do número total de turistas que visitam a cidade, a conta 

realizada para se chegar ao total de visitantes é a multiplicação da quantidade média de pessoas 

ao dia pelo total de dias do período. Por exemplo, observando os dados do feriado de 12 de 

outubro de 2021, referentes à taxa de ocupação hoteleira, verificou-se que a quantidade média 

de pessoas por dia era de 16.502. Para se chegar ao número total de turistas no período, 

multiplicou-se este valor por quatro (referentes aos dias do período de feriado), para se chegar 

à conclusão de que, no feriado de 12 de outubro de 2021, 66.009 pessoas visitaram a cidade15. 

No entanto, esse valor final pressupõe que são 66.009 pessoas diferentes que visitaram a cidade, 

quando é difícil crer que este seja o dado real, já que os turistas que ficam no hotel são, salvo 

exceções, os mesmos durante o período de quatro dias. Para que o total de visitantes à cidade 

neste período seja o indicado, a cada dia os hotéis teriam que realizar as operações de entrada 

e saída de 16.502 pessoas diferentes, o que não parece ser o caso. Em resumo, a melhor 

terminologia parece ser de “diárias turísticas”, e não número total de turistas, como inclusive 

foi ressaltado pelo entrevistado E1, na afirmação: “nós devemos evoluir para 2 milhões de 

pessoas, porque nós tivemos em 2019, 4 milhões diárias turísticas, não é pessoa. O pessoal fala 

em 3 milhões, são 3 milhões de diárias hoteleiras oficiais”. 

Ainda no tocante à pesquisa da taxa de ocupação da rede hoteleira, observou-se que o 

total de meios de hospedagem respondentes varia de mês a mês. Essa variação se reflete no 

total de leitos respondentes, o que, por sua vez, torna a base de comparação diferente mês a 

mês. 

 
15 A pesquisa da Taxa da Rede Hoteleira para o feriado de 12 de outubro de 2021 pode ser encontrada no Anexo 

1. 
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 Grande parte dos turistas vão à cidade usufruir de parques aquáticos e das instalações 

de resorts, evidenciando uma concentração de recursos em uma pequena área da cidade e em 

poucos empreendimentos privados. 

Uma deficiência, que pode potencializar a concentração de turistas nas áreas do resort e 

inclusive já foi identificada pelo próprio município, é a baixa qualificação da mão de obra local 

e uma resistência da população local em trabalhar nos horários que fogem ao convencional - 

aqui entendido como aquele entre 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h. Fora destes dias e horários é 

justamente quando há uma demanda turística, que pode se concretizar em termos de demanda 

por serviços de alimentação e comércio. Não havendo comércio e serviços abertos nos horários 

em que o turista está na cidade, e não nos parques, a economia local deixa de gerar recursos e 

postos de trabalho, que se voltam apenas para as ocupações em torno dos Resorts. 

Apesar de haver um programa de sensibilização sobre a importância do turismo para a 

comunidade local, a iniciativa não parece conseguir demonstrar a oportunidade que o turismo 

representa em termos de geração econômica e de superação dos obstáculos existentes entre a 

demanda turística e uma cultura local relativa ao turno de trabalho.  

Grande filão da oportunidade de diversificação da oferta turística pode estar atrelado ao 

folclore, que rendeu ao município, como já abordado, o título de capital nacional do folclore. 

Como menciona o entrevistado E2, o Festival Nacional do Folclore de Olímpia já ocorre há 57 

anos, recebendo grupos folclóricos de norte a sul no município. Contudo, a própria Pesquisa de 

Perfil da Demanda Turística de Olímpia (OLÍMPIA, 2020b), aponta que apenas 7,2% dos 

turistas visitam o município por outras razões, que não os parques aquáticos locais16. Ainda que 

o número seja pequeno, há espaço, reconhecimento e expertise local para aprimorar essa oferta 

turística ligada ao folclore. 

 Observou-se que o número de estabelecimentos de alimentação e de artesanato local, 

em Olímpia, sofreu um decréscimo entre 2017 e 2019 da ordem de 17% e 22%, 

respectivamente, com os meios de alimentação reduzindo de 257 para 214, enquanto os locais 

de artesanato passaram de 9 para 7 no período17. A diminuição de locais de serviços de 

alimentação e compras pode reforçar a concentração dos turistas que chegam a Olímpia nas 

imediações e instalações de serviços ofertados pelos resorts, na medida em que o turista pode 

não encontrar na cidade os serviços que busca, enquanto nas imediações dos resorts isso pode 

 
16 A Figura com dados sobre as motivações das visitas à Olímpia pode ser encontrado no Anexo 2, extraído da 

Pesquisa de Perfil da Demanda de Olímpia (OLÍMPIA, 2020b). 
17 Dados observáveis pelo Anexo 3, extraídos do documento Plano Estratégico de Marketing da Estância 

Turística de Olímpia (OLÍMPIA, 2020a). 
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estar presente (o fator proximidade e comodidade pode, inclusive, dificultar o deslocamento 

para a cidade).  

 Grande parte dos turistas que vão a Olímpia são da capital paulista ou da Grande São 

Paulo, perfazendo aproximadamente 40% dos turistas (OLÍMPIA, 2020a). Esta elevada 

concentração de origem dos turistas representa um risco, e é importante que o município 

consiga diversificar mais a região de origem de seus turistas. Um trabalho estratégico de 

marketing e promoção turística poderia atrair um maior contingente de pessoas de regiões que 

estejam entre 2h e 3h de distância de carro de Olímpia, representando um potencial turístico 

considerável e que conseguiria se deslocar para finais de semana, contribuindo para a elevação 

da ocupação da rede hoteleira, hoje muito dependente de férias e feriados. Os turistas ficam, 

em média, entre três e quatro dias em Olímpia, reforçando o entendimento de que a cidade 

depende de feriados para atrair grande fluxo turístico18.  

 Não foi identificado um calendário de eventos robusto, com atrações nacionais diversas 

- para além do Folclore - na área da cultura e música, e com festivais gastronômicos. Parece 

importante que o município consiga se planejar para ter eventos deste tipo, todo mês, em finais 

de semana, em um esforço de ações conjuntas para incentivar o turismo ao longo do ano e tirar 

sua dependência dos períodos de férias e feriados. 

 Praticamente 66% dos visitantes que chegam a Olímpia o fazem por meio do conselho 

de amigos e parentes19, o que é um indicador positivo de sua qualidade turística, já que a 

recomendação para visitar um destino representa que satisfações foram atingidas por parte de 

quem visitou a cidade. 

 Apesar dos esforços de diversificação dos atrativos turísticos, fato é que parte 

considerável dos turistas visita Olímpia principalmente por conta de dois parques aquáticos, o 

Thermas dos Laranjais e o Hot Beach. 

 Conforme apontado pelas entrevistas, e pelo papel observado que o COMTUR 

desempenha, não obstante o fato de os atores locais não estarem unidos em busca de medidas 

comuns para o desenvolvimento da atividade turística local, não parece haver um espaço de 

coordenação destes atores com esta finalidade, rearranjando a governança local em torno do 

turismo e institucionalizando e instrumentalizando a gestão e planejamento da atividade. 

Dentre os temas de maior destaque das entrevistas, está a criação do Distrito Turístico 

de Olímpia, considerado por todos os entrevistados como a grande oportunidade de atração de 

 
18 O tempo médio de permanência dos turistas pode ser encontrado no Anexo 4, extraído da Pesquisa de Perfil da 

Demanda de Olímpia (OLÍMPIA, 2020b). 
19 Dados observáveis pelo Anexo 5, extraídos da Pesquisa de Perfil da Demanda de Olímpia (OLÍMPIA, 2020b). 
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investimentos ao município, nos próximos anos. Fruto de uma nova e recente legislação já 

apresentada, os Distritos Turísticos constituem inovação na maneira de se conduzir a política 

de turismo estadual. 

Compreendido como um instrumento capaz de trazer retorno mais condizente com o 

potencial turístico do município, por parte do investimento estadual e da iniciativa privada, 

como explicou o entrevistado E1, o Distrito Turístico poderá impulsionar não apenas a atração 

de capital privado, mas ainda as melhorias de infraestrutura e zeladoria, a qualidade da mão de 

obra local, bem como justificar e acelerar a construção de um aeroporto local, ativo importante 

para a ampliação das possibilidades de acesso ao destino. É este conjunto de benesses que 

possibilitará Olímpia se transformar no principal destino de águas termais e parques aquáticos 

do Brasil. 

Interessante reforçar que, até aqui, a oferta turística de Olímpia está muito restrita e 

atrelada ao sucesso de seus parques aquáticos, sobretudo o Thermas dos Laranjais e o Hot 

Beach, como já mencionado, o que pode tornar mais desafiadora a atração do turista no caso de 

outros municípios passarem a investir no mesmo segmento turístico ou melhorarem suas ofertas 

atuais. 

É por isso que essa competição pelo turista, seja com destinos de atrativos semelhantes 

ou com outros Destinos Turísticos - que surgirão com o tempo – pode se tornar uma ameaça ou 

um ponto de alerta à Olímpia, razão pela qual o município deverá estar sempre atento à 

diversificação e à qualidade de sua oferta de produtos e serviços turísticos. 

Como evidencia a pesquisa de perfil da demanda turística de Olímpia, o principal meio 

de transporte utilizado pelos turistas que chegam ao município é o carro próprio (modal 

rodoviário), responsável por quase 89% das respostas20. 

Nesse sentido, essa grande dependência pode acabar acarretando em desafios logísticos 

e de acesso ao município. Fatores como a ocorrência de greves em vias de acesso, de oscilação 

no preço do combustível ou nas tarifas rodoviárias ou mesmo a execução de quaisquer obras 

em importantes vias de acesso ao destino turístico podem acabar influenciando positiva ou 

negativamente o fluxo de turistas, razão pela qual a dependência rodoviária pode ser 

considerada uma ameaça. 

É neste contexto que ganha ainda mais importância a possibilidade de se ter em Olímpia 

um aeroporto. Além da diversificação modal que facilitaria a chegada ao município por parte 

 
20 Dados sobre os meios de transporte utilizados para se chegar a Olímpia podem ser encontrados no Anexo 6, 

extraídos da Pesquisa de Perfil da Demanda de Olímpia (OLÍMPIA, 2020b).  
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do turista, o ativo pode também vir a facilitar a diversificação da origem deste turista, uma vez 

que amplia as possibilidades de acesso, inclusive, para os visitantes que residem a longas 

distâncias do destino. 

Quanto à pandemia, as entrevistas deixam claro o sentimento dos atores locais de que 

há, em curso, um movimento de retomada no fluxo de turistas. Este movimento, inclusive, 

suscita dúvidas sobre a capacidade tanto da infraestrutura instalada quanto da mão de obra local 

darem conta da demanda até então reprimida. Enquanto segmento dependente do fluxo de 

turistas, resta também evidente que um eventual retrocesso da pandemia e todas as 

consequências a ela relacionadas - como o isolamento social, principalmente - pode representar 

uma importante ameaça ao município. 

Assim, diante das problematizações até aqui externadas, segue abaixo um quadro 

resumo com listagem das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças identificadas e que se 

vislumbram ao município de Olímpia quanto ao seu potencial turístico: 

 

Quadro 3 - Matriz SWOT do turismo de Olímpia 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Crescimento no número de leitos (infraestrutura 

hoteleira) 

- Aumento do número de agências de turismo 

- Espírito empreendedor da comunidade local 

- Instrumentos de gestão do turismo 

- Sensibilização da comunidade local sobre a 

importância do turismo 

- Satisfação do turista - Recomendação do 

destino turístico pelo boca a boca 

- Aumento do fluxo dos turistas 

- Geração de emprego e renda 

- População vacinada 

 

- Ausência de calendário de festividades 

- Grande dependência de um único tipo de 

atrativo turístico (águas termais) e grande 

dependência de um único parque (Thermas dos 

Laranjais) 

- Ausência de comércio e serviços no horário em 

que o turista não está nos parques aquáticos 

- Concentração dos turistas nas dependências 

dos resorts e não na cidade 

- Oferta de meios de alimentação e artesanato 

local não acompanhou crescimento do número 

de leitos 

- Falta de implementação do PDDT 

- Baixa relevância do COMTUR 

- Falta de coordenação dos instrumentos de 

gestão do turismo disponíveis 

- Coleta incongruente de dados sobre turistas 
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- Baixa ocupação média de turistas fora de 

feriados e férias 

- Resistência da comunidade em trabalhar fora 

do horário comercial 

- Desagregação/desunião dos atores locais 

- Mão de obra pouco qualificada 

- Infraestrutura urbana da cidade 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

- Alinhamento com política estadual de Distritos 

Turísticos 

- Efetivar escritório de fomento ao 

empreendedorismo em turismo 

- Potencial de exploração da cultura folclórica 

- Consolidação da cidade como principal destino 

de águas termais e parques aquáticos do Brasil 

- Atração de capital privado 

- Construção de aeroporto 

- Turismo como indutor de melhorias 

socioeconômicas 

- Competição com outros Distritos Turísticos e 

destinos de atrativos semelhantes 

- Dependência rodoviária 

- Retrocesso da pandemia 

- Desequilíbrio na coordenação das políticas de 

turismo de Olímpia 

- Concentração de origem do turista 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

3.3 Matriz SWOT Cruzada 

Para além dos objetivos específicos estabelecidos neste trabalho, buscando avançar nos 

esforços de contribuição para com o planejamento turístico de Olímpia, a partir da Matriz 

SWOT apresentada foi conduzida a elaboração de uma nova matriz, a SWOT Cruzada, 

conforme a contribuição de Weihrich (1982, p. 59-62), que procura estabelecer, a partir do 

cruzamento dos elementos, quatro cenários estratégicos de ação, como se verifica na figura 

abaixo. 
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Figura 4 - Matriz SWOT Cruzada 

 

        Fonte: Elaboração própria, com base no modelo de Weihrich (1982, p. 59-62). 

Para a consecução desta etapa, os elementos constantes em “Força” e “Fraqueza” foram 

agrupados pelos autores em clusters, ou grupos de afinidade, de modo a facilitar a visualização 

sobre como o conjunto de “Forças” e “Fraquezas” podem se relacionar com as “Oportunidades” 

e “Ameaças”. 

Desta forma, os elementos de “Força” identificados na Matriz SWOT foram agrupados 

e classificados como no quadro que segue: 

 

Quadro 4 - Agrupamento de elementos “Forças” identificados na Matriz SWOT 

Agrupamento Elementos de forças 

Fomento 

- Crescimento no número de leitos (infraestrutura 

hoteleira) 

- Aumento do número de agências de turismo 

Cultura local - Espírito empreendedor da comunidade local 

Instrumentos de 

gestão 

- Instrumentos de gestão do turismo 

- Sensibilização da comunidade local sobre a 

importância do turismo 

- Geração de emprego e renda 
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Qualidade do 

turismo 

- Satisfação do turista 

- Aumento do fluxo dos turistas 

Controle da 

pandemia 
- População vacinada 

  Fonte: Elaboração própria. 

 

Seguindo a mesma orientação, as Fraquezas, por sua vez, foram agrupadas nas seguintes 

classificações, listadas abaixo: 

 

Quadro 5 - Agrupamento de elementos “Fraquezas” identificados na Matriz SWOT 

Agrupamento Elementos de Fraquezas 

Oferta/serviços 

- Ausência de calendário de festividades  

- Grande dependência de um único tipo de 

atrativo turístico (águas termais) e grande 

dependência de um único parque (Thermas dos 

Laranjais) 

- Ausência de comércio e serviços no horário 

em que o turista não está nos parques aquáticos 

- Concentração dos turistas nas dependências 

dos resorts e não na cidade 

- Oferta de meios de alimentação e artesanato 

local não acompanhou crescimento do número 

de leitos 
 

Coordenação da atividade 

turística 

- Falta de implementação do PDDT  

- Baixa relevância do COMTUR  

- Falta de coordenação dos instrumentos de 

gestão do turismo disponíveis 
 

- Coleta incongruente de dados sobre turistas  
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Visitação 
- Baixa ocupação média de turistas fora de 

feriados e férias 
 

Força de trabalho e cultura 

local 

- Resistência da comunidade em trabalhar fora 

do horário comercial 
 

- Desagregação/desunião dos atores locais  

- Mão de obra pouco qualificada  

Infraestrutura - Infraestrutura urbana da cidade  

          Fonte: Elaboração própria. 

 

 O intuito de proceder a estes agrupamentos foi o de melhor confrontar e visualizar como 

as forças otimizam as oportunidades e minimizam as ameaças, bem como entender como os 

aprimoramentos das fraquezas podem tanto aproveitar as oportunidades quanto minimizar as 

ameaças mapeadas. 

O Quadro seis abaixo, portanto, permite ao município identificar qual o conjunto de 

forças que, se potencializadas, poderiam acelerar ou facilitar o aproveitamento de 

oportunidades que se colocam ao alcance do destino turístico. Este cenário indica, por exemplo, 

em que conjunto de atividades o município poderia alocar esforços para otimizar ganhos 

potenciais. 

 

Quadro 6 - SWOT Cruzada de Forças e Oportunidades 

Agrupamento de forças Como as forças otimizam as oportunidades 

Fomento 
O esforço de fomento ao 

turismo possibilitaria... 
- Construção de aeroporto 

 

Cultura local 
A cultura local de Olímpia 

possibilitaria... 

- Efetivar escritório de fomento 

ao empreendedorismo em 

turismo 

 

Instrumentos de gestão 
Os instrumentos de gestão 

de Olímpia possibilitariam.. 

- Alinhamento com política 

estadual de Distritos Turísticos 
 

- Potencial de exploração da 

cultura folclórica 
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- Turismo como indutor de 

melhorias socioeconômicas 
 

Qualidade do turismo 
A qualidade do turismo 

olimpiense possibilitaria... 
- Construção de um aeroporto 

 

 

 

Controle da pandemia 
O controle da pandemia 

possibilitaria... 

- Consolidação da cidade como 

principal destino de águas 

termais e parques aquáticos do 

Brasil 

 

  

Conjunto de todas as forças 

possibilitaria... 

- Consolidação da cidade como 

principal destino de águas 

termais e parques aquáticos do 

Brasil 

 

  - Atração de capital privado  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Da mesma forma, o Quadro sete dispõe sobre como o conjunto de forças e ativos do 

município pode refrear as ameaças que foram vislumbradas para Olímpia a partir da coleta e 

interpretação dos dados. Um caminho possível de ação derivado deste cenário seria reforçar e 

potencializar essas forças, de modo que inibam a incidência negativa das ameaças destacadas. 

 

Quadro 7 - SWOT Cruzada de Forças e Ameaças 

Agrupamento de forças Como as forças minimizam as ameaças? 

Fomento 
O esforço de fomento ao 

turismo refrearia... 

- Concentração de origem do 

turista 
 

Cultura local 
A cultura local de Olímpia 

ajudaria a combater... 

Não há ameaças minimizadas 

por estas forças 
 

Instrumentos de gestão 

Os instrumentos de gestão 

de Olímpia ajudariam a 

combater.. 

- Desequilíbrio na coordenação 

das políticas de turismo de 

Olímpia 
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Qualidade do turismo 
A qualidade do turismo 

olimpiense refrearia... 

 - Competição com outros 

Distritos Turísticos e destinos 

de atrativos semelhantes 

 

 

 

Controle da pandemia 
O controle da pandemia 

minimizaria... 
- Retrocesso da pandemia  

  Ainda não há forças 

identificadas para 

minimizar... 

- Dependência rodoviária 

 

   

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na sequência, o Quadro oito apresenta como determinado conjunto de fraquezas do 

município poderiam ser trabalhados para que as oportunidades vislumbradas pudessem ser 

aproveitadas. Esse campo de ação teria o objetivo de reverter restrições a um potencial de 

desenvolvimento que pode ser aproveitado. 

 

Quadro 8 - SWOT Cruzada de Fraquezas e Oportunidades 

Agrupamento de fraquezas 
Como aprimorar fraquezas para aproveitar 

oportunidades 

Oferta/serviços 

O aprimoramento da 

oferta de serviços 

permitiria... 

Não há oportunidades que 

possam ser aproveitadas caso 

estas fraquezas sejam 

aprimoradas 

 

 

 

 

 

Coordenação da atividade 

turística 

Uma melhor coordenação 

da atividade turística 

permitiria... 

- Alinhamento com política 

estadual de Distritos 

Turísticos 

 

 

- Potencial de exploração da 

cultura folclórica 

 

 

Visitação 

O aumento na taxa de 

ocupação média de turistas 

permitiria... 

- Construção de aeroporto  
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Força de trabalho e 

cultura local 

O aprimoramento da força 

de trabalho e da cultura 

local permitiriam... 

Não há oportunidades que 

possam ser aproveitadas caso 

estas fraquezas sejam 

aprimoradas 

 

 

 

Infraestrutura 

A melhoria na 

infraestrutura urbana 

permitiria... 

Não há oportunidades que 

possam ser aproveitadas caso 

estas fraquezas sejam 

aprimoradas 

 

 

A melhoria conjuntural de 

algumas fraquezas 

permitiria ao município... 

- Efetivar escritório de 

fomento ao 

empreendedorismo em 

turismo  

 

 
- Turismo como indutor de 

melhorias socioeconômicas 
 

 

- Consolidação da cidade 

como principal destino de 

águas termais e parques 

aquáticos do Brasil 

 

 - Atração de capital privado  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Por sua vez, o Quadro nove identifica como o conjunto de fraquezas e vulnerabilidades 

potencializa ameaças identificadas junto ao município. Aqui se observa o campo de atuação 

que deve ser trabalhado pelo município como estratégia de defesa, buscando imprimir ações 

que possam minimizar o risco de uma fraqueza potencializar uma ameaça identificada. 

 

Quadro 9 - SWOT Cruzada de Fraquezas e Ameaças 

Agrupamento 

de fraquezas 
Como minimizar fraquezas e ameaças? 

Oferta/serviços 

O que uma oferta de 

serviços ruim 

potencializa como 

ameaça 

 - Competição com outros 

Distritos Turísticos e 

destinos de atrativos 

semelhantes 

 

 

- Concentração de origem 

do turista 
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Coordenação da 

atividade 

turística 

Uma coordenação da 

atividade turística ruim 

reforça... 

- Desequilíbrio na 

coordenação das políticas 

de turismo de Olímpia 

 

 

 

 

Visitação 
Uma baixa visitação 

potencializa... 
- Dependência rodoviária  

Força de 

trabalho e 

cultura local 

Uma força de trabalho 

pouco qualificada e 

resistente reforçam... 

Não há ameaças que 

possam ser 

potencializadas caso estas 

fraquezas persistam 

 

 

 

Infraestrutura 
Uma infraestrutura 

precária prejudica... 

 - Competição com outros 

Distritos Turísticos e 

destinos de atrativos 

semelhantes 

 

 
Não há fraqueza que 

potencialize... 
- Retrocesso da pandemia  

              Fonte: Elaboração própria. 

 

Enquanto instrumento de gestão, espera-se que a matriz SWOT Cruzada possibilite aos 

gestores da política de turismo uma melhor compreensão dos elementos que conformam as 

forças, fraquezas, ameaças e oportunidades dispostas no município, bem como uma melhor 

visualização da interação destes elementos entre si. Desta forma, são apresentados cenários que 

podem auxiliar o município a interpretar sua realidade local e definir as ações mais adequadas 

para seu planejamento turístico.
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Capítulo 4 - Benchmark - Caldas Novas (GO) 

Como objetivo de trabalho, foi estabelecido em conjunto com a Estância Turística de 

Olímpia o desenvolvimento de uma análise de benchmark de um município que tenha 

aproveitado o turismo como indutor de desenvolvimento econômico, analisando e descrevendo 

as ações desenvolvidas, para que sirvam de referência às atividades de Olímpia. 

 

4.1 Seleção do caso 

Assim, mediante o objetivo proposto, para a seleção do município a ser estudado, se 

utilizou como ponto de partida a versão mais recente do Mapa do Turismo Brasileiro, publicado 

em 2019, desenvolvido pelo Ministério do Turismo. O Mapa é o instrumento estabelecido pelo 

Ministério, no âmbito de suas ações, para a identificação do desempenho da economia do 

segmento turístico nos municípios. 

Considerando as 333 regiões turísticas do país, o Mapa categorizou os 2.694 municípios 

pertencentes a essas regiões e, por meio de uma análise de cluster, elencou esses municípios 

nas categorias A, B, C, D e E (em que “A” é o melhor desempenho econômico e “E” o pior), 

segundo seu desempenho em cinco variáveis: quantidade de estabelecimentos de hospedagem; 

quantidade de empregos em estabelecimentos de hospedagem; quantidade estimada de 

visitantes domésticos; quantidade de visitantes internacionais; arrecadação de impostos federais 

a partir dos meios de hospedagem (IRPJ, CSLL, Cofins, PIS/Pasep, Imposto de Renda na Fonte 

e Receita Previdenciária, tanto de empregados quanto de empresas) (MTUR, 2019). 

No mapeamento elaborado pelo Ministério do Turismo, observa-se que a Estância 

Turística de Olímpia se encontra na categoria B de desempenho, juntamente com outros 256 

municípios. Dessa forma, para a seleção do caso foram feitos novos recortes de análise, a saber: 

1. Elencou-se apenas os 62 municípios constantes na categoria A de desempenho 

econômico a partir do turismo, por estes serem considerados os municípios-modelo, 

com melhor desempenho21. 

2. A partir dos municípios pertencentes à categoria A, procurou-se identificar os 

municípios com características similares às encontradas em Olímpia, estabelecendo-se 

assim outros três filtros à busca de municípios, que se seguem: 

a. Não poderia ser uma capital de estado; 

 
21 A lista dos 62 municípios está contida no Anexo 7 (MTur, 2019). 
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b. Deveria apresentar águas termais como ativo turístico22; 

c.  Deveria conter entre 50 e 100 mil habitantes23. 

Assim, como resultado dos filtros aplicados, se alcançou o município de Caldas Novas, 

situado na Região Turística das Águas Quentes, no estado de Goiás, como a melhor alternativa 

para o foco de análise. 

 

Tabela 4 - Caldas Novas no Mapa do Turismo Brasileiro de 2019 e nº de habitantes 

Empregos 
Nº 

Estabelec. 

Visitantes 

Internacionais 

(Estimado) 

Visitantes 

Nacionais 

(Estimado) 

Arrecadação Cluster 

Hab. 

(IBGE 

2021) 

2.457 74 9.963 2.018.964 R$  32.106.597,00 A 95.183 

Fonte: Elaboração própria, com base no Mapa do Turismo Brasileiro (MTur, 2019) e dados do IBGE (2010b). 

 

4.2 Estratégia Analítica 

Como estratégia analítica, adequa-se ao propósito de investigação do caso de Caldas 

Novas procurar identificar os traços históricos que levaram o município a se desenvolver no 

turismo até alcançar o momento atual, bem como compreender como se dispõem os 

instrumentos institucionais e de gestão que permitiram este desenvolvimento. Neste intuito, foi 

feita pesquisa bibliográfica acerca de indicadores socioeconômicos do município e para 

investigação do processo evolutivo do turismo. 

Optando ainda pela ênfase aos referenciais de desenvolvimento econômico a partir do 

turismo, foi utilizado como insumo da análise do caso de Caldas Novas o Índice de 

Competitividade do Turismo Nacional, instrumento que esteve vigente entre 2008 e 2015 e 

também desenvolvido pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Fundação Getulio Vargas (FGV) (MTUR, 

2015a). 

 
22 Diante da falta de listagem oficial de municípios com oferta de turismo de águas termais no país, para a 

identificação de municípios com essa característica utilizou-se, como ferramenta, o buscador do Google, em que 

se inseriu a expressão: destinos de águas termais no Brasil. Tomando como base as indicações contidas nos cinco 

primeiros links da busca (os de maior indexação e, portanto, maior protagonismo), foi elaborada uma lista de 

municípios com oferta de águas termais - contida no Anexo 8 - e, na sequência, feito o cruzamento dessas 

indicações com os 62 municípios presentes da categoria A do Mapa Brasileiro de Turismo (MTur, 2019).  
23 Para este filtro, foram utilizados os dados do IBGE, com data referência de 1º de julho de 2021 (IBGE, 2010b). 
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Enquanto conceito, para o Ministério do Turismo, a competitividade turística do 

município seria a sua “capacidade crescente de gerar negócios nas atividades econômicas 

relacionadas com o setor de turismo, de forma sustentável, proporcionando ao turista uma 

experiência positiva” (MTUR, 2015b, p. 4). 

Nesse sentido, a mensuração dessa competitividade seria alcançada por meio da 

avaliação de 63 variáveis, distribuídas em 13 categorias ou dimensões24, a saber: Infraestrutura 

Geral, Acesso, Serviços e Equipamentos Turísticos, Atrativos Turísticos, Marketing e 

Promoção do Destino, Políticas Públicas, Cooperação Regional, Monitoramento, Economia 

Local, Capacidade Empresarial, Aspectos Sociais, Aspectos Ambientais e, por fim, Aspectos 

Culturais (MTUR, 2015a). 

4.3 Caracterização do município 

O município de Caldas Novas está situado na porção sul do estado de Goiás, considerada 

a maior estância hidrotermal do mundo e onde se encontra a Região Turística das Águas 

Quentes, integrada também pelos municípios de Rio Quente e Piracanjuba. 

 

Figura 5 - Mapa de Goiás indicando o município de Caldas Novas 

 

Fonte: IBGE Cidades/Elaboração própria. 

 
24 A lista completa de dimensões e suas variáveis utilizados pelo Índice de Competitividade Nacional do 

Turismo, de 2015, pode ser encontrada no Anexo 9 (MTUR, 2015b). 
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Segundo a Goiás Turismo (a agência de turismo estadual), 

A história de sucesso do maior complexo turístico do Estado de Goiás, com 

destaque entre os mais importantes polos de turismo no Brasil, está 

diretamente ligada ao aconchego das águas termais, à busca de aventura nos 

parques aquáticos, ao turismo náutico no Lago de Corumbá e ao ecoturismo 

no Parque Estadual Serra de Caldas (GOIÁS TURISMO, 2019, p. 02). 

 

A Serra de Caldas constitui uma chapada de formato elipsoidal, com eixos de 15 e 9 

quilômetros, com altitude de 1.043 metros em relação ao nível do mar, e é considerada uma das 

mais importantes áreas de recarga dos aquíferos termais da região das Águas Quentes. 

As áreas mais íngremes da região se associam às bordas da serra e não apresentam 

erosão intensa, uma vez que se localizam em área de proteção, com vegetação nativa bem 

preservada. Este, inclusive, é fator de incentivo para a consequente preservação do entorno do 

limite geográfico da unidade de preservação. A vegetação natural é também bem mantida “para 

que a mesma não sofra com queimadas induzidas antropicamente, pisoteio de gado e outros 

animais domésticos e desmatamentos ilegais” (GOIÁS TURISMO, 2019, p. 05). 

O clima é o tropical úmido ou subúmido. Este clima tem por característica apresentar 

estações bem definidas, sendo uma delas com muitas precipitações e temperaturas mais 

elevadas e outra seca. As maiores temperaturas correspondem ao período de setembro e outubro 

e o período chuvoso entre setembro e meados de abril. Já a estação seca coincide com a estação 

do inverno, ocorrida entre maio e agosto. 

Alguns dos indicadores socioeconômicos de Caldas Novas podem ser observados na 

tabela a seguir. 

 

Tabela 5 - Dados socioeconômicos de Caldas Novas 

População 

População estimada (2021) 95.183 habitantes 

Trabalho e Renda 

Salário médio de trabalhadores formais (2019) 1,9 salários mínimos 

Pessoal ocupado (2019) 29,30% 

Educação 

IDEB - Anos iniciais do EF da rede pública 

(2019) 
6,1 
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IDEB - Anos finais do EF da rede pública (2019) 5,3 

Matrículas no EF (2020) 12.619 matrículas 

Matrículas no EM (2020) 3.519 matrículas 

Docentes no EF (2020) 515 docentes 

Docentes no EM (2020) 193 docentes 

Número de estabelecimentos de EF (2020) 35 escolas 

Número de estabelecimentos de EM (2020) 12 escolas 

Economia 

PIB per capita (2018) R$ 28.676,21 

% Receitas oriundas de fontes externas (2015)  58,90% 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 

(2010) 
0.733 

Saúde 

Mortalidade infantil (2019) 
14,77 óbitos por mil nascidos 

vivos 

Internações por diarreia (2016) 0,2 internações por mil habitantes 

       Fonte: IBGE Cidades (IBGE, 2010b). 

 

4.4 Oferta da Rede Hoteleira 

Segundo o Mapeamento Situacional Territorial de Caldas Novas, elaborado pelo 

Observatório do Turismo do Estado de Goiás, órgão vinculado à Goiás Turismo e que gera 

dados e informações para subsidiar a gestão e tomada de decisão dos municípios goianos, 

Caldas Novas chega a receber anualmente cerca de 4 milhões de turistas, advindos do Brasil e 

do exterior. 

No Censo Hoteleiro de Caldas Novas, produzido também pelo Observatório em 2019, 

a oferta de hospedagem municipal constatada foi de 223 locais, “sendo 92 hotéis ou pousadas, 

23 residenciais que exercem atividades com similaridade aos serviços da hotelaria tradicional e 

108 residenciais” (GOIÁS TURISMO, 2019, p. 02), nas áreas urbana e rural de Caldas Novas. 

Dos 223, o estudo aponta que 115 exercem atividade de hotelaria efetivamente e outros 108 
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dizem respeito à disponibilidade de oferta residencial (que inclui aluguel de casas, chalés, e 

unidades de apartamento para temporadas ou finais de semana). 

 

Tabela 6 - Oferta de Meios de Hospedagem em Caldas Novas 

Rede Hoteleira 

115 locais, com 16.795 unidades de hospedagens 

(número de quartos e apartamentos) e 64.286 leitos. 

46 hoteis 

20 flat/apart-hotel 

20 pousadas 

14 condomínios/hotel 

09 residenciais/hotel 

03 resorts 

01 eco resort 

01 apart/hotel 

01 hostel 

Oferta 

Residencial 

108 locais, com 9.100 unidades de hospedagem. 

Aluguel de casas, chalés e apartamentos. 

                 Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da Goiás Turismo (GOIÁS TURISMO, 2019, p. 02) 

 

4.5 Trajetória Turística 
 

Se hoje Caldas Novas se destaca em cenário nacional pelo complexo turístico-hoteleiro 

construído, ao longo de décadas, para aproveitamento e exploração das águas termais, o início 

dessa trajetória pouco teve a ver com o turismo propriamente dito. 

Sousa (2011) aponta que a descoberta das águas termais em Caldas Novas se deve a 

Martin Coelho de Siqueira, que em 1777, em expedição de exploração do interior do país, estava 

na região à procura de ouro. Ao invés do minério, o bandeirante teria encontrado águas termais 

às margens do rio Pirapetininga e do córrego de Lavras, dando início, ali, às primeiras 

conformações de núcleos habitacionais, destinados aos garimpeiros e enfermos interessados em 

propriedades curativas das águas termais. 
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A autora conta ainda que “com o deslocamento da Família Real Portuguesa para o 

Brasil, mais precisamente em 1808, teve início a avaliação médico-científica das águas, pois 

nessa época, na Europa, as práticas termais já configuravam hábito” (SOUSA, 2011, p. 33). 

Foi o próprio Martin Coelho quem teria iniciado a região como atrativo turístico de 

exploração econômica e base terapêutica. Junto de seu filho, teria criado as primeiras 

instalações para facilitar a utilização das águas termais pelo crescente número de frequentadores 

da região. 

A partir da década de 1960, segundo Sousa (2011), quando a atividade turística no Brasil 

ganhava impulso, Caldas Novas passou a perceber que grande parte do fluxo de turistas que 

procurava a região, não o fazia em busca da cura para alguma enfermidade, mas sim à procura 

pelo lazer que as águas termais proporcionavam. 

Essa virada de chave fez com que empresários do ramo da construção civil e de 

incorporações no setor imobiliário investissem, a partir da década de 1970, na construção de 

hotéis para receber esses turistas, passando a ofertar novos atrativos turísticos para manutenção 

e incentivo à vinda de um público maior. 

Foi na década de 1970 que se construiu a Pousada do Rio Quente (hoje Rio Quente 

Resorts), à época parte integrante do município de Caldas Novas. O empreendimento alçou 

Caldas Novas ao cenário nacional, que, por meio de propaganda difundida pelo país, se tornou 

a principal referência do turismo de águas termais. 

O empreendimento suscitou uma grande onda de investimentos na construção hoteleira 

do município e da região, o que passou a moldar a malha urbana local. A partir da década de 

1980, como ilustra Sousa (2011, p. 35), Caldas Novas conviveu com o crescimento vertiginoso 

de sua população trazendo “como consequência a impermeabilização dos solos pelo asfalto e 

construções, dificultando a infiltração das águas de chuvas”, portanto, as primeiras 

externalidades negativas da exploração do novo vetor econômico. 

A falta de um planejamento estruturado e de uma política pública de turismo acabou 

trazendo luz a importantes desafios de gestão urbana à região turística, que passou, aos poucos, 

a induzir regulamentações e organizar o processo de expansão e desenvolvimento do turismo 

local. 

 

4.6 Competitividade do destino 

Para analisar algumas das virtudes e desafios que Caldas Novas trilhou e ainda trilha 

em busca do desenvolvimento turístico, este trabalho se utilizou do Índice de Competitividade 
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do Turismo Nacional, elaborado pelo Ministério do Turismo, em 2015, em parceria com o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Fundação Getulio 

Vargas (FGV). 

Para a consolidação do Índice, foi analisada, portanto, a competitividade de 65 destinos 

turísticos do país, selecionados pelo próprio Ministério e pelo Sebrae e analisados de acordo 

com 13 categorias ou dimensões vinculadas às atividades do setor turístico, a saber: 

Infraestrutura Geral, Acesso, Serviços e Equipamentos Turísticos, Atrativos Turísticos, 

Marketing e Promoção do Destino, Políticas Públicas, Cooperação Regional, Monitoramento, 

Economia Local, Capacidade Empresarial, Aspectos Sociais, Aspectos Ambientais e Aspectos 

Culturais (MTUR, 2015a). 

No conjunto das dimensões estudadas, foram verificadas 63 variáveis e, para a coleta 

dos dados, foram feitas mais de 500 perguntas aos destinos. A partir do desempenho em cada 

item analisado uma pontuação era conferida e, ao fim, a classificação da competitividade dos 

municípios refletiria os níveis de 1 a 5 (em que 5 é o nível mais alto e 1 o mais baixo e cada 

nível representa uma pontuação, em escala de 0 a 100, com variação de 20 pontos entre os 

níveis) (MTUR, 2015a). 

Para que a análise de competitividade dos municípios não seja um exercício de 

supervalorização ou subvalorização dos esforços empregados nestes locais, o relatório do 

Índice destaca que: 

A competitividade deve ser analisada de forma relativa. Por isso, é 

fundamental analisar os resultados de forma crítica, ponderando questões 

ligadas às suas características geográficas, econômicas e ao posicionamento 

do destino, a fim de entender que os resultados de determinada dimensão 

serão influenciados por esses fatores. Dessa forma, não se espera que alguns 

destinos alcancem, necessariamente, o nível mais alto de competitividade em 

todas as dimensões. Isso é especialmente aplicado a alguns destinos não 

capitais ou que estejam direcionados a nichos específicos de mercado. 

(MTUR, 2015b, p.8) 

 

4.7 Resultados 

Em âmbito geral, no último Índice elaborado pelo Ministério do Turismo, de 2015, 

Caldas Novas foi classificada no nível 3 de competitividade, com 57,1 pontos, o que a posiciona 

abaixo da média Brasil, quando incluídas as capitais de estado, mas acima da média de 

municípios que não são capitais de estados, que seria o recorte mais aderente ao que aqui se 

busca. 
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No bom desempenho do município, o que se destacou foi sua pontuação nas dimensões 

de Aspectos Ambientais (68,8 pontos), Atrativos Turísticos (68,4 pontos), Aspectos Sociais (68 

pontos), Economia Local (64,4 pontos), Infraestrutura Geral (64,3 pontos) e Capacidade 

Empresarial (62,7 pontos), todos dispostos no nível 4 de competitividade (faixa entre 61 e 80 

pontos). 

O pior desempenho esteve voltado às dimensões de Monitoramento (40,4 pontos) e 

Marketing e Promoção do Destino (28 pontos), em que se alcançou os níveis 3 e 2 de 

competitividade (faixas entre 41 e 60 pontos e 21 e 40 pontos, respectivamente). 

Em busca de oportunidades de aprendizado com a experiência do desenvolvimento 

turístico de Caldas Novas, o trabalho se propõe, a seguir, a elencar os aspectos positivos e 

negativos de destaque alcançados no Índice25. 

 

4.7.1 Destaques Positivos 

Aspectos Ambientais 

Dentre os destaques positivos do desenvolvimento turístico de Caldas Novas, aquele de 

maior protagonismo é o referente aos Aspectos Ambientais, dimensão que alcançou 68,8 pontos 

no Índice, nível 4 de competitividade. Nessa dimensão, as variáveis analisadas foram: estrutura 

e legislação municipal de meio ambiente, atividades em curso potencialmente poluidoras, rede 

pública de distribuição de água, rede pública de coleta e tratamento de esgoto, coleta e 

destinação pública de resíduos e patrimônio natural e unidades de conservação no território do 

município.  

 

O que foi bem avaliado: 

1. Presença de um órgão municipal com atribuição de coordenar ou incentivar 

ações referentes ao meio ambiente; 

2. Presença de um Conselho Municipal de Meio Ambiente ativo; 

3. Presença de Rede pública de distribuição de água, que atende a mais de 80% da 

população local; 

 
25 Os quadros ilustrativos das subseções 4.7.1 e 4.7.2, que apresentam, respectivamente, os Aspectos Positivos 

e os Aspectos Negativos alcançados por Caldas Novas foram elaborados com base no relatório do Índice de 
Competitividade Nacional do Turismo, de 2015, específico sobre Caldas Novas. Ainda que os autores tenham 
conduzido pequenas modificações de texto para garantir maior fluidez à leitura dos textos dos quadros, os textos 
são de autoria do Ministério do Turismo e são apresentados no relatório mencionado (MTUR, 2015b, p. 14-45). 
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4. Existência de estação de tratamento de água (ETA) no destino, além de estações 

de tratamento de água para reutilização em empreendimentos privados; 

5. Realização de campanhas educativas periódicas para o uso racional da água; 

6. Monitoramento de balneabilidade da água destino semanalmente; 

7. Existência de estação de tratamento de esgoto (ETE) que atende ao destino; 

8. Correta destinação (coleta, transporte, classificação e tratamento) dos Resíduos 

dos Serviços de Saúde (RSS) no destino; 

9. Presença de Unidades de Conservação no território municipal, tendo sido 

indicada como principal o Parque Estadual Serra de Caldas Novas, a qual possui 

conselho gestor ativo e plano de manejo em vigor. 

Desafios a serem enfrentados: 

1. Inexistência de política municipal de meio ambiente no destino, a qual poderia 

disciplinar sobre ações do poder público no que tange ao meio ambiente, 

recursos hídricos, saneamento e desenvolvimento urbano; 

2. Inexistência de Plano Municipal de Meio Ambiente para o destino; 

3. Inexistência do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, em conformidade com a 

Política Nacional; 

4. Presença de atividades potencialmente poluidoras, com alvará de 

funcionamento ou de localização no território municipal, como usina 

hidroelétrica e mineradora ou garimpo; 

5. O fato de o sistema público de coleta de esgoto que atende ao destino possuir 

cobertura restrita e não adotar configuração de separador absoluto; 

6. Inexistência de estação pública de tratamento de água para a sua reutilização; 

7. O fato de não haver destinação pública de resíduos sólidos residenciais e 

comerciais para aterro sanitário; 

8. Inexistência de serviços de coleta seletiva de resíduos. 

 

Atrativos Turísticos 

Na dimensão de Atrativos Turísticos foram conferidos 68,4 pontos, o que também 

posiciona o município no nível 4 de competitividade. Aqui, as variáveis analisadas foram: 

atrativos naturais, atrativos culturais, eventos programados, realizações técnicas, científicas ou 

artísticas, diversidade de atrativos, opções e equipamentos de lazer. 

 

O que foi bem avaliado: 

1. Existência de atrativos naturais para os quais há fluxo turístico, dentre os 

principais indicados: Parque Lagoa Quente/Lagoa Termas Parque (águas 

termais), Jardim Japonês e Parque Estadual Serra de Caldas Novas; 

2. Existência de sinalização de trânsito viária e pavimentação adequada na via de 

acesso ao Parque Lagoa Quente/Lagoa Termas Parque; 
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3. Presença de atrativos culturais com fluxo turístico, dos quais foram indicados 

como principais o Casarão dos Gonzaga, o Santuário Nossa Senhora da Salete 

e a Cachaçaria Vale das Águas Quentes; 

4. Existência de sinalização de trânsito viária e pavimentação adequada na via de 

acesso ao Casarão dos Gonzaga; 

5. Existência de eventos programados que atraem turistas, dentre os principais: 

Caldas Country, Verão Sertanejo e Semana Santa; 

6. Existência de atrativos de realizações técnicas, científicas ou artísticas que 

atraem visitantes ao longo de todo o ano com interesse específico, 

independentemente de uma data especial no calendário de eventos, com 

destaque para o Parque Estadual Serra de Caldas Novas (PESCAN); 

7. Diversidade de equipamentos e opções de lazer no destino, tais como parques 

aquáticos, clubes, casas noturnas e boates. 

Desafios a serem enfrentados: 

1. Carência de sinalização turística viária indicando o acesso ao principal atrativo 

natural do destino; 

2. Ausência de estrutura adequada para apoio aos visitantes no principal atrativo 

cultural do destino, o Casarão dos Gonzaga, como centro de visitantes, 

restaurante ou lanchonete, sinalização indicativa e descritiva, internet wi-fi, 

realização de visitas guiadas; 

3. Ausência de condições de acessibilidade para pessoas com deficiência e 

inexistência de estudo de capacidade de carga e de controle do número de 

visitantes no Casarão dos Gonzaga; 

4. Carência de melhorias na estrutura física e ausência de recursos que confiram 

acessibilidade no local onde ocorre o Caldas Country, o principal evento 

programado do destino; 

5. Não adoção de quesitos de acessibilidade para pessoas com deficiência no 

Parque Estadual Serra de Caldas Novas (PESCAN). 

 

Aspectos Sociais 

Em Aspectos Sociais, Caldas Novas alcançou 68 pontos, o que posiciona o município 

no nível 4 de competitividade. No que diz respeito às variáveis analisadas, estiveram: acesso à 

educação, empregos gerados pelo turismo, uso de atrativos e equipamentos turísticos pela 

população, cidadania, sensibilização e participação na atividade turística e política de 

enfrentamento e prevenção à exploração de crianças e adolescentes. 

 

O que foi bem avaliado: 

1. Existência de programas de incentivo ao uso dos equipamentos turísticos pela 

população local, ações contínuas realizadas por parte da iniciativa privada, 

como descontos para moradores locais em clubes e parques aquáticos; 
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2. A população costuma ser consultada sobre atividades ou projetos turísticos por 

meio de convocação para audiências públicas; 

3. Envolvimento de entidades representativas de classe da comunidade local com 

a atividade turística por meio de sindicatos, associações, cooperativas etc.; 

4. Adoção de políticas de prevenção à exploração sexual de crianças e 

adolescentes por parte do poder público municipal. 

Desafios a serem enfrentados: 

1. Utilização de mão de obra informal durante a alta temporada, segundo relatos 

obtidos em campo, em atividades relacionadas ao turismo, nos setores de 

hotelaria, alimentação, receptivo e eventos; 

2. Identificação de deficiências dos profissionais de turismo de nível técnico-

administrativo, conforme indicado pelos entrevistados durante a pesquisa, 

principalmente no que se refere à idiomas e capacitação técnica; 

3. Identificação de deficiências dos profissionais de nível operacional, como 

capacitação técnica e atendimento ao público, segundo depoimento dos 

entrevistados; 

4. Ausência de sensibilização dos cidadãos sobre os impactos da atividade 

turística para o destino, tanto positivos quanto negativos;  

5. Ausência de sensibilização do turista para o respeito à cultura e ao patrimônio; 

6. Pouco envolvimento da comunidade local com o desenvolvimento da atividade 

turística; 

7. Inexistência de políticas de combate à exploração sexual de crianças e 

adolescentes relativas ao turismo; 

8. Ocorrência de relatos de exploração sexual de crianças e adolescentes 

relacionada ao turismo no destino. 

 

Economia Local 

Dentre os destaques positivos também se encontra a dimensão de Economia Local, que 

alcançou 64,4 pontos, nível 4 de competitividade. Nessa dimensão, as variáveis analisadas 

foram: aspectos da economia local, infraestrutura de comunicação, infraestrutura e facilidades 

para negócios, empreendimentos ou eventos alavancadores. 

 

O que foi bem avaliado: 

1. Cobertura de 5 operadoras de telefonia móvel no destino: Oi, TIM, Claro, Vivo 

e Nextel; 

2. Presença de caixas eletrônicos de autoatendimento para saques com cartões de 

crédito internacionais; 

3. Existência de lei municipal de incentivo à formalização de estabelecimentos 

comerciais e de prestadores de serviços; 

4. Atuação de um Convention & Visitors Bureau exclusivo do destino. 
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Desafios a serem enfrentados: 

1. Indisponibilidade de acesso gratuito à internet em locais públicos; 

2. Ausência de benefícios locais de isenção ou redução de impostos ou taxas para 

as atividades características do turismo; 

3. Ausência de empresas multinacionais de produção de bens (indústrias) no 

destino; 

4. O fato de o destino não ter sediado nenhum evento internacional (padrão ICCA) 

no destino, em 2014; 

5. O fato de o destino não exportar mercadoria de alto valor agregado e perecível. 

 

Infraestrutura Geral 

Na dimensão de Infraestrutura Geral, Caldas Novas conquistou 64,3 pontos, também 

figurando entre os presentes no nível 4 de competitividade. Aqui, as variáveis analisadas foram 

de capacidade de atendimento médico para o turista, fornecimento de energia, serviço de 

proteção ao turista e estrutura urbana nas áreas turísticas.  

 

O que foi bem avaliado: 

1. Disponibilidade, no destino, de serviço público de atendimento médico em 

emergências 24 horas com atendimento em diversos níveis de complexidade, 

tais como estrutura para pequenas cirurgias e cirurgias de emergência, 

primeiros socorros, laboratório de análises, radiologia, ultrassonografia, Raio-

X etc.; 

2. Fornecimento contínuo de energia elétrica durante o ano; 

3. Existência de elementos de drenagem pluvial nas áreas turísticas; 

4. Evidência da limpeza pública e da conservação urbana no entorno das áreas 

turísticas; 

5. Presença de um grupamento especializado na Polícia Militar para o atendimento 

ao turista; 

6. Presença de Corpo de Bombeiros com grupo de busca e salvamento; 

7. Existência de Defesa Civil no destino, ainda que sem estrutura própria. 

Desafios a serem enfrentados: 

1. Inexistência de ciclovias em áreas turísticas da cidade; 

2. Inexistência de delegacia ou programa de proteção ao turista na Polícia Civil; 

3. Ausência de sistema de monitoramento e controle por câmeras na maior parte 

das áreas turísticas; 

4. Carência de lixeiras, banheiros públicos e telefones públicos no entorno das 

áreas turísticas; 

5. Ausência de elementos de acessibilidade que facilitam a circulação de pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida nas áreas turísticas do destino, tais 
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como calçadas com pisos táteis, banheiros públicos adaptados para cadeirantes, 

sinalização indicativa/informativa em braile, por exemplo. 

 

Capacidade Empresarial 

Por fim, dentre os destaques positivos, se figura ainda a dimensão de Capacidade 

Empresarial, que atingiu 62,7 pontos, mais uma dimensão presente no nível 4 de 

competitividade. No que diz respeito às variáveis analisadas, estiveram: capacidade de 

qualificação e aproveitamento do pessoal local, presença de grupos nacionais e internacionais 

do setor do turismo, concorrência e barreiras de entrada e geração de negócios e 

empreendedorismo. 

 

O que foi bem avaliado: 

1. Presença de instituições de ensino com programas regulares de formação 

técnica e formação superior;  

2. Presença de escolas de formação em idioma estrangeiro; 

3. Presença de redes nacionais de locação de automóveis; 

4. Presença de redes internacionais de meios de hospedagem; 

5. Presença de redes nacionais e internacionais de alimentos e bebidas; 

6. O fato de ter sido oferecido no destino, em 2014, curso do EMPRETEC, que 

ajuda a fomentar o empreendedorismo local. 

Desafios a serem enfrentados: 

1. Ausência de grupos de redes nacionais de meios de hospedagem; 

2. Inexistência de arranjos produtivos locais (APL) ligados ao setor de turismo; 

3. Presença de barreiras à entrada de novos empreendimentos turísticos, 

sinalizadas pelos entrevistados durante a pesquisa - entre elas a falta de pessoal 

capacitado no destino e a ausência de incentivos fiscais para atividades 

características do turismo. 

 

4.7.2 Destaques Negativos 

Monitoramento 

No recorte de dimensões negativas, a de Monitoramento alcançou 40,4 pontos, o que 

lhe permitiu figurar no nível 3 de competitividade, embora na faixa inicial do nível. Nessa 

dimensão, as variáveis analisadas foram: pesquisas de demanda, pesquisas de oferta, sistema 

de estatísticas do turismo, medição dos impactos da atividade turística e setor específico de 

estudos e pesquisas. 
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Desafios a serem enfrentados: 

1. O fato de os dados coletados na pesquisa de demanda e na pesquisa de oferta 

não serem aproveitados no planejamento, na elaboração de políticas públicas 

de turismo no destino ou em ações de marketing e promoção do destino; 

2. Ausência de estudo ou pesquisa de perfil do turista no âmbito de segmentos 

turísticos específicos; 

3. Ausência de monitoramento ou controle de visitantes nos Centros de 

Atendimento ao Turista (CAT) ou em atrativos do destino; 

4. Ausência de relatórios de conjuntura turística; 

5. Ausência de acompanhamento dos objetivos da política em turismo em âmbito 

Estadual, Federal, Regional e Municipal; 

6. Inexistência de estudos e monitoramento sobre os impactos sociais e ambientais 

gerados pelo turismo no destino;  

7. Ausência de um setor específico de estudos que realize pesquisas em turismo 

na administração pública local. 

O que foi bem avaliado: 

1. Existência de pesquisa de demanda periódica, realizada pela Goiás Turismo; 

2. Existência de Inventário da Oferta Turística, ainda que esteja com os dados 

desatualizados; 

3. Disponibilidade de um conjunto de estatísticas turísticas de Caldas Novas, 

disponíveis para consulta no Boletim de Dados do Turismo de Goiás – 

publicação anual; 

4. Elaboração de relatórios de conjuntura turística para acompanhamentos 

setoriais de atividades turísticas, realizados pelo Estado; 

5. Existência de estudos sobre os impactos econômicos gerados pelo turismo, a 

partir do acompanhamento da relação de impostos recolhidos pelo setor (ISS 

do segmento turístico). 

 

Marketing e Promoção do Destino  

Ainda no recorte negativo, a dimensão de pior desempenho obtido por Caldas Novas foi 

a de Marketing e Promoção do Destino, que alcançou apenas 28 pontos e figurou apenas no 

nível 2 de competitividade. Aqui, as variáveis analisadas para o resultado foram as seguintes: 

plano de marketing, participação em feiras e eventos, promoção do destino e estratégias de 

promoção digital. 

 

Desafios a serem enfrentados: 

1. Inexistência de plano de marketing formal para o destino, o qual poderia ser 

elaborado com a colaboração de diversos atores, fundamentado em pesquisa 
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sobre a demanda turística, possuir indicadores de desempenho definidos e 

contemplar a relação com agências e operadoras de turismo; 

2. Ausência de avaliação efetiva dos resultados dos eventos dos quais o destino 

participa, o que poderia ser feito por meio de pesquisa nos próprios eventos, 

contagem de visitantes recebidos nos estandes, bem como de negócios 

estabelecidos; 

3. O fato de o destino não ter produzido eventos fora de seu território para divulgar 

seus atrativos e equipamentos, no ano anterior; 

4. Ausência do destino em rodadas de negócios e reuniões agendadas em eventos 

e feiras de turismo no ano anterior; 

5. Indisponibilidade do material promocional em idioma estrangeiro; 

6. Inexistência de material promocional específico que apresente a estrutura 

disponível para eventos no destino; 

7. Indisponibilidade de agenda de eventos para consulta por parte do turista e da 

população local; 

8. Carência de ações promocionais para divulgar o destino no ano anterior, como 

publicidade, famtours, press trips, entre outras; 

9. Ausência de informações turísticas na página institucional do município na 

internet; 

10. Ausência de página promocional de turismo na internet que forneça 

informações turísticas sobre o destino para o turista; 

11. Inexistência de aplicativo oficial do destino para smartphones. 

O que foi bem avaliado: 

1. Existência de material promocional institucional distribuído no centro de 

atendimento ao turista e em eventos promocionais; 

2. Realização de acompanhamento de notícias ou matérias específicas de turismo, 

veiculadas na mídia sobre o destino (clipagem); 

3. Existência de página institucional do município na internet; 

4. Presença oficial do destino em redes sociais, tais como Facebook, com o intuito 

de divulgar suas atrações e eventos. 

 

 

4.8 Considerações sobre o caso 

A evolução de Caldas Novas como destino turístico é, de alguma forma, bastante similar 

ao processo ocorrido em Olímpia. Antes dedicada à exploração do garimpo, a descoberta de 

fonte de águas termais possibilitou o desenvolvimento de um novo vetor econômico municipal, 

primeiramente explorado pela iniciativa privada até que fosse reconhecido como tema de 

interesse coletivo e desenvolvido pela ação governamental estruturada. 

O caso de Caldas Novas, contudo, parece particular no sentido de que seu protagonismo 

turístico não se deveu a um planejamento central das ações deste segmento, mas sim a um 

desenvolvimento descentralizado. É interessante notar a ausência de um Plano Estratégico de 
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Turismo propriamente dito no município, congregando e consolidando o desenvolvimento 

turístico a partir de pilares demarcados, muito embora existam relevantes instrumentos 

institucionais e de gestão turísticas, estaduais e municipais, aos quais o município possa 

recorrer. 

Neste âmbito, uma das grandes contribuições à gestão municipal parece ser o braço de 

inteligência oferecido pelo estado de Goiás ao turismo estadual e regional. Por meio do 

Observatório do Turismo, órgão vinculado à agência estadual Goiás Turismo, são coletados 

dados e produzidos relatórios analíticos sobre os mais variados temas turísticos de todas as 

regiões do estado e, inclusive, de destinos locais, como no caso de Caldas Novas. 

Essa produção científica, de organização de dados e instrumentalização da 

administração pública e do empresariado para a tomada de decisões - como pesquisas de 

demanda, inventário de oferta turística, boletins de dados e estatísticas - parece ser exemplo de 

articulação e integração entre os entes estadual e municipal que pode ser explorado por outros 

municípios turísticos. 

Outro ponto relevante do processo de desenvolvimento da oferta turística é o 

aproveitamento do potencial de recursos naturais para a consolidação de produtos turísticos. 

Há, em Caldas Novas, uma unidade de conservação e parques naturais abertos à visitação do 

público geral a custo módico, como o Parque Estadual da Serra de Caldas (PESCAN). 

A oferta de atrativos turísticos naturais de boa qualidade e baixo custo aos cidadãos é 

importante na medida em que permite o apoderamento social de determinados aparelhos 

turísticos por uma camada da sociedade que, eventualmente, poderia não se ver incluída no 

aproveitamento dos ativos turísticos de cunho comercial. Neste contexto, vale também destacar 

justamente a existência de programas de incentivo às visitações da comunidade local aos 

aparelhos turísticos, por meio de descontos e ações pontuais patrocinadas pela iniciativa privada 

aos moradores de Caldas Novas. 

O município, como indica o Índice de Competitividade, apresenta certo grau de unidade 

entre os atores políticos, permitindo envolvimento de entidades representativas como 

sindicatos, associações e cooperativas - não necessariamente da cadeia de turismo - nos assuntos 

do turismo. Para além do Conselho Municipal do Turismo de Caldas Novas, que congrega a 

sociedade civil organizada para os temas de turismo, como aponta o documento, há consulta 

popular sobre atividades e projetos turísticos, que acontecem por meio de convocação para 

audiências públicas. 

Retomando o tema da oferta turística, é também destaque o fato de o município ter 

conseguido preencher o seu calendário de eventos para o ano todo, com o Caldas Country, o 
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Verão Sertanejo, as atrações oferecidas o ano todo no Parque Estadual Serra das Caldas, dentre 

outras. De alguma forma, isso acaba tornando o fluxo turístico independente e desatrelado de 

feriados e da celebração de festividades de datas comemorativas específicas, embora essas 

também sejam exploradas.   

No mais, ainda que a questão da qualificação da mão de obra seja também um problema 

apontado em Caldas Novas, são apontados no relatório a presença de instituições de ensino 

técnico e superior, de formação em idiomas estrangeiros, que podem ser aproveitados para o 

desenvolvimento da cadeia turística local. 

Para além dos aspectos positivos identificados pelo caso de Caldas Novas, é interessante 

e oportuno analisar aqueles que foram identificados como negativos e que contribuíram para 

uma baixa pontuação do município no Índice. Dentre estas, pode-se observar aquelas que se 

relacionam com o planejamento turístico: não interlocução dos dados sobre turismo, coletados 

por Caldas Novas, com o planejamento e elaboração de políticas públicas para o setor; ausência 

do acompanhamento dos objetivos da política em turismo; e inexistência de estudos e 

monitoramento sobre os impactos sociais e ambientais gerados pelo turismo. Importante notar 

este último aspecto, o da avaliação sobre a da falta de estudos sobre os impactos sociais e 

ambientais, pois deixa em evidência a necessidade de se considerar as externalidades geradas 

pela atividade turística, em linha com o debate apresentado no Capítulo 1. 

Este esforço de atenção aos aspectos não tão bem avaliados é válido pois indica que se 

as ações tivessem sido conduzidas, poderiam ser consideradas como medidas de 

competitividade para o município. Por conseguinte, a experiência de aprendizagem que Caldas 

Novas proporciona é interessante tanto pelos aspectos positivos de sua trajetória quanto pelos 

negativos. 
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Capítulo 5 - As sete recomendações para Olímpia 

O último objetivo estabelecido em conjunto com a Estância Turística de Olímpia foi o 

de se encaminhar ações a serem tomadas pela Prefeitura, visando a incrementação do potencial 

turístico do município. 

Seguindo a literatura de Miles e Huberman (1994), neste trabalho o próprio processo de 

análise dos dados apresentados seguiu como fluxo de atividade a extração de conclusões e 

verificação. Neste modelo, como reforçado também por Roesch (1999, p. 261), “desde o início 

da coleta de dados, o analista qualitativo já começa a decidir sobre o significado dos dados - 

anotando suas regularidades, padrões, explicações, configurações possíveis, fluxos causais e 

proposições”. 

Assim, uma vez apresentado, nas seções anteriores, um diagnóstico organizacional com 

indicativo de estratégias de ações, por meio da análise SWOT e de sua variação de matriz 

cruzada, bem como ilustrado o caso de Caldas Novas quanto ao seu desempenho turístico-

econômico, serão buscados padrões e associações de fatos para se encaminharem as 

recomendações finais, como definem Miles e Huberman (1994) e Roesch (1999). 

 

Apresentação das alternativas 

Conceituando o contexto de desenvolvimento turístico de Olímpia, os materiais 

levantados permitiram uma reflexão sobre o momento atual pelo qual passa o turismo no 

município e as adversidades que podem surgir de um crescimento turístico sem planejamento e 

coordenação. Essa análise possibilita a exploração de alguns caminhos que permitam a Olímpia 

aproveitar as oportunidades que a atividade turística, tão central na economia da cidade, gera 

para o bom desenvolvimento da cidade. 

Olímpia parece ter traçado um caminho claro em buscar incrementar seu potencial 

turístico, e tem tomado ações que reforcem isso, como a ampliação da rede hoteleira e da 

infraestrutura que permita elevar o número de visitantes à cidade, buscando também diversificar 

a oferta turística. 

Não obstante, gargalos ainda subsistem, os quais se, superados, podem contribuir para 

os esforços de impulsionar o crescimento turístico com ganhos para toda a cidade. Nesse 

sentido, são apresentadas abaixo recomendações que se entende importante que sejam adotadas 
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para que o Município esteja mais bem equipado para aproveitar e dinamizar seu potencial 

turístico. 

Essas recomendações são acompanhadas da indicação de prazo para execução, 

classificadas da mais para a menos urgente, em: Imediata, Curto Prazo e Médio Prazo. 

 

1. Capacitação da mão de obra local 

É imperativo que o poder público mapeie e identifique os principais postos de trabalho 

que demandam mão de obra qualificada, e proporcione a formação adequada para que os 

munícipes possam ocupar as vagas de trabalho geradas.  

O próprio município já tem identificado a rede de Escolas e Cursos de Formação na 

região, como em Barretos, apontado pelo Anexo I do PDDT 2020 (OLÍMPIA, 2019a). Deve-

se investigar se os cursos lá oferecidos são os que atendem à demanda de formação necessária 

para o município. Se sim, deve estruturar uma forma que viabilize ao munícipe atender aos 

cursos em Barretos (com oferta de transporte regular, se for o caso). Caso os novos postos de 

trabalho não preenchidos sejam de outra formação que não a já oferecida e mapeada pela 

Prefeitura, deve-se rapidamente buscar os acordos com o Estado de São Paulo que possibilitem 

a oferta de tais cursos à população local. 

Prazo para execução: Imediato 

 

2. Institucionalização da política de turismo e instrumentos de gestão 

Uma vez que Olímpia já dispõe de instrumentos de gestão de sua política de turismo, se 

observa a necessidade de consolidação e qualificação desses materiais (Plano Diretor de 

Desenvolvimento Turístico, Plano de Marketing, legislações específicas e outros), de forma que 

sejam elencadas as prioridades municipais e estas estejam institucionalizadas e dotadas de 

instrumentos próprios para sua implementação e monitoramento. 

Prazo para execução: Curto Prazo 

 

3. Criação de um calendário de festividades, festas e festivais ao longo do ano 

Observou-se pela Taxa de Ocupação Hoteleira que não há uma ocupação elevada da 

rede ao longo do ano. A alta demanda se concentra nos meses de janeiro e julho e nos feriados 

ao longo do ano.  



83 
 

É importante que o município planeje um calendário com festividades mensais, estas de 

repetição anual, consolidando-se assim, de um ano para outro, com alcance regional ou mesmo 

nacional. Diversos podem ser os temas adotados para os festivais, como aqueles específicos de 

estilos musicais, gastronômicos, culturais, atraindo artistas, músicos e celebridades para os 

palcos. Espera-se, desta forma, que haja mais atração de turistas, especialmente nos meses de 

baixa temporada, elevando a ocupação hoteleira e a infraestrutura já instalada. 

Prazo para execução: Curto Prazo 

 

4. Direcionamento de ações de marketing turístico 

Olímpia possui um grande fluxo e dependência de turistas da região da Grande São 

Paulo. Visando aumentar o número de turistas e diversificar a origem de onde partem, é 

recomendável que ações de marketing turístico sejam direcionadas a outras regiões, sejam as 

de fácil acesso a Olímpia ou regiões que possam se interessar pela oferta local. Desta forma, o 

município pode caminhar para sua consolidação como destino turístico nacional. Regiões 

próximas podem, inclusive, oferecer um fluxo de turistas aos finais de semana. 

Prazo para execução: Curto Prazo 

 

5. Coordenação local e construção coletiva das ações para o turismo 

A construção de uma política de turismo que seja feita de forma coletiva, ouvindo os 

anseios e problemas enfrentados não apenas por aqueles envolvidos diretamente com a 

produção da indústria turística, mas também pelos munícipes que são afetados pelas 

externalidades que a atividade acarreta, é de suma importância para que todos estejam no 

mesmo rumo, seguindo um mesmo caminho, defendendo e reforçando a atividade turística por 

identificarem nela ganhos e benefícios para toda a cidade. Estas instâncias de coordenação 

servirão inclusive para superar conflitos que hoje se apresentam entre a necessidade de 

atendimento ao turista e a cultura local, como no caso do não funcionamento de determinados 

setores do comércio no horário em que o turista está disponível para realizar o comércio. 

Espera-se que o Conselho Gestor do Distrito Turístico possa ser um destes locais de 

coordenação. Mas ele aplica-se apenas ao perímetro do Distrito Turístico, criado pelo Governo 

do Estado.  

É importante a adoção de um mecanismo de escuta e construção de uma política 

verdadeiramente coletiva, que coordene o conjunto da população em toda a cidade, 
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principalmente aquela mais diretamente afetada pela atividade turística, seja no COMTUR ou 

por meio de consultas públicas participativas. 

Prazo para execução: Médio Prazo 

 

6. Ampliação de indicadores de oferta turística e coleta de dados 

Com o intuito de aumentar cada vez mais seu fluxo turístico, o município precisa se 

instrumentalizar para garantir a qualidade da oferta turística, seja de atrativos, seja de prestação 

de serviços. Olímpia já coleta alguns dados sobre sua atividade turística, mas é recomendável 

adotar uma visão holística, que permita a criação de uma estrutura de definição e captação de 

dados sobre indicadores de desempenho a respeito da oferta e qualidade dos serviços turísticos 

no município. Objetiva-se com isso garantir a continuidade da qualidade turística da cidade, e 

eventuais ajustes e correções onde forem identificadas baixas avaliações. Uma sugestão pode 

ser a criação de um Observatório do Turismo no município, criando estrutura de coleta e análise 

de dados e informações turísticas municipais que municiem a implementação da política 

pública. 

Prazo para execução: Médio Prazo 

 

7. Fomento ao empreendedorismo em turismo 

Com o crescimento da atividade turística, espera-se cada vez mais que a economia da 

cidade esteja em torno do turismo. O olimpiense demonstra veia empreendedora e aptidão ao 

turismo - já que o mesmo era praticamente inexistente antes do primeiro parque aquático e toda 

uma infraestrutura de serviços ao turismo foi desenvolvida inicialmente por munícipes. É 

interessante que o poder público atue para proporcionar ao olimpiense a possibilidade de 

usufruir das potencialidades que a atividade turística gera e gerará, razão pela qual se 

recomenda o mapeamento das iniciativas empreendedoras em torno da cadeia turística, e sejam 

conduzidas as parcerias com entidades que estimulem e qualifiquem o empreendedorismo, 

como o Ministério do Trabalho ou o SEBRAE, por exemplo. 

Prazo para execução: Médio Prazo 
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Abaixo, o Quadro 10 sumariza as sete recomendações aqui reportadas e apresenta 

conjuntamente os objetivos de cada uma delas, os resultados esperados, os atores que devem 

ser envolvidos, bem como o prazo recomendado para sua execução. 
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Quadro 10 - Recomendações 

Ações Objetivos Resultados esperados Atores envolvidos 
Prazo para 

execução 

1. Capacitação da mão de obra 

- Qualificação dos trabalhadores para as 

funções e vagas de trabalho em vigência ou em 

criação 

- Ocupação dos postos de trabalho 

gerados pela atividade turística 

Prefeitura, Governo do Estado, 

trade turístico 
Imediato 

2. Consolidação e 

institucionalização de 

instrumentos de gestão 

- Definição das prioridades da política de 

turismo local 

- Dotação a estas de mecanismos para 

implementação 

- Implementação de ações de 

desenvolvimento turístico 
Prefeitura Curto Prazo 

3. Criação de calendário de 

festividades 

- Criação de calendário de eventos e 

festividades para o ano todo 

- Aumento do fluxo turístico e da 

ocupação da rede hoteleira 

Prefeitura, setor cultural 

municipal, trade turístico, 

população local e OSCs 

Curto Prazo 

4. Ampliação do 

direcionamento do marketing 

turístico 

- Ampliação do potencial de atração de turistas 

- Diminuição da dependência de visitantes 

originados da Grande SP 

- Aumento do fluxo turístico ao longo 

do ano 
Prefeitura, trade turístico Curto Prazo 

5. Coordenação local e 

construção coletiva das ações 

para o turismo 

- Alinhamento dos atores locais para objetivos 

comuns 

- Ampliação do envolvimento da 

comunidade no desenvolvimento do 

turismo 

Prefeitura, Atores locais de 

turismo 
Médio Prazo 

6. Criação de indicadores e 

estrutura para coleta de dados 

sobre oferta turística 

- Instrumentalização do município com dados e 

evidências sobre a qualidade da oferta turística 
- Mensuração da qualidade turística Prefeitura, Governo do Estado Médio Prazo 

7. Fomento ao 

empreendedorismo turístico 

local 

- Mapeamento de iniciativas 

- Condução de parcerias de fomento ao 

empreendedorismo turístico local 

- Apropriação da atividade e economia 

do turismo pela população local 
Prefeitura, Governo do Estado Médio Prazo 

Fonte: Elaboração própria.
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Capítulo 6 - Considerações Finais 
 

Atendendo aos objetivos gerais e específicos estabelecidos, para além do debate teórico 

acerca do planejamento turístico, esta dissertação promoveu uma análise diagnóstica das forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças do potencial turístico de Olímpia; providenciou uma 

análise sobre o desenvolvimento turístico de Caldas Novas, investigando e descrevendo ações 

desenvolvidas pelo município que possam servir de referência ao município de Olímpia; e 

ofereceu recomendações de ações que, se tomadas, podem incrementar o potencial turístico de 

um destino turístico de águas termais em ascensão. 

Como se observou, os atrativos aquáticos da cidade - parques e resorts - têm trazido, 

ano a ano - desconsiderado o período da pandemia da Covid-19 -, um aumento no fluxo 

turístico, o que se refletiu nos investimentos em infraestrutura hoteleira, cujo número de leitos 

deu um salto positivo significativo nos últimos anos. 

O crescimento e o potencial turístico da região também se fizeram presentes aos olhos 

do governo do Estado de São Paulo, que criou o primeiro Distrito Turístico do Estado, 

justamente em Olímpia. Este novo arranjo institucional permitirá que governo do estado, 

prefeitura e a sociedade civil tracem, em conjunto, ações para o desenvolvimento econômico 

da região. Espera-se que possam também endereçar um crescimento sustentável da atividade 

turística, em linha com o que prega as mais recentes publicações acadêmicas sobre turismo. 

Pela investigação do caso de Caldas Novas, foi possível identificar e destacar um 

conjunto expressivo de ações que possibilitaram ao município ser destaque nacional nas 

dimensões de aspectos ambientais, atrativos turísticos, aspectos sociais, economia local, 

infraestrutura geral e capacidade empresarial, no Índice de Competitividade do Turismo 

Nacional, elaborado pelo Ministério do Turismo, em sua última edição de 2015. 

Por sua vez, aliando o conhecimento promovido pelo debate teórico acerca do 

planejamento turístico e de políticas públicas, pela análise de materiais e entrevistas sobre o 

turismo olimpiense, por sua análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, bem como 

pelos referenciais possibilitados pelo caso de Caldas Novas, os autores acreditam que as 

recomendações ora endereçadas possam, se adotadas, instrumentalizar o município para que 

este desfrute de sua “vocação econômica” para o turismo com equilíbrio, gerando crescimento 

econômico com distribuição da riqueza, preservação e valorização da cultura local. As 

prioridades definidas no rol de recomendações devem ser validadas pelo município a partir do 

conhecimento da realidade local. 
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Dentre as limitações que se impuseram à condução da pesquisa, cabe apontar que a 

maior delas, por certo, está relacionada à situação de pandemia do novo coronavírus, 

remanescente até o momento de término do presente trabalho. 

Por mais que protocolos de segurança tenham sido adotados, e que, inclusive, os 

atrativos turísticos da cidade de Olímpia tenham voltado a operar regularmente, a prática do 

distanciamento social impossibilitou que os autores fossem a campo reconhecer o município e 

realizar as entrevistas in loco. 

Teria sido interessante ouvir mais atores da sociedade civil envolvidos na cadeia do 

turismo de Olímpia. Foram mapeados, ao todo, oito potenciais entrevistados para este trabalho, 

contudo, somente seis retornaram e se disponibilizaram a conceder as entrevistas. Além dos 

atores listados na Introdução deste trabalho e que foram efetivamente entrevistados, dois 

daqueles identificados e não entrevistados eram representantes de seus setores econômicos no 

Conselho Municipal de Turismo de Olímpia e poderiam ter trazido importantes contribuições 

de como a sociedade civil enxerga e entende o turismo em Olímpia, percepção que acabou 

ficando restrita às observações do entrevistado E4. 

Não menos importante, ainda compõe o rol de limitações de pesquisa o fato de não ter 

sido possível promover visita ao município de Caldas Novas e, também reconhecer aquele 

território, bem como entrevistar ou entrar em contato com atores locais que pudessem confirmar 

ou refutar as ações aqui apresentadas, o que acabou fazendo com que a análise do 

desenvolvimento turístico ilustrado fosse feito com base em análise documental. 

Para a conjectura desta dissertação também não foram alocados quaisquer recursos 

adicionais que pudessem oferecer algum ganho de análise, além daqueles disponibilizados pela 

estrutura da Fundação Getulio Vargas ou de recursos técnicos e tecnológicos próprios dos 

autores. 

Não obstante, espera-se que este trabalho tenha contribuído com o debate sobre o 

planejamento turístico e políticas públicas de turismo e possa ser útil para que Olímpia siga o 

caminho que vem sendo percorrido para a busca de sustentabilidade turística, diversificação da 

oferta de atrativos turísticos e a consequente consolidação do município como destino turístico, 

fazendo votos de que futuras investigações possam ser conduzidas a partir deste esforço 

acadêmico que por ora se encerra. 

Tendo ainda em vista a baixa produção acadêmica sobre o turismo na administração 

pública, o conjunto do trabalho também se dispõe a inspirar outros municípios que possam se 

utilizar dos referenciais apresentados para analisar e planejar o turismo local e também elaborar 

políticas públicas que permitam um desenvolvimento sustentável desta atividade econômica. 
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Anexos 
 

Anexo 1 - Taxa Média de Ocupação da Rede Hoteleira de Olímpia no feriado de 12 de 

outubro de 2021. 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Turismo de Olímpia. Disponível em 

https://www.olimpia.sp.gov.br/arquivos/2021_10_12_boletim_taxa_media_de_ocupacao_hoteleira_12_de_o_27

021336.pdf. Acesso em 01 de novembro de 2021.

https://www.olimpia.sp.gov.br/arquivos/2021_10_12_boletim_taxa_media_de_ocupacao_hoteleira_12_de_o_27021336.pdf
https://www.olimpia.sp.gov.br/arquivos/2021_10_12_boletim_taxa_media_de_ocupacao_hoteleira_12_de_o_27021336.pdf
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Anexo 2 - Atrativos turísticos mais procurados em Olímpia. 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Turismo de Olímpia. Pesquisa de Perfil da Demanda Turística de Olímpia 

(OLÍMPIA, 2020b, p. 25).



96 
 

Anexo 3 - Variação no nº de estabelecimentos de alimentação e de artesanato de 

Olímpia entre 2017 e 2019. 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Turismo de Olímpia. Plano Estratégico de Marketing da Estância Turística 

de Olímpia (OLÍMPIA, 2020a, p. 10). 
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Anexo 4 - Tempo médio de permanência dos turistas em Olímpia. 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Turismo de Olímpia. Pesquisa de Perfil da Demanda Turística de Olímpia 

(OLÍMPIA, 2020b, p. 22). 
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Anexo 5 - Fonte de conhecimento para o turismo em Olímpia. 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Turismo de Olímpia. Pesquisa de Perfil da Demanda Turística de Olímpia 

(OLÍMPIA, 2020b, p. 20).
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Anexo 6 - Meio de transporte utilizado para chegar em Olímpia. 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Turismo de Olímpia. Pesquisa de Perfil da Demanda Turística de Olímpia 

(OLÍMPIA, 2020b, p. 27).
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Anexo 7 - Lista dos 62 municípios classificados na categoria A do Mapa do Turismo Brasileiro, de 2019, elaborado pelo Ministério do 

Turismo. 

 

UF Município 
Nº 

Empregos 

Nº 

Estabelecimentos 

Visitas 

Internacionais 

estimadas 

Visitas 

Nacionais 

estimadas 

Arrecadação Cluster 

RJ Angra dos Reis 612 89 157.173 841.279  R$    13.815.002,00  A 

SP Aparecida 1.451 175 4.053 1.208.586  R$    11.472.737,00  A 

SE Aracaju 1.888 100 16.161 1.112.959  R$    14.947.276,00  A 

RJ Armação dos Búzios 2.374 209 320.320 671.819  R$    32.816.709,00  A 

SC Balneário Camboriú 2.411 117 186.983 1.640.662  R$    46.332.532,00  A 

PA Belém 1.436 90 43.143 1.402.632  R$    14.230.134,00  A 

MG Belo Horizonte 2.323 159 136.312 3.327.794  R$    36.981.149,00  A 

RR Boa Vista 272 26 9.669 475.033  R$     2.432.889,00  A 

SC Bombinhas 995 132 245.813 395.872  R$    11.468.537,00  A 

DF Brasília 3.562 220 112.474 4.332.053  R$    59.764.674,00  A 

RJ Cabo Frio 954 89 41.049 1.209.539  R$    11.488.202,00  A 

BA Cairu 981 123 93.253 125.021  R$     9.104.867,00  A 

GO Caldas Novas 2.457 74 9.963 2.018.964  R$    32.106.597,00  A 

SP Campinas 1.811 83 71.490 1.265.590  R$    40.808.552,00  A 

MS Campo Grande 1.050 77 35.350 860.874  R$     9.635.777,00  A 

SP Campos do Jordão 1.422 137 8.548 550.468  R$    21.687.100,00  A 

MT Cuiabá 1.257 77 22.923 1.099.626  R$    10.931.688,00  A 

PR Curitiba 3.445 185 190.705 3.868.494  R$    73.783.627,00  A 

SC Florianópolis 3.715 275 852.570 3.338.541  R$    45.645.095,00  A 

CE Fortaleza 3.264 163 142.864 4.178.305  R$    82.969.904,00  A 

PR Foz do Iguaçu 5.044 151 595.662 1.107.641  R$    96.013.669,00  A 

GO Goiânia 1.950 148 55.810 3.090.431  R$    25.457.864,00  A 
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RS Gramado 2.758 163 39.774 959.445  R$    60.905.220,00  A 

SP Guarujá 1.376 73 29.526 1.225.406  R$    12.769.869,00  A 

SP Ilhabela 1.345 114 22.954 175.100  R$    13.779.198,00  A 

BA Ilhéus 1.073 55 9.781 469.795  R$     9.180.149,00  A 

PE Ipojuca 4.270 131 94.117 515.092  R$    56.165.811,00  A 

SC Itapema 214 17 149.126 574.437  R$     1.522.182,00  A 

CE 
Jijoca de 

Jericoacoara 
1.158 114 58.592 94.707  R$    13.913.007,00  A 

PB João Pessoa 1.266 79 33.933 1.988.236  R$    19.090.442,00  A 

SC Joinville 681 46 21.027 618.768  R$    27.546.914,00  A 

PR Londrina 572 37 26.665 695.250  R$    13.797.248,00  A 

RJ Macaé 1.275 59 15.241 486.356  R$     8.103.191,00  A 

AP Macapá 295 32 5.861 154.341  R$     2.137.068,00  A 

AL Maceió 3.081 124 78.259 1.448.550  R$    47.781.969,00  A 

AM Manaus 1.023 85 88.470 1.472.775  R$    20.294.906,00  A 

AL Maragogi 1.276 36 19.347 297.357  R$    24.773.850,00  A 

BA Mata de São João 6.171 58 80.017 228.922  R$  103.063.849,00  A 

RN Natal 4.379 170 138.309 3.163.130  R$    60.338.313,00  A 

TO Palmas 530 63 6.625 439.469  R$     5.066.140,00  A 

RJ Paraty 967 179 127.665 404.233  R$    11.915.739,00  A 

RJ Petrópolis 988 82 15.066 202.749  R$    10.868.253,00  A 

MG Poços de Caldas 1.318 53 6.355 434.995  R$    15.717.525,00  A 

RS Porto Alegre 2.875 133 176.836 3.020.513  R$    59.776.547,00  A 

BA Porto Seguro 5.046 318 64.066 1.192.038  R$    66.832.312,00  A 

RO Porto Velho 550 68 5.512 494.534  R$     4.474.482,00  A 

SP Praia Grande 110 21 3.851 1.294.998  R$     2.091.663,00  A 

PE Recife 2.695 117 124.979 3.715.522  R$    36.669.581,00  A 

SP Ribeirão Preto 976 72 21.292 923.926  R$    15.094.265,00  A 

AC Rio Branco 376 30 4.602 464.108  R$     2.845.034,00  A 
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RJ Rio de Janeiro 17.946 431 1.651.696 7.119.416  R$  402.199.318,00  A 

GO Rio Quente 2.037 3 220 122.356  R$                     -    A 

BA Salvador 4.834 267 326.169 4.262.041  R$    40.060.869,00  A 

SP Santos 949 52 49.802 1.216.191  R$    13.531.092,00  A 

MA São Luís 1.322 95 35.971 1.455.665  R$    12.671.548,00  A 

SP São Paulo 13.739 785 1.208.735 13.478.628  R$  473.309.164,00  A 

SP São Sebastião 1.667 157 18.668 459.996  R$    20.690.846,00  A 

PI Teresina 840 54 9.766 1.763.164  R$    10.808.020,00  A 

RN Tibau do Sul 1.043 94 72.601 46.105  R$     9.638.275,00  A 

SP Ubatuba 1.400 169 38.475 1.069.658  R$    10.149.224,00  A 

MG Uberlândia 907 54 18.732 584.716  R$    15.911.440,00  A 

ES Vitória 546 31 55.348 1.107.558  R$     8.396.753,00  A 

 

Fonte: Mapa do Turismo Brasileiro (MTUR, 2019). A planilha com os resultados da pesquisa está disponível em 

http://regionalizacao.turismo.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=272. Acesso em 15 de agosto de 2021.

http://regionalizacao.turismo.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=272
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Anexo 8 - Lista de municípios com oferta de águas termais no Brasil. 

 

Pesquisa Google: destinos de águas termais no Brasil 

Data de 

publicação 
19/07/2021 Sem data 17/01/2021 07/12/2018 12/01/2018 

Veículo Transportal26 Viajali27 CVC28 Elite Resorts29 
Rede de Hoteis 

Mato Grosso30 

Municípios 

indicados 

Caldas Novas-

GO 
Araxá-MG 

Caldas Novas-

GO 
Araxá-MG 

Santo Antônio 

do Leverger-

MT 

Piratuba-SC 
Marcelino 

Ramos-RS 

Rio Quente-

GO 

Poços de 

Caldas-MG 

Barra do 

Garças-MT 

São João do 

Oeste-SC 
Gravatal-SC Olímpia-SP 

Rio Quente-

GO 

Primavera do 

Leste-MT 

Gravatal-SC Mossoró-RN Mossoró-RN 
Caldas Novas-

GO 
Poxoréo-MT 

Foz do Iguaçu-

PR 

Águas de 

Lindoia-SP 
Gravatal-SC Olímpia-SP Juscimeira-MT 

Marcelino 

Ramos-RS 

Rio Quente-

GO 
Araxá-MG Lins-SP 

Rondonópolis-

MT 

 
Foz do 

Iguaçu-PR 

Poços de 

Caldas-MG 

Foz do Iguaçu-

PR 
Rio Quente-GO 

 

Águas de 

Sta.Bárbara-

MG 

 
Cornélio 

Procópio-PR 

Chapada dos 

Veadeiros-GO 

 
Barra do 

Garças-MT 
 Gramado-RS 

Caldas Novas-

GO 

 Piratuba-SC  Mossoró-RN Mossoró-RN 

 Olímpia-SP   

Águas de 

Sta.Bárbara-

MG 

 
26 Disponível em: https://www.transportal.com.br/noticias/home/6-melhores-destinos-com-aguas-termais-

para-voce-aproveitar-no-brasil/. Acesso em 14 de Agosto de 2021. 
27 Disponível em: https://www.viajali.com.br/destinos-com-aguas-termais-no-brasil-para-voce-viajar-

relaxar/. Acesso em14 de Agosto de 2021. 
28 Disponível em: https://www.cvc.com.br/dicas-de-viagem/familia/7-destinos-de-aguas-termais-brasil/. 

Acesso em 14 de Agosto de 2021. 
29 Disponível em: https://eliteresorts.com.br/blog/destinos-brasileiros/destinos-com-aguas-termais-no-

brasil/. Acesso em 14 de Agosto de 2021. 
30 Disponível em: https://hotelmt.com.br/blog/quais-sao-os-melhores-destinos-de-aguas-termais-no-

brasil/. Acesso em 14 de Agosto de 2021. 

https://www.transportal.com.br/noticias/home/6-melhores-destinos-com-aguas-termais-para-voce-aproveitar-no-brasil/
https://www.transportal.com.br/noticias/home/6-melhores-destinos-com-aguas-termais-para-voce-aproveitar-no-brasil/
https://www.viajali.com.br/destinos-com-aguas-termais-no-brasil-para-voce-viajar-relaxar/
https://www.viajali.com.br/destinos-com-aguas-termais-no-brasil-para-voce-viajar-relaxar/
https://www.cvc.com.br/dicas-de-viagem/familia/7-destinos-de-aguas-termais-brasil/
https://eliteresorts.com.br/blog/destinos-brasileiros/destinos-com-aguas-termais-no-brasil/
https://eliteresorts.com.br/blog/destinos-brasileiros/destinos-com-aguas-termais-no-brasil/
https://hotelmt.com.br/blog/quais-sao-os-melhores-destinos-de-aguas-termais-no-brasil/
https://hotelmt.com.br/blog/quais-sao-os-melhores-destinos-de-aguas-termais-no-brasil/
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Chapada dos 

Veadeiros-GO 
  Araxá-MG 

 
Nova Prata-

RS 
  

Poços de 

Caldas-MG 

 
Águas de São 

Pedro-SP 
  

Águas de 

Lindoia-SP 

 
Águas 

Mornas-SC 
  Olímpia-SP 

 
Poços de 

Caldas-MG 
  

Foz do Iguaçu-

PR 

    Piratuba-SC 

    
Marcelino 

Ramos-RS 

 

Pesquisa Google: destinos de águas termais no Brasil 

Municípios listados pelos veículos Nº de aparições 

Araxá-MG 4 

Caldas Novas-GO* 4 

Foz do Iguaçu-PR* 4 

Mossoró-RN 4 

Olímpia-SP 4 

Poços de Caldas-MG* 4 

Rio Quente-GO* 4 

Gravatal-SC 3 

Marcelino Ramos-RS 3 

Piratuba-SC 3 

Águas de Lindoia-SP 2 

Águas de Sta.Bárbara-MG 2 

Barra do Garças-MT 2 

Chapada dos Veadeiros-GO 2 

Águas de São Pedro-SP 1 

Águas Mornas-SC 1 
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Cornélio Procópio-PR 1 

Gramado-RS* 1 

Juscimeira-MT 1 

Lins-SP 1 

Nova Prata-RS 1 

Poxoréo-MT 1 

Primavera do Leste-MT 1 

Rondonópolis-MT 1 

Santo Antônio do Leverger-MT 1 

São João do Oeste-SC 1 

 

*Em cinza, os municípios indicados pelos veículos que pertencem à lista dos 62 municípios classificados 

na categoria A do Mapa Brasileiro de Turismo, de 2019, elaborado pelo Ministério do Turismo. 

 

Fonte: Pesquisa Google/Tabulação própria/Mapa Brasileiro de Turismo (MTUR, 2019).
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Anexo 9 - Dimensões e variáveis para mensurar a competitividade dos destinos turísticos, utilizados pelo Índice de Competitividade 

Nacional do Turismo, de 2015. 

 

            Fonte: Índice de Competitividade do Turismo Nacional. Caldas Novas (MTur, 2015b, p. 05).
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Apêndices 
 

Apêndice A - Termo de Referência assinado com a Estância Turística de Olímpia 
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Apêndice B - Roteiro de perguntas para as entrevistas 

 

Roteiro de perguntas 

Atores de Olímpia 

1. Quais as prioridades da política de turismo do município de Olímpia? 

2. Comente sobre quais seriam os pontos positivos do Turismo local. 

3. Comente sobre os pontos negativos também. 

4. Quais são as preocupações que o município tem ou deveria ter em relação ao Turismo? 

5. Para o Turismo de Olímpia melhorar ainda mais, o que seria preciso?  

6. Qual a perspectiva do(a) Sr.(a) com a criação do Distrito Turístico em Olímpia pelo 

Governo do Estado de SP? O que este novo cenário diferencia em relação à situação 

anterior? 

7. Como foram definidos os programas e projetos estratégicos para o turismo de Olímpia 

dentro do PDDT? Percebemos que a maioria das medidas se repetem de um PDDT ao 

outro (de 2016 para o de 2020). Ao que o (a) Sr.(a) atribuiria essa recorrência dos 

programas e ações? 

 

Especialista 

1. Quais os principais instrumentos de gestão que um gestor público municipal, seja um 

Prefeito ou um Secretário, deveria dispor para o desenvolvimento do Turismo? 

2. Na sua visão, quais as prioridades que uma política de turismo deveria ter? 

3. O desenvolvimento do turismo está muito atrelado à atuação da iniciativa privada. 

Como envolver a sociedade nas discussões e como se prevenir de externalidades 

negativas que possam surgir do turismo? 

4. Comente sobre as preocupações que um município deveria ter em relação ao turismo, 

tanto internamente, quanto externamente. 

5. Considerando o contexto pandêmico e as transformações que advém desse contexto, 

quais seriam as oportunidades que o Turismo oferece e as principais ameaças. 

 

 

Atores externos a Olímpia 

 

1. Como você observa o Turismo no Estado de SP? 

2. Quais as prioridades da política de turismo do Estado? 

3. Conte-nos um pouco sobre a proposta dos Distritos Turísticos do Estado de SP. 



111 
 

4. Como o Decreto de criação de Distrito Turístico pode impulsionar este setor nas 

cidades paulistas? 

5. Existe expectativa de segmentar os Distritos Turísticos, de alguma forma? (Ex.: apenas 

um Distrito para turismo de águas termais, outro para negócios etc.) 

6. Quais os 3 principais desafios que o Estado enxerga para o desenvolvimento do 

Turismo no estado? E quais vantagens? 

7. Quais os desafios que o Estado enxerga para o Turismo de parques temáticos e águas 

termais? E as vantagens? 

8. Como enxerga o desenvolvimento turístico de Olímpia? Existe uma visão específica 

do Estado de SP para o município? Qual seria ela? 

9. O Governo do Estado de SP preocupa-se com externalidades negativas decorrentes da 

atividade turística em Olímpia? Que tipo de medida o Estado adota para evitar ou 

minimizar estas externalidades? 


