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RESUMO 
 

 
Este trabalho de dissertação propõe-se a construir reflexões sobre a importância do 
papel exercido pelo city marketing e pelo empresarialismo turístico na promoção do 
desenvolvimento local sustentável, focando o município de Tamandaré, no estado 
de Pernambuco, como possível alvo de alternativas, por parte do poder publico, 
voltadas para dinamização da atividade turística.Com base numa leitura aportada 
nas abordagens de autores como Kotler, Harvey Sanchez, Leal, entre outros, 
procura-se resgatar as principais visões teóricas com respeito às temáticas do 
marketing dos lugares e do city marketing, do empreendedorismo e empresarialismo 
urbano, e do papel do turismo no desenvolvimento local sustentável. Face à 
importância da recuperação do patrimônio ambiental de Tamandaré, hoje em franca 
degradação, e a necessidade de reapropriação do seu acervo cultural, histórico e 
artístico, como vetores principais na promoção de um projeto de desenvolvimento 
com bases sustentáveis, considera-se de fundamental importância realizar uma 
análise empírica apoiada na percepção dos atores locais. Com este intuito buscou-
se avaliar junto aos moradores, veranistas, turistas e representantes dos segmentos 
público e privado, a sua percepção sobre a problemática local e seu grau de 
envolvimento no sentido da superação dos estrangulamentos críticos de natureza 
econômica, social e ambiental por que passa o município. Tem-se a convicção de 
que a cooperação entre os atores, por meio de um modelo participativo de gestão e 
governança compartilhada, constitui-se no caminho principal para possibilitar e 
embasar um planejamento estratégico centrado no city marketing e no 
empresarialismo urbano. As experiências de incentivo ao empresarialismo turístico 
atuando dentro de uma visão compartilhada com governo e sociedade, visando ao 
desenvolvimento sustentável por meio do uso da ferramenta city marketing, têm tido 
histórias de sucesso em cidades como Barcelona (Espanha), Lisboa (Portugal) e 
Curitiba (Brasil). A adoção deste modelo, associado à formulação de estratégias de 
desenvolvimento endógeno e voltadas à internacionalização do lugar, visto que o 
espaço econômico hoje ultrapassa as fronteiras locais, sendo um desafio do 
mercado e do Estado, constituem-se, sem dúvida, em ferramenta imprescindível aos 
gestores públicos na implantação do planejamento estratégico voltado para 
promoção do desenvolvimento local sustentável.  
 
 
 
Palavras-chave:  City Marketing. Empresarialismo Turístico. Desenvolvimento       

Sustentável. Tamandaré. 
 
 

 

 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
   

The main purpose of this dissertation work is to build reflections on the importance of 
the role of city marketing and tourist enterprising in the promotion of local sustainable 
development, aiming at Tamandaré city, in the state of Pernambuco, as a possible 
target to public power for implementing alternatives to dynamise tourist activity.  
Based on a reading focused on the approaches of authors such as Kotler, Harvey, 
Sanchez, Leal, amongst others, it looked into bringing out the main theoretical visions 
in what concerns to the marketing of the places, to the city marketing, to urban 
enterprising and the role of tourism in local sustainable development. 
In the face of the importance of recovering environmental patrimony of Tamandaré, in 
an advanced stage of degradation, nowadays, and facing the necessity of 
repropriating its cultural, artistic and historic goods as main vectors in promoting a 
development project in sustainable bases, it was considered of fundamental 
importance making an empiric analysis based on the perception of the local actors. 
With this intention, it looked to evaluate amongst the local citizens, holiday-makers 
and representatives of the public and private segments, their perception over local 
problems, and their grade of involvement in what matters to overcoming difficulties of 
economic, social and environmental character the city has been passing. 
It has the conviction that cooperation between actors by a participative model of 
administration and shared government is the main way to make possible strategic 
planning based on city marketing and urban enterprising. Experiences of stimulating 
tourist enterprising, acting in a view shared with government and society aiming to 
sustainable development by using the city marketing tool have been having 
successful histories in cities such as Barcelona (Spain), Lisbon (Portugal) and 
Curitiba (Brazil). Adhering to this model associated to formulating strategies of 
endogenous development aiming to the internationalization of the place, taking into 
account that the economic space, actually, trespasses the local boundaries, being a 
challenge of the market and of the state, constitute themselves, doubtlessly, in an 
essential tool to the public administrators to implant the strategic planning turned 
towards the promotion of local sustainable development 
 
 
 
Keywords: City Marketing. Tourist Enterprising. Sustainable Development. 

Tamandaré. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Um dos traços marcantes da história das três últimas décadas tem sido a 

corrida desenfreada rumo ao mundo globalizado. A abertura de mercados para o 

comércio internacional, o advento da tecnologia da informação, permitindo o fluxo 

instantâneo de capital financeiro pelo planeta, interligação mundial por redes de 

computadores, levam à aceleração do tempo histórico. A democracia social, uma 

conquista da modernidade, perdeu espaço para o mercado, que se tornou o deus 

dos novos tempos. Problemas herdados do passado não apenas permanecem mas 

tendem a acentuar--se. A agressão ao meio ambiente é um exemplo inquietante. A 

crescente degradação das cidades conduzida pela escalada da violência e carência 

de habitação, infra-estrutura, empregos e espaço, têm em paralelo a conseqüência 

inevitável: poluição, decadência e até mesmo a extinção dos recursos naturais.  

 Nesse cenário, autores como Kotler et al (2006,)  sugerem gestões aos 

moldes empresariais, buscando a atração de investimentos pela prática do city 

marketing.  

 O city marketing é “[...] o conjunto das características da cidade que 

proporciona satisfação de necessidades e desejos dos diferentes públicos: cidadãos, 

visitantes, investidores, empresas”. (KOTLER et al., 2006, p. 54). 

 Nesta linha de pensamento, surge a identidade dos lugares, municípios, 

cidades e países: sua marca. A marca é “a identidade da cidade que se configura 

pela sua história, seus valores e pelos aspectos que definem o que ela é para seus 

cidadãos – sua personalidade”. (KOTLER et al., 2006, p. 200). 

 A América Latina possui imagem negativa de sobra nas mentes dos 

consumidores e formuladores de opinião internacionais. A constante poluição do ar 

no México, o narcotráfico na Colômbia e no Peru, a criminalidade no Brasil, as 

explosões de instabilidade política na Venezuela e na Argentina e os miseráveis 

vistos nas ruas de todos esses países são fatos que mancham suas imagens para o 

resto do mundo. 

 Mesmo assim, algumas nações latino-americanas têm conseguido erguer um 

escudo protetor contra os males da imagem para atrair investidores e consumidores 

do mundo inteiro, graças a programas estruturados de construção e 

desenvolvimento de uma marca. 
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 O presidente do Chile visitou o Vale do Silício Californiano para se apresentar 

à empresa de tecnologia, enquanto o México se esforça sistematicamente – e com 

sucesso - para tornar-se um set de filmagem da indústria cinematográfica. Estas são 

apenas duas iniciativas de países dentro do quadro maior: o gerenciamento 

estratégico da marca-país, que está inserido no city marketing.  

 A marca constitui-se em uma promessa de valor, estimula crenças, evoca 

emoções, inspira comportamentos, tem personalidade e fala por seus usuários. 

Assim, pode aumentar ou diminuir o valor percebido de um produto. Os 

consumidores esperam pagar menos por produtos sem marca ou baixo valor líquido 

da marca e, por outro lado, estão dispostos a pagar mais por marcas que eles ou a 

sociedade valorizam. As marcas possuem valor não só para clientes como para 

investidores e são negociados no mercado. Seu valor inclui várias dimensões como 

desempenho, imagem social, valor fidelidade e identificação.1 (KOTLER, GERTNER, 

2004). 

 No Brasil, as iniciativas nesta direção tem sido relativamente tímidas, 

particularmente pela pouca ênfase dada pelos gestores públicos ao marketing dos 

lugares. 

 Em outros países a marca-país, e, conseqüentemente, cidades e municípios, 

é ponto crucial para o desenvolvimento, com o propósito de melhorar a posição 

econômico social ocupada no mundo globalizado. Os países, cidades, municípios e 

lugares, devem controlar sua imagem de maneira estratégica, identificando pontos 

fortes e fracos, trabalhando-os e monitorando o ambiente externo.   

 Importante para a criação de uma marca é a cooperação entre os atores, o 

comprometimento com um programa de governo por parte do empresariado, dos 

habitantes locais, da sociedade civil e dos meios de comunicação, pois com a 

criação da marca todos terão papel a cumprir como atores, no contexto da imagem 

que se quer passar para outras regiões.  Se isto não acontecer, o city marketing 

estará fadado ao insucesso. 

 Em um mundo em que mais de seis bilhões de pessoas vivem em muitos 

estados independentes (e em outros que lutam por sua soberania), cerca de 80% da 

                                                 
1 Revista HSM-MANAGEMENT Nº 44. Dossiê Marca-País, maio-junho 2004.p.63/64 KOTLER, Philip 

e GERTNER, David. 
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população total está no chamado terceiro mundo.  Grande parte destes habitantes 

se encontra em situação de extrema pobreza, relegada a uma vida à margem da 

sociedade. 

 A última década do século XX vislumbrou a ênfase entre o global e o local 

evidenciando a importância da dimensão local, e da valorização das instâncias locais 

e regionais. No contexto mundial, percebemos a atuação de organizações 

internacionais, como Organização das Nações Unidas (ONU), e União Européia, no 

que se refere à resolução de problemas configurados nas grandes cidades do 

mundo (dificuldades urbanas, instalações de pólos industriais, avanços tecnológicos, 

agressões ambientais).  

 Em um tempo de expressiva globalização, impõe-se a urgência de tratar dos 

problemas sociais e estruturais, como o emprego e a desigualdade social, em uma 

perspectiva local. O enfoque das características próprias deve ser privilegiado, para 

assim se chegar a políticas e propostas adequadas à realidade local.  

 Problemas como baixa qualidade de vida, crescimento populacional 

descontrolado e infra-estrutura insuficiente atormentam países do mundo todo e o 

desafio do desenvolvimento econômico nacional ultrapassou os limites das políticas 

públicas, transformando-se também em um desafio de mercado. 

 Os países, estados, cidades, municípios e lugares, competem entre si e lutam 

para descobrir fontes de vantagem competitiva. Estas fontes de vantagem ou pontos 

fortes seriam características que os destacam positivamente no panorama geral, 

seja por traços culturais, patrimônio histórico, localização ou belezas naturais. Se 

bem trabalhados, estes pontos tornam a localidade cada vez mais atrativa aos olhos 

dos turistas, conseqüentemente, às empresas e profissionais talentosos.  

Naturalmente, ampliar-se-ão mercados para suas exportações o que exigirá que 

sejam adotadas ferramentas estratégicas de gestão do marketing, como o city 

marketing. 

 Segundo Sánchez (1999, p. 115) o city marketing constitui-se na “orientação 

da política urbana à criação ou ao atendimento das necessidades do consumidor, 

seja este empresário, turista ou o próprio cidadão”. 

 Assim, na medida em que promove o local através da construção de sua 

identidade, o city marketing pode proporcionar a melhoria da sociedade que é 

incentivada a investir e empreender. 
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 De acordo com os princípios do city marketing, é preciso compreender as 

forças ambientais que podem influenciar os fatores que tornam o lugar atraente ou 

não: seus pontos fortes e fracos. 

 O city marketing é uma ferramenta que pressupõe o envolvimento do 

governo, sociedade e empresas em consenso.  Ele demanda a criação e garantia de 

incentivos que conduzirão ao cumprimento de suas tarefas: 1) administrar a imagem; 

2) atrair turistas; 3) atrair empresas industriais e comerciais; 4) encontrar novas 

oportunidades de mercado.  

 Na década de 1990, o número de turistas internacionais cresceu em um ritmo 

de 4,3% ao ano. Em 2000, o turismo internacional aumentou 7,4%. A quantidade de 

turistas internacionais chegou a 699 milhões de viagens. E o turismo foi responsável, 

direta e indiretamente, por 11,7% do Produto Interno Bruto mundial e por cerca de 

200 milhões de empregos. De acordo com a Organização Mundial do Turismo 

(OMT) há previsões de que no ano 2020 o número de pessoas que farão viagens 

internacionais será de 1,6 bilhão e a receita bruta gerada ultrapassará US$ 2 

trilhões. 

 A indústria do turismo gera empregos diretos e indiretos em hotéis, 

restaurantes, consultorias, transportes e treinamento, aumenta a arrecadação de 

diferentes impostos e incentiva as exportações de produtos locais.  No entanto, sua 

forma de desenvolvimento vem sendo criticada por destruir o meio ambiente e 

ameaçar as culturas locais. 

 Cabe aos gestores criar estratégias para consolidar a sua marca-

país/estado/cidade/município/lugar identificar o público alvo de seu produto, visto 

que o mercado do turismo pode ser segmentado pelo tipo de interesse dos 

visitantes: belezas naturais, sol, aventura, jogos, eventos, esporte e cultura/história, 

etc. Estes produtos podem ser classificados ainda por regiões ou localidades, 

estação do ano, características dos clientes e benefício. Para ter sucesso no setor 

de turismo, um país, estado, cidade, município ou lugar precisa definir muito 

claramente quem e como deseja sensibilizar. 

 Regiões que possuem belezas naturais, sítios arqueológicos ou cultura e 

história interessantes, atraem turistas interessados nestes aspectos. Quando uma 

região dispõe de poucos atrativos naturais tem que buscar a criação de alternativas 
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ou promover eventos que estimulem a atividade turística. É necessário também 

investir em infra-estrutura, segurança e serviços. 

 O turismo não é o único objeto de marca, outros aspectos também podem 

servir de marca. 

 A atividade turística deve se pautar pela identificação do que seus clientes 

buscam enquanto usuários: desempenho, valores sociais e emocionais, assim como 

enquanto consumidores: conveniência, personalização, relação custo-benefício. Os 

turistas têm, literalmente, milhares de opções à sua disposição. Eles serão atraídos 

para os destinos que acreditam lhes oferecer maior valor agregado, ou seja, um 

maior número de benefícios.  

 Enfim, o turismo requer estratégias de imagem e marca fundamentadas em 

singularidades que provoquem e agucem desejos de viajantes em direção a um 

lugar. 

 Nos últimos anos, acentuou-se a preocupação com o gerenciamento da 

sustentabilidade dos territórios em suas várias dimensões. Assim, procuram-se 

soluções e modos variados de promoção do desenvolvimento sustentável. Essa 

procura utiliza novas ferramentas e instrumentos, como o sistema de informação 

geográfico e bases de dados, a constituição de novos enquadramentos legais e 

institucionais e a contribuição de processos e outros elementos do marketing 

 É nesse contexto que vemos o city marketing como precioso instrumento de 

contribuição, na medida em que integra as estratégias de desenvolvimento numa 

lógica racional do capitalismo flexível pelo cruzamento entre o imaterial e as 

pessoas.   

 Políticas promocionais de imagem dos lugares propiciam sua valorização no 

contexto global, fazendo crescer a importância de singularidades, que serão 

apresentadas como atrações especiais, únicas. 

 A utilização do city marketing gera oportunidades e desafios com o intuito de 

promover a cooperação e construção de um projeto sustentado pelo desen-

volvimento de redes de cooperação entre  cidades.  

 Acrescente-se, ainda, sua perspectiva sistemática de análise e de ações que 

valorizam a dimensão humana e consideram os lugares integrados numa rede de 

competitividade em diferentes escalas, confrontando ambientes externos e 

descrevendo como um processo dinâmico de ação, baseado numa perspectiva de 
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comunicação global, pode resultar numa mudança cultural sem interferir ou 

desvalorizar traços de identidade.  

 O desenvolvimento de uma gestão planejada para um projeto-país, cidade ou 

lugar e a utilização do city marketing são, pois, fatores decisivos para a mudança 

nas práticas e políticas de emancipação destes ambientes. 

Com base em pesquisas bibliográficas que apresentam casos bem sucedidos 

em cidades como Barcelona (Espanha), Curitiba (Brasil) e outras, cremos que a 

implementação de um projeto de city marketing difundido por meio de políticas de 

marketing urbano seja um veículo viável para a promoção do desenvolvimento 

sustentável no município-alvo, Tamandaré.  
 

OBJETIVO GERAL 
 
 O presente estudo propõe-se a construir algumas reflexões de natureza 

teórica sobre o papel do city marketing e do empresarialismo turístico no 

desenvolvimento sustentável das cidades,   tendo como objeto de estudo  empírico o 

município de Tamandaré no estado de Pernambuco. 

 Espera-se que os resultados deste trabalho possam servir de instrumental 

aos gestores públicos para propor diretrizes de planejamento estratégico para 

aquele município, fundadas na utilização da ferramenta do city marketing, como 

meio de possibilitar a dinamização da atividade turística e como vetor para difusão 

de uma marca lugar que torne-se ferramenta estratégica para o seu 

desenvolvimento. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

a) Caracterizar a problemática socioeconômica espacial e ambiental do 

município, visando a perceber os pontos fracos que impedem o 

desenvolvimento de Tamandaré. 

b) Identificar os pontos fortes para a criação de uma marca do lugar. 

c) Avaliar as possibilidades da construção de uma gestão compartilhada entre  

governo, sociedade civil, empresários e a comunidade local. 

d) Avaliar a ótica dos atores sobre sua visão em relação ao município. 
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METODOLOGIA DA DISSERTAÇÃO 
 
 Com o propósito de apresentar um estudo de gestão urbana nos moldes 

empresarialistas e uma futura proposta para implementação cuja principal 

ferramenta é a utilização do city marketing no município de Tamandaré, este 

trabalho foi estruturado em três eixos de investigação:  

 

1) Análise dos contextos em que experiências de planejamento urbano, 

orientadas por um planejamento estratégico, foram vivenciadas e de suas 

implicações no que concerne aos atores envolvidos. 

 

2) Reflexão sobre o emprego do city marketing como elemento viabilizador do 

desenvolvimento dos lugares à luz dos resultados de sua aplicação em 

algumas cidades. 

 

3) Estudo do caso de Tamandaré, considerando suas especificidades e 

buscando compreender os arranjos entre os grupos de atores e os interesses 

próprios de cada grupo, e visando a uma proposta de desenvolvimento 

urbano sustentável nos moldes empresariais. 

 

A análise do contexto, nessa primeira linha de investigação, deu-se por uma 

pesquisa bibliográfica cuja intenção é compreender as mudanças culturais nos 

processos de condução da política urbana a partir da globalização econômica, da 

constante e veloz evolução tecnológica, dos movimentos de reforma política, da 

acirrada competição que se estabeleceu, neste cenário, em todas as áreas das 

atividades humanas. Essas mudanças teriam resultado na introdução de práticas 

empresariais no processo de desenvolvimento urbano. 

Na segunda linha de investigação, nos debruçamos sobre os resultados da 

aplicação do planejamento estratégico e da ferramenta “city marketing” como 

instrumentos capazes de viabilizar o crescimento econômico e o desenvolvimento 

urbano. Buscamos aqui relacionar o objeto empírico da pesquisa ao referencial 

teórico anteriormente apresentado.  
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Por fim, uma pesquisa bibliográfica documental, uma pesquisa de campo e 

um estudo de caso permitiram a análise de especificidades e singularidades do 

município de Tamandaré, levando a uma compreensão dos arranjos de governança 

na esfera local e tendências que se evidenciam em seu atual modelo de gestão. A 

partir de entrevistas semi-estruturadas com os atores envolvidos no processo, 

buscamos entender como as organizações dos setores público e privado pensam e 

se colocam em relação à necessidade de promover um desenvolvimento turístico 

sustentável no município de Tamandaré.  

O trabalho está estruturado, além da introdução, em quatro capítulos, como 

segue: 

O primeiro capítulo apresenta a construção da base teórica das variáveis que 

influenciam diretamente o contexto dessa dissertação. Essa primeira linha de 

investigação foi feita a partir de uma intensa pesquisa bibliográfica cuja intenção foi 

compreender as mudanças culturais nos processos de condução da política urbana 

a partir da globalização econômica, da constante e veloz evolução tecnológica, dos 

movimentos de reforma política e da acirrada competição que se estabeleceu neste 

cenário. Essas mudanças teriam como resultado a introdução de práticas 

empresariais no processo de desenvolvimento urbano. 

O segundo capítulo procura mostrar como Tamandaré está inserido local e 

globalmente quanto a questões socioeconômicas e também ambientais. 

 Já o terceiro capítulo apresenta as condições em que a pesquisa foi 

elaborada e as condições teóricas, conceituais e metodológicas, necessárias ao seu 

entendimento, como também a visão dos atores locais em relação  a Tamandaré. 

Neste segundo momento do trabalho, a pesquisa bibliográfica documental e a 

pesquisa de campo permitiram-nos a análise de especificidades e singularidades do 

município de Tamandaré, levando a uma compreensão dos arranjos de governança 

na esfera local e das tendências que se evidenciam em seu atual modelo de gestão. 

A partir de entrevistas semi-estruturadas com os atores envolvidos no processo, 

procuramos entender como as organizações dos setores público e privado pensam e 

se colocam em relação à necessidade de promover um desenvolvimento turístico 

sustentável no município de Tamandaré.  

O quarto capítulo apresenta propostas para a utilização do city marketing 

como elemento viabilizador do desenvolvimento local de Tamandaré, tornando o 

município um produto globalizado. A partir dos interesses dos grupos de atores, 
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analisamos as implicações da utilização de um planejamento estratégico e da 

ferramenta city marketing e propomos diretrizes para a prática do empresarialismo 

turístico sustentável, no município de Tamandaré. 

Ao final, encontram-se as nossas conclusões acerca de todo o estudo. Nesta 

parte, buscamos oferecer ao leitor uma síntese das principais idéias nele levantadas 

e evidenciar as contribuições potenciais que esta dissertação pode trazer ao 

problema prático da utilização do city marketing, tanto de um modo geral como no 

caso específico do município de Tamandaré. 



 

 

28

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
REFERENCIAL TEÓRICO 
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1.1 CITY MARKETING  

  

 

 Afirmou o sociólogo inglês John Clammer, professor da Universidade de 

Oxford, em entrevista a Kátia Simões, na revista “Pequenas Empresas, Grandes 

Negócios” de novembro de 2005, "Hoje o consumidor não quer apenas adquirir 

coisas, quer comprar identidade.” Atualmente, segundo Clammer (2005), o cliente 

está bem mais preocupado em satisfazer os seus desejos. O estilo de vida e as 

aspirações de cada um ganham peso decisivo na opção de compra. Além de buscar 

produtos e serviços que combinem com seu jeito de pensar, o consumidor procura 

produtos que não comprometam a vida do planeta. 

“A atenção humana virou a commodity mais importante dos novos tempos", 

escrevem os pesquisadores americanos Lewis e Bridges, (2004.) e complementam: 

"É preciso trabalhar muito para convencer o cliente a gastar seu dinheiro com você”. 

Um mercado cada vez mais segmentado propicia a análises de estilos de vida 

diferentes, consequentemente é menos influenciado pelo marketing de massa. O 

consumidor prefere comprar produtos originais dispondo-se a pagar mais e muitas 

vezes ir mais longe para obter o que deseja. Esse consumidor vê diferenças no 

produto como manifestação da sua individualidade e assim quer garantir que aquilo 

que compra corresponde a suas crenças e necessidades, preocupando-se cada vez 

mais com os processos de produção, a origem do produto e até as bandeiras 

econômicas, ambientais e sociais dos fabricantes e fornecedores. Sobretudo, ao 

possuir acesso à informação global, em tempo real e em várias mídias, que tem 

acesso ao mercado, tem condições de fazer julgamentos criteriosos. 

A importância que a imagem e divulgação dos produtos tomam, nesse 

cenário, dispensa maiores comentários. 

Para a Associação Americana de Marketing (American Marketing 

Association), o marketing é "a execução de atividades e negócios que encaminham 

o fluxo de mercadorias e serviços, partindo do produto até os consumidores finais" 

(KOTLER, 2000).  

Segundo Philip Kotler, 2000, p.30:  
 

“marketing é um processo social por meio  do qual pessoas e grupos de 
pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, 
oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com os outros”. 
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O turismo é um bem de consumo intangível e, como tal, não pode ser 

avaliado por dados exatos como peso, medidas, formato, cor ou teor de 

componentes: o cliente compra através de promessas de satisfação. 

O turbilhão da vida moderna, pautada pela ditadura do relógio, em que as 

mudanças no entorno ocorrem em velocidade nunca antes vista, submete as 

pessoas a um ritmo frenético que invariavelmente conduz ao estresse e 

desenvolvimento de males de ordem psíquica. Na busca de compensar 

emocionalmente essa condição, o turismo e o lazer vêm ampliando seu espaço nos 

orçamentos das pessoas, contribuindo para a satisfação dos desejos, como válvulas 

de escape do modo de vida da sociedade. Assim, é natural o surgimento de acirrada 

competição pela potencial clientela. 
O conceito de cidade como produto de marketing – o city marketing – ganha 

expressão no Brasil a partir dos anos 90, trazendo como premissa a reorganização 

do espaço urbano a fim de proporcionar a seus habitantes boa qualidade de vida e 

concorrer com outros lugares na atração de investimentos e atividades terciárias, por 

intermédio de propaganda nos meios de comunicação. É a promoção e venda da 

cidade como lugar de características únicas. Curitiba, capital do Paraná, pode ser 

tomada como um dos ícones do city marketing no Brasil. A partir de meados de 

1970, surgiram e fixaram-se conceitos como "cidade-modelo" e "cidade planejada", 

imagens-síntese de Curitiba. Estes são realimentados nos anos 1990 com novos 

termos como: "capital da qualidade de vida"', "capital brasileira do Primeiro Mundo”, 

"capital ecológica" e “capital tecnológica”. 

O reflexo disto se fez sentir no forte impulso de seu desenvolvimento 

econômico. O espaço da cidade de Curitiba se adaptou aos novos tempos, tomou 

nova forma, tornou-se pólo de serviços de topo de mercado. Seu poder de atração – 

sua marca – deve-se ao marketing bem planejado e baseado na qualidade de vida, 

superioridade na qualidade de serviços e amplas opções culturais e de lazer. Sua 

identidade se consolida constantemente através de um projeto modernizador voltado 

para a satisfação dos anseios de consumo material e simbólico da classe média, 

relativo aos padrões de vida externos ao país. 

Assim, constituindo-se numa força essencial que induz ao consumo dos 

lugares e do próprio turismo, o city marketing fomenta a demanda para o consumo 

de determinado destino sendo uma ferramenta poderosa na atração de 
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investimentos. O city marketing de lugares tem sido bastante utilizado pelos órgãos 

governamentais de planejamento, na tentativa de valorizar os recursos físicos e 

humanos da cidade, para que esta possa sobressair-se em relação às concorrentes, 

garantindo fluxo turístico e novos investimentos. Para Kotler et al. (2006, p. 20) o city 

marketing: 

 
Deve fortalecer a capacidade das localidades de se adaptarem ao mercado 
mutante, aproveitando oportunidades e mantendo sua vitalidade. Abrange, 
basicamente, a elaboração de uma mistura correta de atrações e serviços 
locais, fornecendo-os de uma maneira eficiente, acessível, incentivando os 
atuais e possíveis compradores e usuários a promover os valores e 
imagens locais, bem como suas vantagens diferenciais.  

 
 

No entanto, Sánchez (1999, p. 115) lembra que: "o city marketing é muito mais 

abrangente, pois adentra a política de criação ou atendimento das necessidades do 

consumidor, seja empresário, turista ou o próprio cidadão”. 
 

Fiona Gilmore (2004, apud COSTA; ABREU; MATHIAS, 2006) afirma que o 

marketing de lugares deve ser diferenciado do marketing empresarial, uma vez que 

a marca de um lugar, de um país, tem como centro as pessoas e seu espírito. São 

elas que dão sustentação à marca. Ela afirma que o posicionamento da marca de 

uma cidade deve ser aspiracional, inspiracional, desafiador e diferenciado. 

Assim, para que o lugar não sofra com as conseqüências desse processo faz-

se fundamentalmente necessário o controle por parte da comunidade que nele 

habita sobre seu processo de produção, selecionando prioridades e contemplando 

as necessidades dos moradores. Paralelamente a isso, deve haver o cuidado para 

que a imagem apresentada seja fiel à realidade histórica, cultural, social e natural do 

lugar; fiel à alma de seu povo.  

A pessoa, ao procurar um destino, isto é, um lugar ou uma cidade, poderá 

optar por ir a negócios ou à visitação. Os autores do City Marketing identificam as 

reais necessidades que leva a pessoa a buscar um desses dois segmentos de 

mercado. Sendo assim, encontramos pessoas que viajam com o intuito de visitação, 

onde se enquadram os turistas, além de pessoas que viajam para rever amigos ou 

familiares. No segmento de negócios destacam-se os empresários e executivos, que 

viajam a trabalho para criar empreendimentos, 

ampliar o mercado em que atuam ou para identificar novas oportunidades de 

desenvolvimento empresarial.  Ambos os anseios devem ser analisados e o city 
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marketing será uma ferramenta extremamente importante para tal análise. 

O turismo mundial é um dos setores que mais cresce na atualidade. Observa-

se que enquanto a economia cresce mais de 4%, o turismo evolui de forma muito 

mais rápida. 
É um setor que tende a crescer 7,5% ao ano. Nos próximos 10 anos, 
movimentará em torno de US$ 3,4 trilhões (10,9% do PIB mundial) e 
emprega 204 milhões de pessoas (10% da força de trabalho global) em 
comparação a atividades similares, segundo dados do conselho mundial de 
viagens e turismo WTTC. (Dias ,2003, p.10). 

 
 

Para Sancho (2001, p. 38):  
 

O turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante 
suas viagens estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por 
um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócio 
ou outros. 

 
 

No turismo trabalha-se com a imagem mental, em decorrência de sua ligação 

com a fantasia, com sonhos intangíveis. Inclusive, este é um novo enfoque da 

mercadologia – o marketing dos sonhos. É uma forma de transformar o espaço 

geográfico, apenas imaginando. Neste sentido, o turista na maioria das vezes 

imagina estar no lugar antes de se deslocar de fato. 

O turismo pode ter diferentes propósitos, pois ele é extremamente dinâmico e 

tem uma extrema capacidade de mutação dentro das questões estratégicas, poderá 

haver conflitos em relação aos interesses de segmentos populacionais que procurem 

praia e descanso e segmentos populacionais que procurem shows, gerando um 

conflito e uma falta de identidade do lugar. 

 Intimamente ligada a esta identidade encontramos a noção de Patrimônio 

Histórico, Cultural e Ambiental. O patrimônio está associado de forma bastante 

expressiva com o conceito de nação, pois patrimônio e nação trazem no seu bojo 

símbolos dos acontecimentos históricos de todo um povo. A idéia de posse coletiva 

faz parte do exercício da cidadania que alimentou o emprego do termo “patrimônio” 

como sendo o conjunto de bens de valor cultural que se transformaram em 

prioridade da nação, conseqüentemente, pertencentes a todas as pessoas.  

O papel do patrimônio histórico, cultural e ambiental é fundamental na 

formação da identidade dos lugares e, conseqüentemente, na necessidade de 

protegê-lo, de preservá-lo. Lugares antigos decadentes são revitalizados, com 
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fidelidade e respeito a suas formas originais, porém se trabalhando o que “chama 

atenção”.  

Entretanto, é de suma importância que a utilização do city marketing não 

venha a prejudicar os ativos históricos ou naturais dos lugares descaracterizando-os 

ou destruindo-os.  A luta pela proteção do meio ambiente tem sido bandeira 

empunhada por populações do mundo todo e é uma causa simpática mesmo aos 

que nela não militam de forma efetiva. As localidades mais desenvolvidas procuram 

criar formas mercadológicas de utilizar a não-degradação ambiental daí surgindo, 

por exemplo, o ecoturismo como uma nova alternativa ou novo segmento no turismo.  

 A preocupação com o meio ambiente deveria ser um pressuposto de qualquer 

atividade turística.  Mas, na realidade vem se comprovando que o modismo 

desvirtua esta preocupação, beneficiando apenas as vendas de produtos 

ecoturísticos.  

 Dentre os vários benefícios trazidos pela atividade turística responsável e 

sustentável, sobressaem-se quatro pontos: 1) a procura por lugares intocados, áreas 

protegidas, garantindo que realmente permaneçam preservadas; 2) a busca com fins 

assistenciais à flora, fauna, aspectos geológicos e ecossistemas locais de um modo 

geral; 3) a erradicação do turismo de massa, substituído por visitas de grupos 

menores, assegurando que o impacto (físico, social ou cultural) seja mínimo; e 4) 

passeios, cujo objetivo é a venda do produto natureza, propiciam contatos com o 

meio ambiente sendo uma ótima oportunidade para tirar o máximo proveito no que 

se refere a conhecer, respeitar, proteger e introjetar hábitos de preservação. 

 Observa-se que o ecoturismo procura a não-degradação ambiental, a 

conservação da natureza e a educação ambiental, mas está exposto a riscos 

constantes, impostos pelo capitalismo feroz, pela procura do lucro a qualquer preço. 

No afã de captar turistas, vende-se a natureza, como se fosse um produto qualquer, 

carregado de fetiche. Assim, deve-se atentar para que o city marketing também se 

preocupe com o aspecto social e com o meio ambiente, e não que ele venha a 

acelerar ainda mais a degradação ambiental.  

 Verificamos que a metropolização como incrementadora dos centros e 

periferias, estabelece espaços de maior ou menor valor, o que invariavelmente 

causa segregações entre classes sociais. No Brasil, este processo foi decorrente da 

maneira como o território foi ocupado, desde a sua colonização e, principalmente, no 

início do processo de industrialização das cidades. No período de 1940 a 1950, 
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quando a indústria era ainda incipiente no Brasil, somente 31% de sua população 

morava em cidades. No início de 1960, a indústria já tinha uma grande projeção e a 

população urbana passou para 45%, dando início à inversão da ocupação do meio 

rural para o meio urbano. A partir dos anos 1980, 68% da população brasileira já 

vivia nas cidades. No ano 2000, a população urbana atinge 88%, porém muda para 

outras dinâmicas sócio-espaciais, fora do âmbito da indústria (IBGE, 1940, 1960, 

2000). 

 De uma forma mais ampla, o processo da industrialização levou a novos 

modos de produção, e as cidades passaram a ser um pólo de atração, normalmente 

ocupada por mão-de-obra especializada em tarefas bem definidas. Na visão de 

Blumenfeld (1970, GABARDO, 2004, p.46) “a divisão do trabalho e o aumento da 

produtividade tornaram possível a concentração humana em cidades..“. Em virtude 

deste crescimento acentuado e concentrado nas principais cidades brasileiras dá-se 

início à tentativa de organização do território nacional, permitindo a implementação 

das regiões metropolitanas, nos anos 70.  

 A partir desta mudança estrutural para a indústria, houve também 

modificações no que tange à estrutura social, econômica e espacial. Vê-se de forma 

bastante clara que a população aumentou vertiginosamente em comparação a 

períodos anteriores.  

 No que se refere às regiões metropolitanas do Brasil, Santos Neto (1993, p. 

75-76) apresenta que: 

[...] as regiões metropolitanas demonstram dois elementos primordiais em 
comum, são estruturadas por vários municípios, agregadas ao município 
núcleo que se denomina região e tem uma área maior que os restantes, e 
nela são inseridos através de órgãos regionais, “Programas Espaciais”, 
com uso de normas e, às vezes, de recursos Federais propiciando um 
atendimento setorial e não atingindo toda a região como seria o melhor. 

 
 Um ponto importante a se observar é que a plenitude do mercado está 

atrelada à amplitude territorial. Santos Neto (1993, p.89) relata que “mercado e 

território são sinônimos. Um não se entende sem o outro”.  

 Dentro de suas áreas de aplicação, o desenvolvimento de lugares utiliza-se 

do city marketing, que pressupõe que processos sociais e, mais especificamente as 

gestões que são desenvolvidas nas cidades, objetivem a satisfação de desejos e 

necessidades dos indivíduos e organizações. O city marketing deve ser considerado 

como processo de gestão a ser desenvolvido nos municípios, cidades, regiões e 
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países com o objetivo de atender as necessidades e desejos de indivíduos e 

organizações. Verifica-se que este tipo de marketing não só se orienta para o 

consumo, mas também para o segmento final, ou seja, organizações sem fins 

lucrativos, para o segmento da política e para serviços públicos. 

O futuro é incerto para cidades, municípios e lugares, em função das 

influências dos meios que envolvem e transferem os efeitos da mundialização do 

capital. Sem sombra de dúvida o marketing tem ferramenta que possibilita uma 

adequação externa em função das diferenças entre cidades como produto, ou seja, 

da competição entre as cidades. 

 Em trabalho recente, Kotler et al. (2006), bem como Kanter (1996), procuram 

compreender o fenômeno do city marketing e salientam que estudos devem ser 

aprofundados em certas áreas. Os esforços do marketing de cidades devem ser 

dirigidos levando-se em consideração os seguintes cinco pontos de Kotler: 

1) “Os aspectos das forças de caráter externo que são controlados pelas 

instituições públicas e privadas, atores do desenvolvimento das cidades; 

2) Os fatores do marketing ou, melhor, as variáveis do marketing são 

identificados e propostos como influenciadores do desenvolvimento das 

cidades; 

3) Os autores do marketing, que representam as entidades e as pessoas 

envolvidas, precisam compreender o desenvolvimento das cidades a partir 

de uma análise SWOT (Strength = força ou pontos fortes; Weakness = 

fraqueza ou pontos fracos; Oportunities = oportunidades; e Threats = 

ameaças), ou seja, identificando as forças e fraquezas no seu ambiente 

interno e avaliando as ameaças e oportunidades no contexto externo; 

4) A missão, a vocação, os objetivos e as estratégias são também 

identificados como variáveis essenciais para o desenvolvimento das 

cidades; 

5)  Os mercados-alvo também devem ser identificados e avaliados”.  

O city marketing poderá modificar e transformar os locais, ao explorar 

oportunidades e estabelecer estratégias que conduzirão à criação de um diferencial.  

As tendências globais afetam de forma direta lugares, municípios e regiões, 

na medida em que “a rápida disseminação de novas tecnologias e inovações nas 

telecomunicações e no transporte permitem que qualquer lugar independentemente 
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de seu tamanho ou localização, possa competir na nova economia” (Kotler et al., 

2006, p. IX)2. 

O ambiente é cada vez mais desafiador em face da contínua mudança. Os 

lugares atentos, dispostos a perceber reagem positivamente a essas mudanças e 

poderão se destacar e encontrar seu “lugar ao sol”.   

Dessa forma é essencial potencializar o desenvolvimento da cadeia de valor: 

“O valor refere-se ao montante que os clientes estão dispostos a pagar por aquilo 

que uma empresa lhe oferece”. (Porter, 1989, p. 34). 
 

 A cadeia de valor é composta pelas atividades primárias e de apoio, [...]. 
As atividades primárias referem-se a atividades envolvidas na criação física 
do produto, sua venda, transferência ao comprador e assistência pós-
venda. Dependendo da empresa, irá variar a importância de cada uma 
dessas atividades para obtenção da vantagem competitiva[...] (Porter, 
1989, p.34-36). 

 
 
A grande questão é que isto está inserido no contexto social, no qual o 

problema está reforçando o comprometimento dos participantes e a função de cada 

ator envolvido.  

O city marketing procura substancialmente que a tomada de decisões internas 

sejam realizadas com base nas tendências em curso. Externamente, estas decisões 

se ajustam a variáveis cujo controle independe da vontade e das capacidades da 

própria organização.  

É importante salientar que o city marketing proporciona ao mercado ser uma 

arena de trocas potenciais, entendendo-se que a definição de “troca” não se 

restringe às transações de cunho econômico, mas compreende também valores 

simbólicos e culturais. 

Para um novo planejamento, orientado pelo city marketing, é importante que 

se identifiquem os atores; pois, a partir da identificação clara e precisa destes atores, 

pode-se inserir lugares e cidades com maior facilidade nas redes internacionais. 

Portanto, com a utilização do city marketing podemos tornar lugares atraentes ao 

empresarialismo turístico.  

 

 

 

                                                 
2 Trecho retirado do prefácio escrito por Philip Kotler para o livro “Marketing de Lugares”.  
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1.2 EMPRESARIALISMO 
  

 

 O desenvolvimento tem características distintas do crescimento: o 

desenvolvimento é qualitativo. O crescimento não necessariamente implica também 

em desenvolvimento, e apenas este último propicia a melhoria da qualidade de vida 

da população (SACHS, 2004, p.152). 

 O local é definido como um território, ou bairro, município, microrregião, 

espaço no meio rural, que proporciona a existência das relações sociais e a 

identidade das pessoas com o lugar, provocando na maioria das vezes um 

sentimento forte de “apropriação” do local.  

 É, portanto, significativo pensar em desenvolvimento local. Crescimento e 

desenvolvimento ganham uma expressão muito forte quando a comunidade abraça 

este objetivo. 

 A promoção do desenvolvimento voltado à dinamização do “lugar” ou do local, 

pode ser potencializada a partir da adoção de ações de city marketing, através de 

políticas públicas no âmbito municipal. 

  Nesta direção se faz necessário um elemento primordial para a obtenção de 

sucesso – o empresarialismo. Contudo, o empresarialismo deve ser tratado de forma 

isolada, sem que se leve em consideração os outros elementos, este comporta-

mento conduzirá a uma possibilidade grande de fracasso.   

 Quando nos referimos a empresarialismo não é só nos aspectos de grandes 

investimentos, mas também na capacidade das pessoas sonharem e buscarem a 

realização destes sonhos. Num município do porte de Tamandaré o empresarialismo 

agrega valor à coletividade. 

 Observado por esta ótica o empresarialismo está relacionado ao 

comportamento e à atitude das pessoas, devendo ser trabalhado para cada lugar. 

Primeiramente, o município deve, através da educação, procurar desenvolver uma 

visão de empresarialismo na população. Esta atitude pode estar desvinculada de 

uma política nacional, sendo tão somente esforço e vontade de uma articulação 

local. 

 Outro fator que pode vir a favorecer a adoção de políticas de fomento a 

prática empresarialista por parte dos municípios são as condições do ambiente 
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institucional. O local depende de aspectos macroeconômicos, como o sistema 

tributário, a legislação trabalhista e a disponibilidade de crédito. Mas poderá ocorrer 

de se estabelecerem políticas públicas que ofereçam condições mais favoráveis, por 

exemplo, uma lei geral das micro e pequenas empresas propiciando que as 

empresas menores, locais, participem das compras governamentais do município, 

procurando implantar incubadoras tecnológicas, ou ainda oferecendo um apoio 

técnico para identificar as oportunidades e motivar os empresários locais a  

mostrarem seus negócios.  

 No empresarialismo tem-se a associação entre facções do capital imobiliário, 

financeiro e de serviços, visando a ofertar as cidades e seus atrativos como 

empreendimentos. 

 Atualmente, há diferentes modelos de desenvolvimento que buscam dar uma 

nova dinâmica ao crescimento das cidades. Uma dessas alternativas é o 

empresarialismo turístico que, a nosso ver, é um elemento descentralizador da 

aglomeração urbana nas capitais e que, através do city marketing, pode diminuir a 

distância social claramente perceptível nas características do tecido urbano em 

diferentes cidades brasileiras. Através da formação de parcerias público-privadas, 

aplica-se à gestão da cidade modelos e processos de uma empresa, fazendo com 

que suas diretrizes políticas, atribuições sociais e estratégias de desenvolvimento se 

pautem nos moldes do ambiente empresarial.  

 Um modelo de desenvolvimento urbano empresarialista deve ser baseado na  

captação de recursos externos por parcerias entre a administração local e setores 

empresariais. Existe, no entanto, a preocupação com relação aos controles sobre as 

normas dos contratos firmados, devido aos exemplos que tais parcerias têm 

oferecido no Brasil.  

 A perspectiva que apresentamos é de um processo de desenvolvimento pela 

atração da riqueza propiciada pela gestão da comunicação externa, da imagem e da 

marca-lugar, em concomitância com a gestão dos processos de comunicação e 

inter-relacionamento entre os atores, buscando desvendar a identidade e vocações 

locais, numa concentração de esforços voltados para um objetivo comum. Assim, 

como afirma Leal( 2003, p. 65): 
 

As novas formas de relacionamento entre o setor público e o privado 
exigem, por parte do Estado e da sociedade, um maior controle social, de 
forma a garantir o interesse público de forma eficaz, eficiente e com o 
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maior grau de eqüidade social [...] que se estabeleçam critérios de 
transparência, de participação e descentralização política e que se criem 
condições materiais e institucionais para que esse controle se exerça, de 
fato. 
 

 Na implantação do city marketing, o empresarialismo turístico pode exercer 

um papel eficaz para o município, cidade ou lugar, na medida em que poderá servir 

como meio de capacitar e empregar mão-de-obra local, movimentar atividades 

comerciais, estimular o empoderamento da população nativa e ativar os 

investimentos imobiliários. Tudo isto exerce um estímulo para aumentar a 

arrecadação de impostos, que deverá ser utilizada pelo setor público para melhorar 

a infra-estrutura local, tornando o município, cidade ou lugar, uma zona de influência 

mais forte nos contextos local, regional, nacional e internacional. Neste aspecto, o 

engajamento da população local é condição indispensável, sem a qual não se faz 

possível o sucesso do projeto.  

 As cidades, municípios e lugares têm perspectivas de transformar-se em 

locais de promoção de novas estratégias, e podem diferenciar-se por destacar sua 

competência produtiva. Segundo Kanter (1996), na economia global, há lugar para 

diferentes tipos de cidades, municípios e lugares. A principal questão reside na 

capacidade de cada local em adquirir competência específica para desempenhar o 

seu papel. Com a percepção de um mundo global, Kanter (1996) identifica’ três tipos 

de cidades ou municípios: “pensadores” (thinkers), ”fazedores” (makers) ou 

“intermediadores” (traders). Segundo o autor, pág. 58-59:: 

  
Os municípios ‘pensadores’ (thinkers) especializam-se em conceitos. Esses 
tipos de locais são imãs para massa cinzenta e a competitividade nasce da 
contínua inovação, criação de standards mundiais da exportação de 
conhecimento e de produtos baseados no saber.  Municípios nesta 
categoria utilizam-se do domínio da criatividade tecnológica e da 
superioridade intelectual para assegurar sua posição no mundo”. 
“Municípios ‘fazedores’ (makers) são particularmente competentes na 
execução. Têm qualificação superior na área do fabrico e uma infra-
estrutura que suporta uma grande produção aliada a baixos custos. Os 
fazedores são locais de atração para manufatura em nível mundial”.    
“Os municípios 'classificadores’ como intermediadores (traders) especia-
lizam-se em conexões. Aproveitam-se do encontro de culturas e ajudam a 
concretizar negócios. 
 
 

 Em suma, deve-se procurar preservar na cidade, município ou lugar, as 

pessoas qualificadas, incentivando o desenvolvimento de laços com locais mais 

próximos, trocando informações com outras partes do mundo e descobrindo novas 
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oportunidades, potencializando-se o desenvolvimento das economias dos locais 

visados.  

 Outro aspecto extremamente importante, segundo Porter (1995), é que as 

indústrias de cada país são clusters de desenvolvimento localizados em regiões bem 

determinadas. Clusters são locais que funcionam como centros de competência, 

desenvolvendo estratégias de concorrência para a captação de recursos escassos.  

 
As inovações nas práticas de gestão e governança urbana, introduzidas 
nas experiências municipais, expressam hoje duas direções principais. A 
primeira é decorrente de normas constitucionais estabelecidas em 1988 e 
emerge na forma de novos espaços organizacionais e institucionais dentro 
das administrações, a exemplo de Conselhos, Planos Diretores, Leis 
Orgânicas, Orçamentos Participativos e de outras práticas de 
descentralização e participação popular. A segunda direção “deriva da 
necessidade de estabelecer novas formas de governança às cidades, 
tornando-as protagonistas do empresarialismo urbano ou do chamado 
empreendedorismo municipal. (LEAL, 2003, p. 58). 

 
 

Afirma Fischer (1996, p.155, apud LEAL, 2003,pág.60) que: 
 

  
Se, de um lado os governos locais de caráter progressista procuram 
sedimentar as práticas participativas e de descentralização política, a 
exemplo do orçamento participativo, de outro lado se percebem por parte 
dos administradores neoliberais posturas que buscam reforçar a idéia de 
“empreendedorismo”, “marketing” e “maquiagem” urbana, supondo a 
possibilidade de uma certa “virtualidade organizacional”, cuja base é o 
pacto consensual entre os atores públicos e privados.  

 
 Para Borja e Castells (1997 apud COMPANS, 2005, p.90):  

A estratégia de inserção competitiva local resulta da premissa de que a 
globalização condicionou a riqueza das nações, das empresas e dos 
indivíduos aos movimentos do capital através de cadeias de produção, 
distribuição e gestão inter-relacionadas no conjunto do planeta, 
conformando uma visão determinista de que o futuro das cidades depende 
de sua articulação à economia global.  
 

 Dessa forma, para os autores citados, o objetivo da gestão urbana é 

posicionar a cidade de forma a enfrentar a competição global, assegurando o bem-

estar dos seus cidadãos.  

 Borja e Castells (1996 apud COMPANS, 2005 pág.) acreditam também na 

gestão empresarial dos serviços e atividades públicas, sendo os responsáveis tanto 

de natureza pública quanto privada. O cunho empresarial desta conduta remete à 

idéia de uma gestão por metas cujos resultados podem ser mensurados e avaliados, 
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em contraposição à gestão burocrática baseada na observância de normas e 

procedimentos legais. 

  Eles propõem ainda, que:  
As atividades ou serviços que podem separar-se materialmente do 
conjunto de funções desempenhadas pelo setor público, sejam delegadas 
a centros gestores autônomos, com recursos próprios e independência 
quanto ao controle dos gastos, contratação de pessoal e serviços externos, 
tais como institutos, fundações, empresas públicas ou consórcios, etc... Já 
para as atividades ou a prestação de serviços de caráter estritamente 
público, a concessão de exploração a companhias mistas ou privadas é 
apontada como o caminho mais propício para garantir a eficiência. 
(BORJA; CASTELLS, 1996, p. 163, apud COMPANS, 2005, p. 97).  
 

 A gestão nos moldes empresariais, mantém a energia mobilizada, em busca 

do atendimento de metas e objetivos. A burocracia e a rotina, ao contrário são o 

caminho da obsolescência. Podem ajudar a subsistir, mas remetem à falência do 

organismo. 

 Há, porém, um aspecto importante que não pode ser olvidado e que Leal 

(2003) salienta muito bem: a redefinição de papéis de cada um dos atores traz 

implicações sobre o processo de controle social das políticas públicas.  
 

Se na forma tradicional, a alocação de recursos tem implicado na presença 
marcante dos interesses privados dentro do Estado, como, nas condições 
de cooperação hoje utilizadas, pode-se evitar o risco de um processo 
extensivo de privatização das funções do Estado? Os exemplos mais 
comuns das chamadas parcerias têm demonstrado a absoluta falta de 
controle sobre as formas de contrato estabelecidas entre o poder público e 
o segmento privado. Em geral, o que se observa é a presença sistemática 
de isenções fiscais, concessões as mais diversas do uso do patrimônio 
Público para fins de marketing, o empreendedorismo na área do turismo, 
por meio da utilização gratuita de espaços da cidade  (LEAL, 2003, p. 65). 
 

 Assim, para que esse controle se exerça de fato, é fundamental que se 

estabeleçam critérios de transparência, de participação e de descentralização 

política e que se enviem as condições materiais e institucionais (LEAL, 2003). 

 Em um planejamento urbano pautado nos moldes empresarialistas se faz 

mister destacar a importância do planejamento estratégico. Inseridas no contexto 

globalizado e altamente competitivo, as cidades não podem fechar os olhos para o 

fato de que os desafios impostos a elas sejam os mesmos enfrentados por 

empresas. A competitividade urbana segundo Vainer; Arantes; Maricato (2000) tem 

levado as cidades a adotar o planejamento estratégico como diferencial. Conforme o 

autor, ver a cidade como uma empresa significa essencialmente concebê-la e 
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instaurá-la como agente econômico que atua no contexto de um mercado e que 

encontra, neste mercado, a regra e o modelo para planejar e executar suas ações.  

 Agir estrategicamente e empresarialmente significa, antes de mais nada, ter 

como horizonte o mercado, tomando decisões a partir das informações e 

expectativas geradas no e pelo mercado.  
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1.3 TURISMO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

O turismo é uma atividade econômica importante nos dias de hoje, 

especialmente para o setor de serviços, influindo fortemente na produtividade por 

ampliar a oferta de emprego e a geração de renda.  

Quando se trabalha com o turismo, a imagem assume um papel de grande 

importância. Nesta área, utiliza-se com certa freqüência a imagem mental, ou seja, 

aquela associada a uma fantasia ou um sonho. Temos a capacidade de formar a 

imagem de um determinado lugar, sem necessariamente termos estado neste local. 

Ao olharmos, por exemplo, uma foto de uma praia paradisíaca com arrecifes, 

podemos facilmente imaginar um lugar de clima tropical, como o Nordeste brasileiro. 

Na maioria das vezes, a viagem do sonho se realiza na mente da pessoa antes 

mesmo que o deslocamento de fato ocorra. Assim, através do pensamento, viaja-se 

por vários lugares que poderão e, comumente, serão totalmente distintos do 

verdadeiro lugar. 

No intuito de melhorar a qualidade da comunidade e projetar um lugar em 

termos econômicos, é necessário saber captar investimentos e tornar o local 

aprazível à implementação de novos negócios. Ao se procurar aplicar o city 

marketing para determinado lugar é essencial que consideremos seu mercado alvo. 

Assim, é de suma importância uma pesquisa inicial que identifique corretamente qual 

é o público que pode vir a interessar-se pelo local que se busca promover.  

O turismo pode contribuir sensivelmente para o desenvolvimento 

socioeconômico e cultural de amplas regiões se constituindo um importante vetor do 

empresarialismo e do city marketing. Para formar o turismo um meio para o 

desenvolvimento deve-se começar a maximizar conscientemente os benefícios 

econômicos, sociais e ambientais do turismo para a comunidade local. Por outro 

lado, porém, o turismo também tem potencial para degradar o ambiente natural, as 

estruturas sociais e a herança cultural das cidades, municípios e lugares. O turismo 

responsável deve levar em conta a preocupação com as questões ambientais. Ao 

mesmo tempo em que a preocupação com o meio ambiente é decisiva para a 

preservação ambiental, ela também é um elemento catalisador para atração de mais 

turistas.  
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 O turismo sustentável é um sistema integrado em que todos os elementos são 

interligados, no qual uma mudança em qualquer um dos elementos afeta os demais. 

O turismo sustentável não está ligado apenas ao ambiente físico, mas também ao 

cultural e social. Este tipo de turismo pressupõe direitos e responsabilidades, tanto 

por parte do empresariado quanto por parte dos turistas e da comunidade local. 

 No turismo sustentável deve haver um cuidado especial a fim de não se ater 

apenas aos veículos tradicionais de mídia (jornal, rádio, televisão, internet, outdoor, 

entre outros), como meio de transformação de hábitos e atitudes das pessoas em 

prol do turismo sustentável. 

  No desenvolvimento do turismo sustentável, o planejamento estratégico e o 

city marketing são instrumentos que visam resultados otimizados, utilizados na 

competição entre cidades, que, segundo Vainer; Arantes; Maricato (2000, p.99), 

“autoriza a transposição do modelo estratégico do mundo das empresas para o 

universo urbano, como é ela que autoriza a venda das cidades, o emprego do 

marketing urbano”. Os meios de comunicação transformam-se em veículo 

construtores da cidade e de sua representação junto à população, podendo ajudar a 

desenvolver na população um sentimento de orgulho pela cidade ou município. 

 Um outro aspecto que deve ser considerado é que a população global vem 

crescendo rapidamente e não existe uma visão única no que tange à 

sustentabilidade versus a exaustão dos recursos do planeta.  

 Um dos primeiros artigos a contestar o desenvolvimento sustentável foi o 

“World Conservation Strategy”, publicado em 1980 pela União Internacional para a 

Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (Internacional Union for the 

Conservation of Nature and Natural Resources). Já em 1987, a Comissão Mundial 

sobre Ambiente e Desenvolvimento (World Commision on Environment and 

Development), constituída por organizações governamentais, não-governamentais e 

empresas, publicou o relatório “Our common future”, conhecido também como 

relatório Brundtland. Neste relatório foi lançado o conceito de desenvolvimento 

sustentável: ”Aquele que é capaz de suprir as necessidades da geração atual sem 

comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. É o 

desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro”3 . 

 

                                                 
3 Frase citada por Gro Brundtland na matéria “Sintonia com o planeta” de Giovanna Carnio, na revista 

Update, de novembro de 2005. 
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 Entendemos por desenvolvimento sustentável, aí incluído o turismo 

sustentável, a realização apenas de atividades econômicas que tenham em vista a 

proteção do meio ambiente, a viabilidade econômica em longo prazo e a justiça 

social. A base ética do conceito de sustentabilidade é construída sobre princípios de 

solidariedade indicados por Sachs ( 2004): 

Intergerações: interesses atuais não podem comprometer as oportunidades 
futuras; 
Integração: o bem-estar de uma minoria não pode ser construído em 
detrimento da maioria; 
Interespaciais: a sustentabilidade de um país, região, município, não pode 
ser alcançada em detrimento da sustentabilidade dos outros.  
 
 

Sachs (2004) conceitua o desenvolvimento sustentável como sendo “um 

conjunto de procedimentos no qual se deve crescer sem gerar exclusão, no qual a 

ética permeia todo processo e o meio ambiente deve ser conservado e respeitado”. 

No campo teórico o desenvolvimento sustentável toma como base uma visão 

holística da realidade complexa e faz uma abordagem sistêmica da totalidade. A 

interação entre os aspectos sociocultural, ambiental, científico-tecnológico, espacial, 

político-institucional e econômico leva a mudanças de comportamento e atitudes, 

modificando conseqüentemente, os padrões de consumo. 

 Com a utilização do city marketing no município de Tamandaré, pode-se  ter 

condições de sustentabilidade proporcionando a geração de emprego e renda, 

reduzindo assim o nível de pobreza e, conseqüentemente, proporcionando uma 

distribuição mais equilibrada da renda. Esse objetivo seria atingido através da 

valorização dos produtos do município, como: artesanato, belezas naturais, imóveis, 

serviços de qualidade, etc. A estratégia adotada deverá aproveitar as 

potencialidades e vantagens competitivas do município, através da análise SWOT.4  

   Nos dias atuais, a maioria das pessoas e empresas, mesmo aquelas que 

aproveitam ativos locais, estão cada vez mais cosmopolitas, com alta mobilidade e 

adaptabilidade. Logo, um município deve manter-se competitivo face aos seus rivais, 

quanto à atração e retenção de negócios. Para isso, é necessário que o município 

tenha um conjunto de instituições de suporte, providencie infra-estrutura moderna 

em transporte e telecomunicações e envolva-se em várias atividades que criem 

empregos e bom ambiente de trabalho. 

                                                 
4 SWOT (Strength = força ou pontos fortes; Weakness = fraqueza ou pontos fracos; Oportunities = 
oportunidades; e Threats = ameaças), 
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As tendências globais que afetam positivamente boa parte das cidades e 

municípios podem potencializar o desenvolvimento de cadeias de valor, redes e, 

inclusive, o próprio comércio interrnacional, à medida que os mercados globais 

abrem suas portas ao produto local.  

Kanter (1996, p. 59) afirma mesmo que:  
 

As comunidades precisam tanto de imãs como de cola, têm de atrair um 
fluxo de recursos externos – pessoas, empresas qualificadas – e, ao 
mesmo tempo, precisam criar meios de coesão social que definam 
objetivos comuns, criem planos integrados e identifiquem estratégias que 
beneficiem toda a comunidade.  

 

 Os esforços desenvolvidos na revitalização dos centros têm sido baseados no 

modelo social construído para a necessidade dos indivíduos. Já é tempo de 

reconhecer que a revitalização das cidades requer uma abordagem diferente.  

 

A questão que deveríamos colocar é a de saber como é que as empresas 
localizadas nos centros urbanos, e as oportunidades de emprego que a sua 
proximidade arrasta, podem proliferar e crescer. É possível fazê-lo do 
mesmo modo que noutras áreas: através da iniciativa privada de projetos 
lucrativos baseados no interesse individual e na genuína vantagem 
competitiva e não através de apoios artísticos, caridade e subsídios 
governamentais (PORTER, 1995, p. 169-170). 

 

 Porter (1990 apud ALMEIDA, 2004) refere que clusters surgidos em 

determinadas regiões levam-nas ao desenvolvimento econômico, criando novas 

capacidades, novas empresas e novas indústrias, isto numa perspectiva de grandes 

áreas geográficas ou países. Mas, ele vai mais longe, ao considerar tal teoria 

relevante para áreas pequenas como as cidades ou municípios (PORTER, 1995). A 

aplicação dessa teoria para cidades ou municípios passa por identificar as suas 

vantagens competitivas e o modo como os negócios ali localizados podem forçar 

ligações com outras economias urbanas e regionais.   

 O desenvolvimento das cidades ou municípios deve ser assentado numa 

perspectiva econômica e não social, visto que o ambiente da economia é mais 

competitivo. Isto quer dizer que as cidades ou municípios e as empresas que os 

compõem devem procurar aproveitar as verdadeiras vantagens competitivas, 

capitalizá-las e difundi-las. As cidades e os municípios deverão atrair empresas cujo 

know-how e valor tecnológico seja realmente competitivo, inovador, e que catalise a 

perspectiva de captação de outras empresas ou negócios para o local. 
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 O setor público e o setor privado são peças fundamentais para o 

desenvolvimento das cidades: 

O governo deve converter os seus esforços de desenvolvimento e 
intervenção direta na criação de um ambiente favorável (...) para que possa 
estimular o desenvolvimento econômico, o governo deve reconhecer que 
faz parte do problema. As suas prioridades atuais vão muitas vezes contra 
as necessidades das empresas. Será necessário repensar políticas e 
programas num vasto leque de áreas. (PORTER, 1995, p. 192-194). 

 

 Porter proporciona uma nova abordagem de revitalização dos centros 

urbanos. O setor privado, o governo, as câmaras, os presidentes e o público em 

geral têm atitudes fortemente enraizadas sobre o local. Mudar esse pensamento 

levará tempo e repensar as cidades em termos econômicos e não sociais será, 

segundo Porter (1995, p. 199 ), desconfortável:  

O setor privado, o governo e as organizações comunitárias, todos têm 
papéis cruciais a desempenharem na revitalização da economia dos 
centros das cidades. Empresários, homens de negócios e investidores 
deverão assumir o papel principal. E os ativistas da comunidade, os 
fornecedores de serviços sociais e os funcionários. É chegada a hora de 
adotar uma estratégia econômica nacional e de eliminar os custos das 
abordagens anteriores.  

 

 O desenvolvimento tem funcionado como uma armadilha ideológica, 

elaborada para perpetuar as relações entre as minorias dominantes e as maiorias 

dominadas. No mundo tão desigual, os que têm maior poder aquisitivo buscam se 

tornar cada vez mais poderosos fazendo com que os de menor poder aquisitivo 

possam ser menos desfavorecidos. Faz-se necessário o intercâmbio entre ética, 

economia e política; quem defende esta linha é Amartya Sen (1999 apud SACHS, 

2004). Também é importante ressaltar que várias instituições participam do processo 

de desenvolvimento e o mercado é uma delas. 

 Segundo Sachs (2004), o desenvolvimento pode permitir que o ser humano 

demonstre suas capacidades, suas habilidades e sua imaginação à procura da auto-

realização e da felicidade, em função dos esforços coletivos e individuais. O 

desenvolvimento tem que propiciar a possibilidade de que as pessoas vivam do 

modo que escolheram, propiciando às mesmas os instrumentos e as oportunidades 

para que possam escolher. Faz-se necessário que as pessoas pobres e 

marginalizadas tenham a possibilidade de influenciar as ações políticas, tanto em 
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nível local quanto nacional. Se isto não acontecer é pouco provável que estas 

pessoas tenham acesso a emprego, hospitais, segurança e outros serviços básicos. 

 Mas, o desenvolvimento sustentável com a utilização do city marketing, que 

procura preservar o conjunto das características da cidade e proporcionar a  

satisfação das necessidades e desejos dos diferentes públicos, pode 

consequentemente propiciar também a oportunidade de melhoria da condição de 

vida desta maioria pobre ou de menor poder aquisitivo. Pois, para que essa teoria 

seja aplicada com sucesso e eficácia em sua plenitude, a participação efetiva destes 

atores se faz necessária.  

 A meta prioritária de um projeto é a melhoria das condições de vida de uma 

sociedade, então haverá desenvolvimento e não apenas crescimento econômico. 

 Para a aplicação do city marketing, é importante se ter um sistema de 

informação bem desenvolvido para monitorar um conjunto de indicadores territoriais 

importantes no que se refere à sustentabilidade. A partir disso, pode-se passar a 

alimentar um processo de análise e diagnóstico, com tomada de decisão 

compartilhada de forma interna e externa no que se refere ao turismo, oferecendo 

informações necessárias para a correção dos projetos implantados de turismo 

sustentável.  

 Nós percebemos que está havendo um crescimento em relação à gestão do 

turismo sustentável, para isso tem se buscado soluções e modelos muito variados 

de promoção do desenvolvimento. Esta procura passa pela utilização de novas 

ferramentas e instrumentos, em que, sem sombra de dúvidas, o city marketing está 

incluído. Ele é um instrumento de apoio às estratégias de desenvolvimento das 

cidades e das regiões, que se integra numa lógica racional do capitalismo flexível em 

que o cruzamento entre o imaterial (comunicação e conhecimento), as pessoas e as 

entidades ganham relevância. 

Ruschman (1997, p. 95) e Barros (1998, p. 34) define o turismo como sendo 

“um consumidor de paisagens e territórios por excelência, comoditizando-os, 

preparando-os para torná-los produtos consumíveis”. Porém, este procedimento 

conduz a “um pequeno mundo monótono, em que todos os lugares nos mostram 

nossa própria imagem. A procura do exótico e do diverso acaba em uniformidade” 

(TURNER; ASH, 1975, p. 282). 
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Urry (1996, p. 30), destaca que o turismo: 
 

Envolve necessariamente o devaneio e a expectativa de novas e diferentes 
experiências, que divergem daquelas normalmente encontradas na vida 
cotidiana. Tais devaneios não são autônomos, porém, envolvem o trabalho 
com propaganda e outros conjuntos de signos gerados pela mídia, muitos 
dos quais dizem respeito claramente a processos complexos de evolução 
social. 
 
 

Cabe analisar se os municípios buscam um turismo de massa, 

conseqüentemente inviabilizando o desenvolvimento sustentável, ou optarão por 

estimular o espírito empreendedor da população através, por exemplo, de parcerias 

sob a égide do poder local. O poder local seria responsável por administrar e 

minimizar conflitos, gerenciar interesses através de práticas e normas corretivas, 

conscientizar através do marketing e impedir a degradação e destruição de atrativos 

ambientais naturais do seu litoral. 

O turismo já se apresenta como fenômeno marcante da era atual, emergindo 

no cenário econômico, social, ambiental, político e cultural, como agente 

transformador e dinamizador dos espaços, sendo fator importantíssimo para o 

desenvolvimento sustentável. Assim, há muito tempo deixou de ser uma atividade 

subestimada da economia brasileira. No início do século XXI já se apresenta como 

sendo uma das principais fontes geradoras de empregos, tornando realidade uma 

meta antes considerada como utópica: a real distribuição de renda por todas as 

regiões, mesmo as mais pobres e inóspitas. 

 Lugarejos, cidades, estados, regiões e países inteiros competem para atrair 

turistas. Stratford, no estado de Ontário, Canadá, era uma cidade razoavelmente 

decadente com dois únicos trunfos: seu nome e um rio, chamado Avon. Ao pensar-

se de forma estratégica, utilizando ferramentas de marketing, foi criada a base para 

um festival anual de Shakespeare, que nasceu em Stratford – Up-on-Avon. Com 

este acontecimento Stratford foi colocada na rota do turismo. 

 Um grande destaque tem sido a Irlanda, sensibilizando mais de 500 empresas 

a se instalarem em seu território, com o apoio do Conselho do Desenvolvimento da 

Irlanda, do Conselho de Turismo da Irlanda e do Conselho de Exportação da Irlanda, 

responsáveis, respectivamente, por captação de investimento, turismo e exportação. 

Entre as empresas que contribuem para o marketing de lugares podem estar 

especialistas em desenvolvimento econômico, imobiliárias, bancos comerciais, 
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associações locais de negócio e agências de propaganda e relações públicas 

(DRUCKER, 2001). 

 O Brasil passa a despertar a atenção dos grandes mercados de turismo 

internacionais graças também à ocorrência de desastres naturais recentes em 

regiões turísticas de clima parecido, como o Caribe e outras localidades. A ausência 

de desastres naturais é um forte aspecto positivo para o turismo no Nordeste do 

Brasil. Deve-se levar em consideração ainda a questão da sazonalidade, além da 

infra-estrutura adequada para cooptar uma fatia do turismo corporativo: hotéis de 

nível internacional, aeroportos, novos centros de convenções capazes de atender a 

grandes eventos e boa qualidade de recursos humanos. 
 Os Estados do Nordeste têm sido alvo de planos estratégicos para conquistar 

os investidores estrangeiros e sensibilizá-los a investir em empreendimentos 

imobiliários localizados na região e outros lugares: Rio, Paraná, Porto Alegre, etc.  

 A Bahia, o Rio Grande do Norte e o Ceará já lideram a preferência do público 

que visita e investe no Nordeste. Estes três estados foram os primeiros escolhidos 

por 300 estrangeiros entrevistados durante o Salão Europeu de Investimento 

Imobiliário e Turismo Residencial no Brasil, realizado em abril de 2005. Cada um 

deles foi lembrado por 40%, 20% e 20% do público, respectivamente. Pernambuco 

foi o quarto destino, tendo sido citado por 10% dos entrevistados. O percentual 

restante ficou dividido entre os demais estados nordestinos (VELOSO, 2005).  

Estes mesmos entrevistados responderam também que haviam feito 

investimentos de pequeno, grande e médio porte na região nordestina. Cerca de 

15% afirmaram ter investido entre 20 e 50 mil euros na região. A maioria, 50% dos 

entrevistados, investiu entre 50 e 100 mil euros. Ainda, uma parcela significativa dos 

estrangeiros (25%) investiu mais de 100 mil euros. O restante dos entrevistados 

optou por não revelar o valor dos investimentos realizados na região (VELOSO, 

2005). 

 Porém, vislumbra-se em Pernambuco uma grande perspectiva para o 

crescimento do turismo receptivo, conforme evidenciam dados presentes nas 

“Pesquisas do Perfil do Turismo Receptivo do Nordeste”, realizada pela Empresa 

Pernambucana de Turismo (EMPETUR, 2004 - 2006) com os turistas que chegaram 

ao Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre entre janeiro de 2004 e 

julho de 2006. Esta pesquisa fornece importantes indicadores do perfil do turista que 
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chega a Recife e que, consequentemente, poderia vir a visitar outros municípios do 

Estado, como, por exemplo, o município de Tamandaré, alvo deste estudo.  

A pesquisa indica que ainda é pequena a parcela dos turistas que chegam ao 

Estado com objetivo de fazer o turismo de passeio (cerca de 24%); (ver tabela da 

pesquisa no Anexo 1). Por outro lado se destacam o turismo de negócios com mais 

de 32% e a visita a parentes e amigos com também cerca de 30%. Dentre os turistas 

que vêm a passeio, o fator decisório para a escolha de Pernambuco como destino 

foram os atributos naturais (65% das respostas), seguidos pelo interesse no 

patrimônio histórico e cultural do Estado (cerca de 14%).   

A partir dessa pesquisa também fica claro o papel importante que a 

propaganda boca a boca desempenha para o turismo receptivo. Mais de 42% 

disseram ter vindo ao Estado por influência de parentes e amigos. Apesar da 

influência positiva que tem a propaganda de parentes/amigos para o turismo local, 

ela não traz tantos dividendos ao Estado, pois o tipo de turista atraído gasta bem 

menos do que o que vem a passeio ou a negócio. É sintoma claro disso, o fato de 

que este grupo hospeda-se em casa de conhecidos (40% do total de entrevistados). 

 Quanto à sua origem, dentre os residentes no Brasil destacam-se os 

provenientes de São Paulo (mais de 11% dos entrevistados). Dentre os estrangeiros, 

destacam-se alemães, americanos, italianos e portugueses, cada qual com mais de 

10% de contribuição no total de visitantes estrangeiros. Em média, os turistas 

entrevistados ficam em torno de oito a dez dias hospedados em Pernambuco. 

 É interessante também notar que a grande maioria dos entrevistados disse ter 

desejo de voltar a Pernambuco. Ao avaliarem características como atrativos 

naturais, patrimônio histórico/cultural, hospitalidade, prestação de serviços, 

qualidade de restaurantes/bares, entre outros, mais de 80% dos entrevistados 

consideraram estes itens como bons ou ótimos. Por outro lado, questões como 

limpeza pública, segurança e sinalização deixaram a desejar na opinião do turista. 

 Todas essas informações, apesar de referentes aos turistas que 

desembarcam em Recife, podem ser muito úteis no planejamento de estratégias que 

aumentem o fluxo de turistas para o município de Tamandaré.  

   Em Pernambuco, o município de Tamandaré é um dos pontos de interesse 

para investidores nacionais e internacionais. Internamente, o Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR II) a partir do mês de maio 

de 2006 passou a receber do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), US$ 



 

 

52

22 milhões, cerca de R$ 46,2 milhões. Este montante será aplicado, entre outros 

destinos, em obras de saneamento básico do município de Tamandaré, o que 

possivelmente imprimirá uma maior velocidade ao desenvolvimento sustentável, 

oferecendo melhores condições ao empresarialismo local, nacional e internacional.  

 Atualmente, Tamandaré já tem atraído investimentos nacionais e 

internacionais. No âmbito internacional destacam-se os investimentos feitos por 

empresários portugueses: Pousada Farol (empreendimento português), Pousada 

Amaragi (português), Bahia Branca Beach Resort (português), Hotel Vila Sol 

(português) e Pousada Baia Branca (australiano). Os empreendimentos nacionais 

que merecem destaque são os desenvolvidos pelo Grupo Moura Dubeux, pelas 

construtoras AC Cruz e Queiroz Galvão, e pelo Grupo Veratur, este último se 

concentra no Pontal dos Manguinhos.  

 Já há algum tempo a crescente e desordenada expansão imobiliária, turística 

e de serviços na faixa litorânea do município vêm provocando sérios impactos 

negativos no âmbito sócio-ambiental. Possivelmente a atração de mais investidores 

tenderá a agravar os problemas percebidos.  
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1.4 GESTÃO E GOVERNANÇA  

 

Governança é a capacidade abrangente financeira e administrativa de uma 
organização de praticar políticas [...]. Então governança é o conjunto de 
normas, persuasão e procedimentos que são adequados à vida coletiva de 
determinada sociedade. (HAMZE, 2006)5. 

 

As práticas de governança corporativa tiveram início há cerca de 10 anos 

visando a resolver conflitos de interesses surgidos com o advento da divisão da 

propriedade das empresas entre um número crescente de acionistas, o que levou ao 

distanciamento do proprietário da condução do negócio que fica, agora, muito mais a 

cargo dos executivos ou agentes – os profissionais contratados para gerir a 

organização. 

 
Segundo pressupostos econômicos os indivíduos são percebidos como 
agindo em seu próprio interesse ou motivação. Assim, os proprietários 
devem empreender dois conjuntos de ações junto aos executivos, criando 
incentivos contratuais, monetários ou não, consistentes com seus 
interesses e monitorar os interesses desses agentes para que aquilo que 
foi contratado seja realizado. (FONTES FILHO,  2003)6. 

 

Nas empresas privadas, portanto, governança está associada à gestão da 

empresa e ao modo como a administração interage com seus stakeholders. 

As práticas de governança corporativa surgiram pois, a fim de regular esta 

relação e seus interesses específicos: “enquanto que para o proprietário a riqueza é 

a variável sujeita à maximização, para os administradores a função-utilidade pode 

incluir remuneração, poder, segurança e reconhecimento profissional, como 

variáveis. ( FONTES FILHO, 2003) 

A governança empresarial é praticada em um contexto em que influem 

variáveis como mídia, associações de categorias, governos, concorrentes, clientes e 

mecanismos institucionais que lhe conferem legitimidade. Governar uma 

organização é exercer poder dentro dela.  

No contexto da gestão pública os comportamentos dos atores não serão 

diversos. Desta forma, podemos dizer que todas as empresas, incluindo-se aí as 

estatais, têm semelhanças no que concerne à governança. 

                                                 
5 Disponível em: <http://www.brasilescola.com/pedagogia/governavilidade-governança.htm>Acesso em 
02.Dez.2006. 
6 Citação do autor Fontes Filho no artigo: Governança  Organizacional Aplicada ao Poder Público. 
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Impossibilitado de gerir todos os órgãos existentes o governante delega a tarefa 

a outros gestores. Todavia, se para o governante a razão de ser da organização é 

viabilizar o cumprimento de objetivos políticos traçados e divulgados, portanto 

compromissos assumidos, para os agentes (gestores), aos quais foi confiada a 

tarefa, os interesses podem ser diferentes, buscando o atendimento de projetos 

pessoais como poder, projeção político-social, etc. 

Os mecanismos de controle porém, pelas especificidades dos dois ambientes 

não podem ser os mesmos utilizados nas empresas privadas. Se lá, os incentivos 

contratuais, a acirrada concorrência do mercado obrigando a um cuidado extremo 

com a eficiência, a competição pelos postos nas empresas levando à necessidade 

de construção de boa reputação profissional para os executivos, a também 

constante avaliação do desempenho dos assalariados são mecanismos de controle 

de comprovados bons resultados, aqui não são aplicáveis. E aí reside a dificuldade 

de utilização desta prática com base na teoria da agência7 no setor público: o 

principal (governo) ao lidar com interesses diversos (empregados, fornecedores, 

sociedade civil, alianças políticas, etc) tem dificuldade de estabelecer um objetivo 

claro. Além disso, o controle aos moldes da teoria da agência bem como a 

implantação de recompensas não se configura factível no ambiente da gestão 

pública. Por sua própria natureza seus dirigentes dependem da legitimação de suas 

ações, a fim de garantirem continuidade em sua gestão , que depende de processo 

eleitoral. Melhores resultados serão pois, alcançados com a aplicação de elementos 

da teoria institucional, visto que o cerne desta teoria é a busca da legitimidade. 

Para Haddad (1996, apud PREFEITURA, 1997) planejamento municipal deve 

apontar para um novo modelo, onde se destaca a descentralização, a maior 

participação da iniciativa privada, a mobilização da comunidade, a preocupação com 

a gestão mais eficiente do setor público e a inclusão de conceitos de 

sustentabilidade e eqüidade. Este modelo esbarra em um cenário nacional, em que 

a maioria dos municípios não tem capacidade para enfrentar com eficiência e 

eficácia as questões relativas ao seu próprio desenvolvimento. O que vem ocorrendo 

é que o município tem sido considerado uma instituição passiva e sem recursos 

financeiros, visto que a arrecadação tributária é insuficiente. 
                                                 
7 Teoria da Agência – Divergências de interesses entre proprietário/gestor podem ser controlados por 
meio de sistemas de decisão que separam a gestão do controle nos diversos níveis da organização. 
(UFPE, 2005).    
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Ao tratarmos a gestão e governança como instrumento de governabilidade, é 

preciso levar em conta características do contexto urbano como diferentes graus de 

complexidade administrativa em função de tamanho da população e variáveis 

políticas, em decorrência de orientação partidária, nas gestões municipais. 

Há uma corrente que apologiza a utilização de práticas descentralizadoras, que 

todavia, levam à necessidade de aumento da capacidade reguladora do estado. É 

importante que haja fatores que mensurem o grau de sucesso alcançado na 

instalação de formatos institucionais e, ao mesmo tempo, assegurem a possibilidade 

de participação da população na produção de políticas e respostas concretas, 

eficazes e responsáveis por parte do governo. 

As condições para institucionalização efetiva de práticas de gestão 

descentralizada, fundadas na cooperação público/privado e no estabelecimento de 

mecanismo de accountability , busca conhecer os fatores determinantes do sucesso 

ou fracasso de cada experiência. Quando as práticas intentam apenas ao contato 

entre o público e o privado ou estimulam processos de democracia direta, não geram 

accountability.  

Um grande risco é o fato de que no Brasil a governança é marcada por 

lideranças políticas que se utilizam do clientelismo desconsiderando princípios 

éticos. Na implantação do city marketing é essencial a participação popular. Faz-se 

então necessário, um plano diretor como instrumento importante na mobilização de 

diversos agentes sociais e econômicos na solução de pequenos ou grandes 

problemas da cidade. E então, qual o reflexo que os hábitos de clientelismo teriam 

na implementação do city marketing? O marketing de cidades poderia vir a ser 

usado nos municípios brasileiros como elemento de controle sobre a população 

nativa? Esta é uma discussão presente em “Fetiche da Participação Popular”, de 

Suely Leal (2003). O sistema de parceria público/privado apenas será eficaz e 

eficiente, sem usurpar a cidadania, se conseguir se afastar dos hábitos do 

clientelismo. 

Para o empreendedorismo urbano há um modelo de gestão que procura 

assegurar a competitividade dos municípios e cidades no ambiente globalizado 

através de ações como a inclusão na agenda pública da questão da economia local, 

destaque à visão da cidade como negócio e palco da cidadania e democracia, papel 

do governo como articulador de formas de interação entre governo local e a 

sociedade ( LEAL, 2003, pg.67). 
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Essas relações entre governo e sociedade são marcadas pela negociação, 

participação e pela visão compartilhada de responsabilidades. 

Consideramos especialmente interessante a proposta de Fontes Filho (2003) 

em seu artigo quando sugere uma composição entre elementos da teoria da agência 

e da teoria institucional como modelo possível para uma boa governança no setor 

público. 

A entrevista com o prefeito Paulo Romero Pereira da Silva, do município de 

Tamandaré, traz à luz um ambiente de múltiplas carências, atrelado ainda a um 

modelo tradicional dependente da instância estadual, que ressalta a mudança no 

quadro político após as últimas eleições como esperança de mudanças. 

O município não tem aumentado sua capacidade arrecadadora e o prefeito 

comenta que “os municípios vizinhos não se interligam formando uma rede que os 

tornaria mais fortes, com maior capacidade de negociação, ao contrário, vivem em 

constante competição”.  

O cenário político na região incentiva esta prática e leva ao clientelismo, 

evidente nos “rodízios” eleitorais, que têm mantido grupos rivais se alternando no 

poder municipal de Tamandaré e suas cercanias. 

Acredita, o prefeito, que com os investimentos mencionados em infra-estrutura 

básica e os grandes investimentos imobiliários haverá uma maior arrecadação, 

conseqüentemente Tamandaré se tornará um destino turístico. Levando  moradores 

a terem um orgulho maior pelo município, e gerando uma maior oferta de empregos. 

O Prefeito terá, segundo as suas palavras, um maior poder de barganha com as 

autoridades estaduais, melhorar o nível dos professores da rede municipal, e criar 

um centro vocacional do turismo além de lutar para a efetivação da rota Costa dos 

Corais.  

Essa conjuntura evidencia-se condizente com a tendência mundial de 

valorização do poder municipal em função do “esgotamento da capacidade de lidar 

com problemas complexos e extensos por parte dos governos centrais [...]”.  

(PINHO; SANTANA, 2001) 

Especificamente no caso do Brasil, a partir da Constituição de 1988, boa parte 

dos recursos advindos da arrecadação tributária foi transferida da União para os 

estados e municípios. Assim, também tarefas antes a cargo do governo central, 

passam agora à responsabilidade do nível sub-nacional: urge pois, que os 

municípios assumam sua parte. 



 

 

57

Para viabilizar estas novas funções, “os municípios precisam modificar sua 

estrutura administrativa e recapacitar-se financeiramente” (ABRUCIO; COUTO,1996, 

apud PINHO; SANTANA, 2001). Os mesmos autores observam ainda que há que 

haver “uma ruptura com formas tradicionais de ação governamental nos municípios” 

(ABRUCIO; COUTO,1996, apud PINHO; SANTANA, 2001). 

A nova forma de ação conduz, entre outras providências, à adoção de “formas não 

só mais democráticas de gestão, como mais eficazes para a tomada e 

implementação de decisões de governo (ABRUCIO; COUTO,1996, apud PINHO; 

SANTANA, 2001). 

Responsável direto pela melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos 

cidadãos, os municípios devem atentar para o “estímulo ao desenvolvimento 

econômico local” incrementando as parcerias com a iniciativa privada, 

estabelecendo “uma nova relação entre o estado e o setor privado” (ABRUCIO; 

COUTO,1996, apud PINHO; SANTANA, 2001). 

Nessa conjuntura, cabe analisar a contribuição substancial que a ferramenta 

city marketing e o incentivo ao empresarialismo turístico sustentável podem trazer ao 

município de Tamandaré, dadas as suas vocações naturais. 

É urgente o reconhecimento da sociedade civil como ator essencial desse novo 

cenário adotando práticas de democracia direta que vão do orçamento participativo 

aos fóruns de consulta, passando, invariavelmente pelas parcerias com o setor 

privado. 
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2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA LOCAL E GLOBAL 

 

 

 Atualmente, se vislumbra uma tendência à homogeneização dos gostos e 

desejos, mesmo que as pessoas morem em lugares bastante distantes e sejam de 

culturas diferentes. Em um mundo global, os fluxos culturais entre as nações e o 

consumismo global propiciam que grande parte dos consumidores com rendas baixa 

e alta tenham a possibilidade de compartilhar os mesmos bens e serviços e sejam 

influenciados pelas mesmas mensagens e imagens.  

 A estruturação da identidade é contínua, as sociedades estão sempre 

incorporando novos valores, que também podem vir de outros lugares. A identidade 

de outro lugar pode transformar-se em produto de interesse maior do ponto de vista 

da concorrência. Isto poderá vir a ser um grande problema, pois a maior 

interdependência global poderá estar levando à supressão de identidades culturais 

mais susceptíveis. Estas identidades perderiam aos poucos a sua autenticidade, e 

se tornariam globais. 

 Ianni (1995, p. 212) afirma: “O mundo transforma-se em território de todo 

mundo. Tudo se desterritorializa e reterritorializa. Não somente muda de lugar, 

desenraiza-se, circulando pelo espaço, atravessando montanhas e desertos, mares 

e oceanos, línguas e religiões, culturas e civilizações. As fronteiras são abolidas ou 

tornam-se irrelevantes e inócuas, fragmentam-se e mudam de figura, parecem mas 

não são. Os meios de comunicação, informação, transporte e distribuição, assim 

como os de produção e consumo, agilizam-se universalmente. As descobertas 

científicas, transformadas em tecnologias de produção e reprodução material e 

espiritual, espalham-se pelo mundo”. Atualmente, é impossível fugir desse contexto. 

Em fração curtíssima de tempo, a internet, a televisão, os celulares, nos permitem 

que as imagens e informações viagem pelo mundo e movimentações financeiras 

sejam executadas em tempo real nos mais diferentes lugares do globo. Nesse 

mercado global as sociedades passaram a ser avaliadas pela globalização de 

estilos, bem como por imagens de mídia, positivas ou negativas como a fome, o 

racismo os conflitos étnicos e religiosos. 

 Seguindo a estratégia do city marketing, a linguagem do turismo ombreia o 

exótico ao familiar. Muitas vezes, usamos imagens de locais mais conhecidos e 
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famosos para tornar familiares, ao grande público, locais menos conhecidos. Por 

exemplo, a cidade de Veneza, na Itália, ficou conhecida pelos seus canais, pelas 

gôndolas e pelo clima romântico, atraindo pessoas de todos os lugares do mundo. 
Recife, a capital do Estado de Pernambuco, foi denominada de “Veneza Brasileira” 

por ter dois rios que cruzam a cidade e várias pontes. Ao ressaltarmos “Veneza 

Brasileira” estamos transportando para o Recife aspectos de uma imagem agregada 

de magia e sedução. Esta imagem se transforma em uma mercadoria de consumo 

imaginário. 
 Na execução do empreendimento turístico do “Hotel Praia do Forte”, na praia 

de mesmo nome na Bahia, os atributos mencionados para a promoção do turismo 

local foram a tranqüilidade e o contato com a natureza. A Presença de 12 km de 

praia, foi ressaltada a sua similaridade com a Polinésia ou Tahiti, sugerindo ao 

turista brasileiro que agora estes paraísos distantes estariam mais próximos.  

 Estes dois exemplos caracterizam a utilização de produtos famosos, tornando 

o local-alvo do marketing ainda mais atraente aos olhos do turista. Essa estratégia 

de utilizar o status de um lugar associado, Veneza ou as praias do Pacífico, é 

interessante, mas não deve ser o principal recurso de atração do turista. 

 O mundo no século XX sofreu profundas transformações no campo da 

geopolítica, economia e também socialmente. Verificou-se uma reestruturação 

produtiva com mudanças do modelo de produção Fordista para uma acumulação 

flexível que:  
[...] é marcada por um confronto direto com a rigidez do Fordismo, se apóia 
na Flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos 
padrões de consumo. 
Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente 
novos, novas maneiras de fornecimentos financeiros, novos mercados e, 
sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, 
tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas 
mudanças nos padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores, 
como entre regiões geográficas criando, por exemplo, um vasto movimento 
no chamado “setor de serviços”, bem como conjunto de indústrias 
completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas. 
(HARVEY,2006, p.140). 
 

 Isto tem levado a uma intensificação das redes geográficas e aumento das 

relações políticas, sociais, culturais e econômicas entre diferentes lugares 

configurando uma nova estruturação da relação espaço/tempo (HARVEY, 2006). 

 Dentro desta perspectiva e com a necessidade cada vez maior de consumo e 

de serviços, o empresarialismo turístico tem recebido maior atenção, visto serem as 
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classes sociais de maior poder aquisitivo aquelas que buscam descanso ou lazer. 

Esta é uma característica das sociedades “pós-industriais”. 

 O empresarialismo turístico é elemento de extrema importância, no que tange 

a aspectos naturais, históricos e culturais. Vários segmentos desse setor turístico, 

com seus produtos e serviços próprios, fazem transações de capital extremamente 

elevado que já ultrapassam a agricultura e a indústria. Por seu dinamismo, o turismo 

é tido como uma das atividades mais promissoras do século XXI. 

 Alguns indicadores mostram o que leva ao crescimento acelerado do turismo: 

a evolução dos transportes aéreos, o acesso ao crédito e o direito às férias 

remuneradas. Neste contexto, destaca-se uma maior demanda por roteiros 

internacionais, com ênfase na descoberta de novos lugares.   

Em 1999, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (World Travel and Touring 

Council – WTTC) afirmou que o turismo internacional movimentou mais de 655 

milhões de pessoas, o que equivale a US$ 4,5 trilhões e gera uma quantidade 

bastante expressiva de empregos: 192 milhões.  

 Contudo, existe uma dicotomia entre os impactos positivos do turismo e os 

efeitos negativos. 

 O município de Tamandaré está num bom momento para o desenvolvimento 

econômico, em função de todos os investimentos que estão sendo feitos no litoral 

Sul pernambucano e em Pernambuco de maneira geral. Porém, para se tirar 

benefícios duradouros desta onda de desenvolvimento, é necessário ter um plano 

estratégico. Procuramos questionar se o município de Tamandaré, com todos os 

seus atributos naturais e culturais, e sua vocação turística, pode servir de modelo 

positivo do city marketing e empresarialismo turístico a serviço do desenvolvimento 

sustentável.  

 O empresarialismo turístico, dentro deste contexto, deve ter a percepção da 

dinâmica econômica, identificando as reais necessidades e desejos do novo 

mercado que se avizinha, olhando para as questões locais com uma visão 

abrangente. Para a execução desta tarefa, vários pontos do município de 

Tamandaré, ainda extremamente frágeis, devem ser fortalecidos: capacitação da 

mão-de-obra, definição dos objetivos do município, desenvolvimento de projetos e 

de parcerias e inserção nas redes municipal, nacional e internacional.   

 O desenvolvimento sustentável permanecerá por muito tempo um assunto de 

muita polêmica para sua implementação, pela grande discordância entre esse tipo 
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de desenvolvimento e a produção capitalista baseada no lucro. Assim o interesse 

pelo lucro estará frequentemente interferindo na hora de definir as diretrizes do 

desenvolvimento. 
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8

                                                 
8  FONTE: Arte de Anay Montenegro, 2006. 
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2.2 TAMANDARÉ E SUA VOCAÇÃO TURÍSTICA 

 

 
Localizado na mesorregião da Mata Pernambucana, microrregião da Mata 

Meridional, Tamandaré limita-se ao norte com os municípios de Rio Formoso e 

Serinhaém, ao sul com Barreiros, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com 

Água Preta. Sua área é de 190 km² e o acesso é feito pelas rodovias BR 101, PE 60 

e PE 76 (ver figura 2).  

Com 16 km de areia branca e mar de águas calmas próprias para banho, 

graças aos recifes de corais, a região também é excelente para os passeios 

náuticos. As praias do município atraem milhares de turistas de diversas partes do 

país e do exterior. O município tem boa infra-estrutura hoteleira, além de uma 

variedade de restaurantes e a possibilidade de passeios de barcos nos rios 

Ariquindá e Formoso com suas praiinhas, coroas e manguezais.  

 O clima, como na maioria das praias da região Nordeste, é ameno com 

temperatura média de 26° C durante todo o ano, e com períodos de chuva 

concentrados principalmente durante o inverno. O relevo da região é formado por 

praias, bancos de areia e recifes, além dos rios, como o Formoso que deságua na 

praia dos Carneiros. O município abrange uma área total de 109 km2 e possui uma 

população de cerca de 11.100 habitantes. Apenas 114 km o separam de Recife, 

capital do estado pernambucano9. 

Na cidade, pode-se visitar o Forte de Santo Inácio de Loyola, projetado e 

construído no séc. XVI, pelo engenheiro holandês Commeresteyn, o mesmo que 

idealizou o Forte das Cinco Pontas, em Recife. Importante durante os períodos da 

ocupação holandesa em Pernambuco, esta construção é hoje tombada pelo 

patrimônio cultural do estado. Outras potencialidades turísticas de Tamandaré são 

as igrejas de São José de Botas, de São Pedro e de São Benedito além de toda 

uma tradição cultural mantida pelo povo nativo, como: os festejos juninos, os blocos 

carnavalescos de praia, incluindo a “la ursa”, a procissão aquática de São Pedro 

(padroeiro dos pescadores) e os concursos e corridas de jangadas. 

                                                 
9 Disponível em: <www.recifeguide.com/brasil/pernambuco/tamandaréhotamail>. Acesso em 30 abr. 
2006. 
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          Outra construção histórica que merece destaque são as ruínas da Igreja de 

São José, localizada no limite da praia de Tamandaré com a Praia do Campas. No 

centro da parte superior de sua fachada, encontra-se intacto um Brasão 

representando um serrote, um compasso, um cajado e uma régua. A construção 

data do final do século XVIII10  

 É importante também salientar que o município abriga uma das poucas áreas 

remanescentes de floresta Atlântica no Nordeste do Brasil: a Reserva Biológica de 

Saltinho. Com 538 hectares, Saltinho é habitat natural de várias espécies de 

vertebrados, como tatu, lebre, cutia, papa-mel, guaxinim, pica-pau, papa-taioca, 

tucano verdadeiro, perua-choca, pintor verdadeiro e algumas espécies de cobras11. 

Outra atração, a Cachoeira da Bulha é uma queda d’água de 10 m, situada nos 

limites da Reserva Biológica de Saltinho. O Mirante do Oitizeiro, ponto mais alto da 

cidade, serviu como observatório durante a Segunda Guerra Mundial, e hoje em dia, 

é utilizado por turistas para se ter uma vista panorâmica da região de Tamandaré.  

 Além da Reserva de Saltinho, duas áreas de proteção ambiental preservam 

os estuários, manguezais e bancos de corais da região. A Área de Preservação 

Ambiental (APA) de Guadalupe localiza-se ao sul de Tamandaré e ocupa 44.799 ha, 

sendo 32.135 ha de área continental e 12.664 ha de área marítima compreendendo 

os municípios de Serinhaém, Rio Formoso, Barreiros e Tamandaré. A Área de 

Preservação Ambiental Costa dos Corais é mais recente, sendo a maior unidade de 

conservação marinha criada no Brasil, protegendo os recifes costeiros localizados 

entre o Litoral Sul de Pernambuco e o Norte de Alagoas (ver localização das APAs 

na figura 3). Nestas áreas, encontram-se os mais desenvolvidos e bem preservados 

recifes de corais do Brasil. 

                                                 
10 Prefeitura Municipal de Tamandaré, publicação no Jornal Diário de Pernambuco, 28 de ser. 2003 
11  PERNAMBUCO. Governo do Estado. Municípios de Pernambuco. Disponível em: 
   www.municipios.pe.gov.br/municipios/geral/index.asp?municipio=167. Acesso em: 31 jan. 2005 
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 Também é de suma importância ressaltar que o Centro de Pesquisa e 

Extensão Pesqueira do Nordeste (CEPENE) vinculado ao IBAMA é localizado no 

município de Tamandaré. Em 1983, este centro foi responsável pela transformação 

da Escola de Pesca de Tamandaré e é considerado um referencial no ensino. Hoje o 

seu espectro de atuação está ampliado, com parcerias com vários centros de 

pesquisas regionais e nacionais. O CEPENE é o responsável, na costa nordestina, 

pelo Programa de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona 

Econômica (REVIZE), que analisa o uso sustentável do mar territorial brasileiro nas 

suas 200 milhas costeiras. Além disso, o CEPENE promove uma série de cursos 

destinados a pesquisadores, capacita servidores do próprio IBAMA, tem parcerias 

com pescadores artesanais e executa trabalhos de educação ambiental. O trabalho 

de educação tem o objetivo primordial de levar indivíduos e grupos sociais 

organizados a uma mudança de comportamento e de atitudes diante das 

problemáticas ambientais, procurando melhorar a qualidade de vida dos mesmos.  

Ao todo, o município possui seis praias: Boca da Barra, Baía de Tamandaré, 

Pontal do Lira, Praia de Tamandaré, Campas e Carneiros (ver fig. 04 a 09). Em 

geral, na maré alta, suas praias oferecem possibilidade de ancoragem para 

pequenas e médias embarcações. Os recifes de corais estão presentes em toda 

paisagem de Tamandaré. Estas formações da natureza, características de mares 

tropicais, levam milhares de anos para alcançarem os tamanhos atualmente 

observados nestas praias. 

A praia de Boca da Barra, com mais de 2,5 km de extensão, possui uma costa 

de arrecifes no trecho sul, formando piscinas naturais. Encontra-se nesta área, a 

APA Costa dos Corais. Nesta praia, recomendada para banho, as águas do Atlântico 

encontram-se com as do Rio Mamucabas formando um espetáculo de rara beleza: 

manguezais e bancos de areia. Este rio é um dos poucos do Estado de Pernambuco 

cujo nível de poluição é nulo. 

A praia de Campas tem extensão de 4,7 km de águas claras e, devido à 

existência de recifes de corais, é uma praia própria para o banho e oferece 

tranqüilidade e lazer. 

Já consagrada como destino turístico nacional e internacional, o município 

teve suas praias eleitas entre as 10 mais belas do Brasil, pela conceituada revista 
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“TAM MAGAZINE”12, dentre inúmeras outras praias distribuídas em cerca de oito mil 

quilômetros de litoral. As praias selecionadas pela revista e chamadas de “paraíso 

da Terra: beleza nativa, areias limpas e o mar cristalino” são: Itacaré (BA), Canoa 

Quebrada (CE), Ponta do Mandeiro (RN), Gunga (AL), Praia do Espelho (BA), 

Fernando de Noronha (PE), Praia do Rosa (SC), Praia da Ilha do Farol (RJ), Grumari 

(RJ) e Tamandaré (PE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 TAM  MAGAZINE. MOURA, Betina. O Sol como testemunha: seleção dos 10 paraísos brasileiros,  
n. 32, out. 2006. 
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Figura 4. Praia Boca da Barra. Site:  www.guiatamandaré.com.br- 13/10/2006. 

 

Figura 5. Baia de Tamandaré. Site: www.guiatamandaré.com.br- 13/10/2006. 
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Figura 6. Praia Pontal do Lira. Site: www.guiatamandaré.com.br- 13/10/2006. 

 

 

Figura 7. Praia de Tamandaré. Site: www.guiatamandaré.com.br- 13/10/2006. 
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Figura 8. Praia do Campas. Site: www.guiatamandaré.com.br- 13/10/2006. 

 

 
Figura 9. Praia dos Carneiros. Site: www.guiatamandaré.com.br- 13/10/2006. 
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2.3 O MUNICÍPIO 

 
 

Egressa da região de grandes latifúndios da monocultura da cana-de-açúcar a 

população do município de Tamandaré é herdeira de uma atividade laboral agrícola, 

exercida em regime de semi-escravidão, sobrevivendo em precaríssimas condições 

alimentares, sanitárias e sem acesso mesmo à mais básica educação. 

Tal cenário limita, tolhe o desenvolvimento de qualquer manifestação criativa 

do indivíduo que se torna mero repetidor de ações rotineiras não percebendo seu 

próprio potencial.  

Assim, encontramos no município uma população com baixa qualidade para a 

ativi9dade empreendedora, uma mão-de-obra desqualificada em decorrência de 

séculos de atrofiação. 

 Tamandaré foi distrito de Rio Formoso até setembro de 1995. A região, 

durante o ciclo açucareiro, viveu período de grande vocação econômica. 

Observamos a relevância desta atividade para o município, em função da extensa 

área de cultivo, e a quantidade de mão-de-obra empregada e pelo uso tecnológico 

dos insumos.  

             Segundo publicação sobre Gerenciamento Costeiro de Pernambuco da   

Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos (1999), a aceleração 

expansionista urbana da área em estudo se deu a partir dos anos 1970. 

Contribuíram para isto a expulsão em massa da população da Zona Rural 

Canavieira em decorrência do Programa Nacional do Álcool e a procura por praias 

menos urbanas no Litoral Sul como alternativa de veraneio e lazer de fim de semana 

da classe média alta em fuga das praias da capital e municípios vizinhos. Estes dois 

fatos teriam induzido ao acelerado processo de adensamento populacional por 

loteamentos de veraneios.  

 Nos anos 1990, esta situação se agravou com o fechamento de várias usinas 

da região, provocando a ocupação desordenada da população de baixa renda em 

áreas impróprias à habitabilidade. Ao mesmo tempo, surgiam novos núcleos urbanos 

pela criação de loteamentos sem um estudo prévio da adequação dos mesmos às 

áreas provocando problemas na questão ambiental, social e econômica no que se 

refere ao desenvolvimento sustentável. 
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A ocupação do espaço foi desordenada, sem o devido cuidado com o 

ambiente, o que resultou em: desmatamento, poluição de rios e mangues, agressão 

ao solo e a retirada descontrolada de argila, que é abundante nos morros da região. 

A expansão dos núcleos urbanos levou ao crescimento da construção civil, 

realizado, em sua maior parte, de maneira informal, contribuindo para a degradação 

da paisagem e agravando o processo de erosão.  

Com o aumento do desemprego em função das falências de inúmeras usinas, 

cresceu a esperança na melhoria de vida através do comércio informal e do turismo. 

Porém, à revelia da população local, está havendo o aumento do número de áreas 

de manguezais aterrados, praias privatizadas e espaços públicos apropriados. Em 

alguns trechos das praias já não é possível o lazer por causa do comércio informal, 

residências e estabelecimentos comerciais, vendedores locais, ambulantes que 

podem ser vistos como fontes indicadoras da qualidade de vida da população local 

que sobrevive em sua maioria das atividades turísticas e do comércio. 

A administração municipal de Tamandaré tem se mostrado impossibilitada, 

devido a sua baixa capacidade de investimento, em desenvolver políticas públicas 

participativas, envolvendo a população nas tomadas de decisões, que venham a 

modificar o ambiente local. Sua atuação vem se caracterizando por ações pontuais, 

por vezes no descumprimento de projetos, repassando os recursos para outras 

finalidades não prioritárias do município. A elaboração de um planejamento 

estratégico para o município, apoiado nos princípios do empreendedorismo urbano, 

torna-se assim um elemento prioritário para o desenvolvimento sustentável do 

município e região em que este se encontra inserido.  

O turismo, em geral, é resultado do somatório de recursos naturais do meio 

ambiente, dos fatores culturais, sociais, econômicos, mercadológicos e tem campo 

de estudo muito abrangente. 

Por contar com vários atributos naturais e culturais, independentemente de 

possuir um plano de desenvolvimento sustentável, algumas iniciativas e 

equipamentos de apoio ao lazer e turismo podem ser descritas no município de 

Tamandaré: melhoria e abertura de rodovias asfaltadas, hotéis, pousadas, marinas e 

condomínios fechados.  
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Além disso, novas e promissoras formas de investimentos foram 

recentemente anunciadas pelo Governo Federal no Litoral Sul, como refinaria, 

estaleiros e várias indústrias. Esses acontecimentos trazem a necessidade de 

utilização de mão-de-obra especializada que, na maioria das vezes, é egressa da 

capital e região metropolitana pernambucana.  

Em função destes acontecimentos vinculados à nova dinâmica da economia 

regional, têm-se dois tipos distintos de pessoas atraídas ao município. Aquelas que 

procuram novos espaços fora das metrópoles principalmente para lazer e as que 

buscam moradia nas proximidades de seu trabalho. Estes dois grupos têm em 

comum o fato de procurarem fugir do estresse das grandes cidades. 

Assim, o município e seus atores devem dar atenção e tomar cuidados para 

que a região não venha a padecer das conseqüências da desordem e da exaustão 

de seus atrativos naturais; fato que afastaria os novos moradores atraídos. 

Entre os anos de 1999 a 2001, o município de Tamandaré foi alvo do 

Programa de Desenvolvimento do Turismo / Região Nordeste - PRODETUR/NE, 

programa de cunho nacional voltado para o desenvolvimento do turismo em 

municípios da costa brasileira. Este programa previa ações nas áreas de 

Planejamento Urbano, Infra-Estrutura e Capacitação em Gestão Governamental de 

Gestores Públicos Municipais. 

 Segundo dados do PRODETUR I, Tamandaré e municípios de seu entorno, 

Cabo, Ipojuca e o complexo industrial do Porto de Suape, receberão um 

investimento da ordem de nove bilhões de reais. É essencial levar em consideração 

que este momento seria uma boa oportunidade de alçar o município de Tamandaré 

a uma posição de destaque quanto ao turismo, com o auxílio da estratégia do city 

marketing, baseado no empresarialismo turístico e no desenvolvimento sustentável. 

Contudo, constata-se uma limitação na concepção do programa. O 

PRODETUR/NE não contemplou ações de marketing e comunicação que ajudassem 

a sedimentar a cultura de valorização e preservação do meio ambiente. Era 

necessário que, no patamar de intervenções turísticas, uma importância qualitativa 

tivesse sido conferida à preocupação com a educação ambiental e turismo 

ecologicamente responsável e conseqüentemente desenvolvimento sustentável. O 

mesmo aconteceu com o último Plano Diretor do Município. Diretrizes do plano para 
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o setor turístico de dotar o Município de regras e critérios de desenvolvimento, 

ocupação e uso de seu solo que atendam aos seguintes princípios: a garantia da 

plena realização das funções sociais da cidade e da propriedade e a consolidação 

da cidadania e participação social, obedecendo aos preceitos legais estipulados pela 

Constituição da República, pela Constituição do estado de Pernambuco e pela Lei 

Orgânica do Município de Tamandaré que não se efetivou por completo.13  

Tamandaré tem sua estrutura institucional representada no Poder Executivo 

pela Prefeitura Municipal, que comporta, além do Núcleo de Direção Municipal, as 

Secretarias Setoriais e o Poder Legislativo representado pela Câmara dos 

Vereadores. Seu organograma não está dimensionado de maneira a atender à 

demanda local. O Poder Executivo requer, indubitavelmente, o desenvolvimento de 

uma prática de ação planejada, que viabilize a formulação de um Plano de Turismo 

Sustentável. 

O plano de gestão do meio-ambiente refere-se à base física do processo de 

crescimento, tendo como objetivo a conservação e o uso racional dos recursos 

naturais incorporados às atividades produtivas. Isso, conseqüentemente, gera a 

adesão da comunidade local e dos visitantes na defesa da preservação ambiental e 

do desenvolvimento sustentável. 

As crescentes preocupações com a necessidade de se buscar a preservação 

e manutenção dos espaços litorâneos de Pernambuco devido à ascensão das 

atividades econômicas usurpadoras de espaços costeiros faz nascer em 29 de 

dezembro de 1999 o Decreto Estadual nº 21972 – Diagnóstico Sócio-Ambiental & 

Zoneamento Ecológico-econômico Costeiro (PERNAMBUCO, 1999). 

Ficou definido que no litoral sul de Pernambuco o projeto tem como objetivo 

específico elaborar o zoneamento ecológico-econômico costeiro da região, e com 

base nele estabelecer as normas de uso e ocupação do solo e manejo dos recursos 

naturais na zona costeira, visando promover o desenvolvimento sustentável da área 

e a melhoria da qualidade de vida das populações locais (PERNAMBUCO, 1999). 

Este mesmo relatório constata que o processo de urbanização das áreas 

litorâneas vem se intensificando devido ao aumento da especulação imobiliária 

                                                 
13 TAMANDARÈ. Prefeitura. Lei nº 184/2002. Dispõe sobre o Plano Diretor de Tamandaré-PE. 
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nestas áreas. Essa urbanização desordenada traz consigo algumas tendências e 

problemas (PERNAMBUCO, 1999), como: 

a) Abandono/substituição da cultura de coco largamente utilizada como 

fonte de renda familiar assalariada e componente paisagístico natural; 

b) Criação de loteamentos na área litorânea, anteriormente ocupada com 

coqueiros, para a construção de residência de veraneio e infra-

estrutura de apoio ao turismo e ao lazer.  

 O Núcleo de Desenvolvimento e Integração Industrial (NDI) da Federação das 

Indústrias de Pernambuco (FIEPE) desenvolveu no ano de 2005, baseado na matriz 

de insumo/produto de Pernambuco, sob a coordenação de Antônio Sotero, um 

estudo dos impactos dos investimentos projetados para a microrregião de Suape 

sobre a infra-estrutura social dos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. 

Este estudo conclui que o tamanho das demandas equivale ao surgimento de uma 

terceira cidade; estima-se que para cada mil novos empregos gerados pela indústria 

de transformação, deverá ocorrer um aumento proporcional no número de matrículas 

nas escolas, de usuários dos ônibus, da demanda por domicílios e hospitais. Estes 

municípios e os que estão na zona de influência terão que estar preparados para 

suprir o déficit da infra-estrutura que surgirá como resultado dos novos 

empreendimentos. 

 O Plano Estratégico de Desenvolvimento de Pernambuco para o período de 

2004-2007 proposto pelo governo Jarbas Vasconcelos traz o conceito de “Governo 

nos Municípios” para sanar os principais problemas que atingem a população, como 

a pobreza, a saúde e a geração de emprego e renda que está no plano regional de 

inclusão social (PERNAMBUCO, 2003). A base do desenvolvimento deste plano de 

caráter estruturador foi a preocupação acerca de dois grandes eixos de ação: a 

eqüidade e a competitividade. Deste modo, as intervenções governamentais só vêm 

a fortalecer a economia pernambucana, no que se refere ao contexto regional, 

nacional e internacional. Segundo este plano as estratégias de desenvolvimento 

local têm como produto final primordialmente as características sociais, econômicas 

e culturais de cada Região de Desenvolvimento (RD). No âmbito do programa 

“Governo nos Municípios”, as características particulares de cada região apenas são 

compreendidas pela equipe de governo devido ao auxílio dos atores do 
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desenvolvimento local: sociedade civil organizada, poder público, setor produtivo, 

clero, justiça e órgãos de classe. 

 É fundamental que exista um pacto dos atores públicos e privados, a partir de 

um projeto que leve a região a se tornar competitiva no contexto externo e 

socialmente integrada no contexto interno.  No caso de Tamandaré e de outros 

municípios, tanto da Mata Sul como de Pernambuco como um todo, o turismo se 

destaca como gerador de emprego e renda. Nas Figuras 10 e 11, vê-se que, 

segundo dados da CONDEPE; FIDEM (PERNAMBUCO, 2003, p. 43 - 44), o turismo 

teria uma contribuição significativa para as cadeias e arranjos produtivos de 

Pernambuco.  

 A área em que se localiza o município de Tamandaré tem os principais 

projetos estratégicos, sendo denominada no PRODETUR II de “Pólo Costa dos 

Arrecifes”. Neste programa, os objetivos são: dar condições à diversidade 

econômica do município, fortalecer micro e pequenos empresários, proteger e 

preservar o meio ambiente; todos de extrema importância para o desenvolvimento 

do município(PERNAMBUCO, 2006). 
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Figura 10. Contribuição das principais cadeias de arranjos produtivos do Estado de Pernambuco. 

Fonte: CONDEPE – SEPLANDES - IPEA. 

 

 

Figura 11. Cartograma com principais cadeias produtivas localizadas nas imediações do município de 

                  Tamandaré, PE. 
Fonte: CONDEPE – SEPLANDES – IPEA. 
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3.1 ESTUDO EMPÍRICO 

 

 Para estudarmos o city marketing, o empresarialismo turístico e o 

desenvolvimento sustentável no município de Tamandaré realizamos pesquisas 

tanto de dados primários como secundários.  As pesquisas de dados primários foram 

quantitativas e qualitativas, visando a obter informações fiéis para a proposição do 

city marketing para o município de Tamandaré. 

A pesquisa ou método científico normalmente é definido como quantitativo ou 

qualitativo em função do tipo de dados coletados.  A pesquisa qualitativa ajuda a 

identificar questões e entender porque elas são importantes. Esta abordagem é 

indutiva, isto é, o pesquisador desenvolve conceitos, idéias e entendimentos a partir 

de padrões encontrados nos dados, ao invés de coletar dados para comprovar 

teorias, hipóteses preconcebidas (RENEKER, 1993). Assim, ao se conduzir uma 

pesquisa qualitativa, é importante trabalhar com uma amostra heterogênea de 

pessoas. A pesquisa qualitativa revela áreas de consenso, tanto positivo quanto 

negativo, nos padrões de respostas. Ela também determina quais idéias geram uma 

forte reação emocional.  Além disso, é especialmente útil em situações que 

envolvem o desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas idéias.  

Este tipo de pesquisa é apropriado quando o entendimento do contexto social 

e cultural é um elemento importante para a pesquisa. De uma forma geral, os 

métodos qualitativos são menos estruturados, proporcionam um relacionamento 

mais longo e flexível entre o pesquisador e os entrevistados, e lidam com 

informações mais subjetivas, amplas e com maior riqueza de detalhes do que os 

métodos quantitativos (DIAS, 2003). Segundo Sutton (1993), este tipo de 

metodologia geralmente emprega procedimentos interpretativos, pressupostos 

relativistas e representação verbal dos dados, em contraposição à representação 

numérica vista em análises quantitativas. Por não se valer de análises numéricas, 

esta pesquisa não pode ser usada para abordagens experimentais, e nem é possível 

fazer análise estatística de seus dados (PATTON,1980). 

Por outro lado, a pesquisa quantitativa normalmente se mostra apropriada 

quando existe a possibilidade ou necessidade de medidas quantificáveis. A partir da 

amostragem de uma parte da população pode-se fazer inferências sobre o todo. 

Esse tipo de pesquisa usa medidas numéricas para testar experimentos científicos e 
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hipóteses ou busca padrões numéricos relacionados a conceitos cotidianos. Em 

contrapartida à pesquisa qualitativa, ela se caracteriza, principalmente, pela medição 

numérica e análise estatística, examinando aspectos menos subjetivos do tema em 

estudo (DIAS, 2003). 

 Nossa pesquisa foi desenvolvida de acordo com critério de classificação 

Vergara (2004) quantos aos fins e meios. Na pesquisa como fim, há a necessidade 

do desenvolvimento e resolução dos problemas concretos do objeto do estudo, no 

caso o município de Tamandaré. Neste caso, pretendemos fornecer ao Poder 

Público subsídios que o auxiliem a administrar o município, através da proposta do 

city marketing como ferramenta aplicada ao empresarialismo turístico e ao 

desenvolvimento sustentável.  

 Em termos metodológicos, este trabalho teve como meio de investigação a 

pesquisa de campo, que foi baseada em revisão bibliográfica e documental, e em 

um estudo de caso. Na revisão bibliográfica utilizamos materiais como teses, livros, 

papéis, textos, artigos publicados em jornais, revistas e sites especializados. Já a 

pesquisa documental baseou-se na utilização de documentos, registros e 

correspondências internas de diversos órgãos públicos, na maioria das vezes 

indisponíveis para leitura do público.  Foram documentos usados neste trabalho:  

1) Diagnóstico Sócio-Ambiental e ZEEC – Zoneamento Ecológico, Econômico e 

Costeiro; 

2) Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro; 

3) Litoral Pernambucano – Um Estudo Propositivo; 

4) Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico do Litoral de Tamandaré; 

5) Planta Diretora Tamandaré; 

6) Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – PRODETUR II; 

7) Inventário do Potencial Turístico do Município; 
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Tabela 1.  Categorias de atores sociais investigados (pessoas envolvidas com as necessidades de 
desenvolvimento da cidade). 

 

CATEGORIAS REPRESENTANTES 

ESTATAL Governo do Estado – Secretaria de turismo  

SETOR 
PÚBLICO MUNICIPAL Prefeitura – Secretaria de Turismo 

SETOR 
PRIVADO 

Empresário do setor imobiliário, FIEPE, 

Empresário do setor turístico 

POPULAÇÃO Moradores, Veranistas, Turistas, Artesãos 

Núcleo de Gestão Ambiental da UPE 

  Fonte: BRAGA, 2007 
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3.2 PESQUISA DE CAMPO QUANTITATIVA / QUALITATIVA 

 

Pesquisa Quantitativa 
 
 

Para atingirmos o objetivo de nossa pesquisa, ou seja, fornecer ao Poder 

Público subsídios que o auxiliem a administrar o município e implantar o city 

marketing, realizamos entrevistas quantitativas com a população (moradores, 

veranistas e turistas). 

Para a pesquisa de campo, utilizamos a pesquisa quantitativa como 

instrumento capaz de fornecer dados necessários ao delineamento do perfil da 

população (moradores, veranistas e turistas) de Tamandaré, identificando o que eles 

entendem sobre preservação/degradação do meio ambiente, caracterizar as 

diferenças existentes entre eles, além de dimensionar o turismo e levantar a 

demanda reprimida em âmbito local, buscando indicadores que possam fundamentar 

a definição de políticas para a melhoria da qualidade de vida da população. 

No caso dos moradores, o objetivo das entrevistas foi conhecer: (1) seu perfil 

socioeconômico, (2) sua interação com a gestão municipal, (3) sua percepção 

quanto à questão da preservação do meio ambiente, (4) seu sentimento quanto aos 

maiores problemas enfrentados pelo município, (5) suas sugestões para solução dos 

problemas citados, e (6) sua relação com as atividades desempenhadas pelo setor 

do turismo. 

Em relação ao turista, além do (1) perfil socioeconômico, procuramos 

conhecer (2) a sua visão quanto à questão da preservação ambiental, (3) se recebe 

instruções a esse respeito e, nesse caso, de quem recebe, (4) quais seus municípios 

preferidos para o lazer e, no caso específico de Tamandaré, a razão da escolha, (5) 

sua percepção quanto ao desempenho da prefeitura, no que se refere à vocação do 

município, (6) sua opinião quanto ao papel da mídia como fator de aculturamento 

turístico, (7) sua percepção a respeito do interesse das entidades públicas e 

privadas na atividade turística municipal, (8) qual fator poderia mudar a sazonalidade 

turística em Tamandaré, e (9) quais alternativas ele vislumbra para que o município 

de Tamandaré se torne um produto consolidado. 

No que tange aos veranistas também consideramos (1) o perfil 

socioeconômico, (2) suas alternativas e prioridades de escolha para o lazer, (3) 
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razões que o levaram ao município de Tamandaré, (4) o que mais o impressionou no 

município, (5) o que considera significativos nos atributos culturais, (6) qual seria a 

vocação natural do município, (7) qual a relação da gestão pública com esta 

vocação, (8) sua opinião quanto à influência da mídia no desempenho turístico, (9) 

quê mídia considera mais atuante em relação à educação ambiental, (10) como vê o 

município de Tamandaré quanto aos cuidados com a preservação ambiental, (11) 

sua percepção sobre a atuação do IBAMA na preservação da Mata Atlântica, (12) o 

que ele acha da preservação, manutenção e segurança do patrimônio cultural seja 

por órgãos federais, estaduais ou municipais, (13) se ele identifica um elemento no 

município para atratividade na baixa estação, e (14) sua opinião sobre o que falta 

para Tamandaré se consolidar como produto turístico.  

Com estas informações tivemos uma radiografia das questões que 

consideramos importantes para o contexto deste trabalho, servindo de subsídios, 

para a utilização da ferramenta city marketing. 

A partir do referencial descrito acima foram definidos o plano amostral, o 

instrumento de coleta de dados, os critérios de estratificação por veranistas e nativos 

de Tamandaré, as estratégias de mobilização dos moradores e turistas deste 

município e o processo de preparação para coleta de dados. 

Para garantir a participação e facilitar a comunicação direta com os turistas, 

constituímos uma equipe de cinco entrevistadores, selecionados, recrutados e 

treinados pela coordenadoria de Extensão da FCAP/UPE. A aplicação dos 

questionários se deu nos meses de julho, setembro e novembro de 2006, 

abrangendo também um período de férias, para encontrarmos veranistas e turistas 

em Tamandaré.  

O plano amostral foi inicialmente definido a partir de um universo de 88.300 

pessoas14 em Tamandaré, divididas entre nativos, veranistas e turistas. Cabe aqui 

conceituar turista: 

 
toda pessoa que se desloca para fora de seu local de residência 
permanente por mais de 24 horas, efetuando pernoite, sem a intenção de 
fixar residência ou exercer atividade remunerada, realizando gastos, de 
qualquer espécie, com renda auferida fora do local visitado (PELLEGRINI, 
2000, p.281). 

                                                 
14 Dados cedidos pela Prefeitura de Tamandaré. 
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  Bem como conceituar veranista, “pessoa que costuma passar o verão fora de 

sua residência fixa”. (PELLEGRINI, 2000, p.287)  

Do universo observado, 11.000 são nativas e 77.300 são veranistas e turistas. 

Com base nesses dados, definimos uma amostra de 415 pessoas a serem 

pesquisadas, o que está de acordo com tabela de tamanhos amostrais fornecida 

pelo IBGE (ver tabela 02). 

 O tipo de amostragem utilizado foi a amostragem probabilística, em que cada 

elemento da população tem uma chance conhecida e diferente de zero de ser 

selecionado para compor a amostra (MATTAR, 1996). A técnica aplicada foi da 

amostragem aleatória estratificada. Neste tipo de amostragem, a população é 

dividida em estratos (moradores, veranistas e turistas) e é extraída uma amostra 

proporcional de cada estrato. No estrato dos moradores, foram selecionadas 

aleatoriamente 51 pessoas. Para representar a categoria de veranistas e turistas, 

foram selecionados 364 entrevistados, divididos da seguinte forma: 80% eram 

veranistas e 20%, turistas (conforme informado pela Prefeitura de Tamandaré). A 

finalidade da amostragem foi fazer generalizações sobre uma população sem 

precisar examinar cada um dos elementos (STEVENSON, 1981). 

As qualidades necessárias para uma boa amostra podem ser enumeradas da 

seguinte forma (MATTAR, 1996): 

1) Precisão: diz respeito ao erro amostral; quanto menor o erro, maior a precisão 

da amostra;  

2) Eficiência: trata-se da otimização dos recursos disponíveis para realização do 

trabalho;  

3) Correção: refere-se à ausência de vieses não-amostrais, tais como erros 

sistemáticos, causadores de influências que fazem com que os resultados 

tendam para uma direção qualquer.  
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Tabela 2. Definição do tamanho amostral para um erro de 5%.  

 

 

                                                                   

                            

 

                          Fonte: IBGE   

  

Pesquisa Qualitativa  

 

Procuramos aplicar questionários qualitativos com as lideranças dos setores 

público e privado, pessoas que ocupam cargos e posições importantes no município 

ou no Estado de Pernambuco. O objetivo desta pesquisa foi a obtenção de uma 

imagem mais aprofundada sobre o município de Tamandaré, identificando os 

problemas e qualidades do município na visão dos entrevistados. Pela posição que 

ocupam, os mesmos podem com toda certeza serem considerados como altamente 

capazes de avaliar o município de Tamandaré.  

 Através das perguntas endereçadas a este grupo, procuramos saber a 

opinião de cada um quanto a: (1) a vocação turística do município, (2) preocupação 

com as questões ambientais, (3) o desempenho da prefeitura local e de outros 

órgãos, como IBAMA, (4) os problemas que dificultam o desenvolvimento local, e (5) 

o uso do patrimônio natural e histórico/cultural como atrativo turístico.  

Assim, a partir das opiniões destes atores foi possível avaliar a percepção dos 

mesmos quanto à possibilidade de desenvolver no município ações de 

desenvolvimento sustentável e de marketing. Também estas respostas mais 

detalhadas possibilitam uma visão clara da importância do city marketing no 

Tamanho da população Tamanho da amostra 

500 222 

1.000 206 

5.000 370 

10.000 385 

50.000 397 
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comportamento do empresarialismo e sua relação com o desenvolvimento 

sustentável. 

 

Critérios para a Coleta de Dados 

  

Tendo como instrumento de coleta o questionário, foram considerados os 

seguintes critérios: 

1) Aplicação do instrumento de coleta de dados para os nativos, para os 

gestores, técnicos, agentes políticos (vereadores), lideranças comunitárias, 

empresários, população local, turistas e veranistas; 

2) Opção por perguntas relativas à classificação socioeconômica que fossem de 

fácil resposta no momento da aplicação do questionário, sem necessidade de 

consulta à família. 

Foram realizados pré-testes (testes de validação) que permitiram a 

identificação de dúvidas por parte dos entrevistados para, se necessário, realizar as 

correções, ajustes e formatação do questionário final. 

 

Crítica e consistência dos dados 

 

 Após a coleta dos dados, todos os questionários foram checados. Em seguida, 

os dados foram tabulados eletronicamente através do software SPSS 11.0. A partir 

destas informações foram feitos cruzamentos cujos resultados permitiram determinar 

as tendências.  

A análise dos dados foi descritiva e a consistência de algumas informações foi 

verificada a partir de questões inter-relacionadas.  

 Foram eliminados os questionários que apresentaram todas as questões sem 

informação ou com códigos inválidos. Todos os questionários contêm a identificação 

dos entrevistados, e encontram-se devidamente armazenados, para realizarmos 

consultas posteriores quando necessário.  
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Resultados das Entrevistas com os Moradores (51 pessoas) 

 

 A partir dos resultados das entrevistas com os moradores de Tamandaré, 

nota-se uma parcela significativamente maior de homens (73%) dentre os 

entrevistados (ver gráfico 1). No que se refere ao perfil socioeconômico, existe uma 

concentração acentuada de moradores nas classes de menor poder aquisitivo, 

classes C e D, abrigando 41% e 46% dos entrevistados, respectivamente (gráfico 2). 

O Gráfico 3 mostra que o nível de escolaridade dos moradores do município é baixo. 

Dos 51 entrevistados, 22% se declararam analfabetos e 50% não chegaram a 

concluir nem o ensino fundamental incompleto. Deve-se notar que há uma relação 

direta entre o alto número de pessoas com baixa escolaridade e o baixo poder 

aquisitivo da população. Essa relação salienta a necessidade de melhoria da 

qualificação profissional, que poderia vir a ser atingida como resultado do 

aproveitamento das oportunidades advindas de empreendimentos turísticos que 

seriam atraídos pelo city marketing.  

 Notamos a falta de interesse por parte do poder público para o aumento do 

nível de escolaridade, decorrente de vários fatores como recursos disponíveis, 

melhor alocação das verbas municipais, políticas assistencialistas. Também não há 

parcerias com as universidades estaduais, federais e/ou particulares, o que poderia 

constituir uma excelente estratégia de marketing. 

 No Gráfico 4, tem-se o percentual dos moradores entrevistados de 

Tamandaré que tomam parte em reuniões, conselhos ou orçamento participativo. 

Apenas 24% da população afirmaram fazer parte de algum tipo de discussão, isto é, 

a maioria dos habitantes não participam da governabilidade, o que prejudica 

profundamente os interesses da coletividade. Isso mostra que não existe uma 

interação entre governo municipal e nativos, o que pode ocasionar imobilidade e 

desinteresse por parte da população no que se refere a projetos locais, os quais 

devem incluir a participação do governo, da iniciativa privada e dos moradores. 

 A maioria dos entrevistados afirmou não ter tido instrução para preservar o 

meio ambiente (ver tabela no apêndice M). Porém, dos que tiveram instrução, mais 

da metade (52%) afirmaram que foram capacitados a preservar o meio ambiente 

principalmente pela prefeitura municipal, e apenas 11% citaram o IBAMA como 

principal agente instrutor (ver gráfico 5). Os outros 37% disseram que foram 
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informados por outros meios, incluindo a mídia, a escola e a secretaria de saúde 

local. É interessante ressaltar que todos os entrevistados acham importante 

preservar o meio ambiente.  

Segundo 29% dos entrevistados, o problema mais grave de Tamandaré é a 

sazonalidade do trabalho, pois apenas em feriados e períodos de férias existe uma 

demanda razoável por serviços (ver gráfico 6), pelo fato do município não dispor de 

um calendário anual eficaz de atividades que promova a procura pelo lugar durante 

todas as épocas do ano. Tal atitude por parte do governo mudaria o conceito já 

internalizado pelos visitantes e turistas, que desfrutam do que Tamandaré tem de 

melhor, e isto traria benefícios para o desenvolvimento local. O que falta é uma 

mudança no planejamento estratégico para que o desenvolvimento seja possível.  

Para 18% dos moradores, a questão principal a ser melhorada em Tamandaré é a 

limpeza urbana, e esta é uma questão que necessita de atenção especial para que o 

oferecimento de Tamandaré como produto turístico não seja prejudicado. Não 

havendo limpeza urbana o lugar deixará de ser um atrativo por parte dos turistas e 

visitantes. Para 12%, a questão principal é a ocupação desordenada do espaço. 

Apenas, 10% dos entrevistados citaram a degradação ambiental como o principal 

problema. Contudo, 31% dos moradores citaram que outros problemas são os 

principais, como: desemprego (19,5% das respostas), segurança (9,5%) e educação 

(2%); ( ver tabela no apêndice M). 

 A importância do aumento da oferta de empregos no município é evidente a 

partir das respostas à questão anterior. Para sanar o déficit de empregos na região, 

a maioria dos moradores (54%); ( ver tabela 3) sugeriu que o mais importante era o 

investimento no turismo de lazer. Mas, as atividades comerciais também são 

bastante importantes, pois aparecem na frente em relação ao número de respostas 

para as duas outras categorias (ou seja, segunda e terceira atividades principais). É 

interessante lembrar que as atividades comerciais estão diretamente ligadas ao 

turismo. Assim, na opinião dos moradores do município, o incentivo ao turismo é o 

grande fator que pode vir a diminuir o desemprego na região de Tamandaré.   

 Em relação à vocação de Tamandaré, 60% dos nativos responderam que o 

turismo de lazer é a maior vocação do município. A representatividade dos 

moradores mostra que se houver um ordenamento nas ações municipais e um 

cronograma de atividades, em conjunto com a mobilização da população, 
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provavelmente Tamandaré tenderá ao sucesso. Logo a seguir, vem a atividade 

comercial, citada por 18% dos entrevistados e a atividade pesqueira, citada por 12% 

(gráfico 7).   



 

 

92

Gráfico 1 – Sexo dos moradores entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2 - Classe social (segundo critério da ABIPEME) dos moradores entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3 – Grau de instrução dos moradores entrevistados 
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Gráfico 4 – Participação dos moradores entrevistados em reuniões, conselhos ou orçamento 

participativo 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Órgãos que têm a tarefa de preservar o meio ambiente segundo os moradores 
entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 – Principais problemas enfrentados pelo município segundo os moradores 

entrevistados 
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Tabela 3. Lista das três principais atividades para criação de empregos,  

apontadas por cada morador entrevistado. 
 

 Primeira 
Atividade 

Segunda 
Atividade 

Terceira 
Atividade 

Turismo de lazer 54% 22% 4% 
Turismo ambiental 8% 8% 6% 
Produção de doces 6% 6% 12% 
Atividade pesqueira 12% 20% 22% 
Atividades comerciais 18% 34% 29% 
Em branco 2% 10% 27% 

            Fonte:  BRAGA 

 

Gráfico 7 – Vocação principal do município segundo os moradores entrevistados 
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3.3.2- Resultados das Entrevistas com os Turistas (73 pessoas) 

 

 Antes de apresentar os dados dos turistas entrevistados, é essencial 

ressaltarmos aqui que esta pesquisa teve que ser refeita. Pois, na primeira vez, por 

concentrarmos às pesquisas nas áreas centrais e mais povoadas, nenhuma das 

pessoas entrevistadas eram de fato turistas, mas sim, veranistas. Assim, foi 

necessário que abandonássemos o centro de Tamandaré áreas vizinhas, nos 

dirigindo às praias dos Carneiros (ver figura 12) e Praiinha, preferidas pela grande 

maioria dos turistas.  Frequentemente, estes se hospedam na Pousada Amaragi, 

situada na praia dos Carneiros, ou vêm de outras praias e da capital, trazidos pelas 

principais agências de viagem. Portanto, o contato com as outras áreas do município 

de Tamandaré é diminuto, não agregando valor às mesmas.  

Em uma das entradas da praia dos Carneiros, cobra-se uma taxa que é 

revertida em consumação no restaurante Bora-Bora, no valor de R$ 30.00, o que 

impossibilita a entrada de turistas menos abastados. Nessa mesma entrada, há 

também o controle do número máximo de carros de passeio e ônibus por dia, para 

impedir o desgaste ambiental da área. Em contraponto a essa atitude, passeios de 

charrete e de cavalo são oferecidos aos turistas (figura 13). Neste ponto, não se nota 

qualquer preocupação com os dejetos e parasitas trazidos pela introdução destes 

animais, muito menos com o incômodo gerado para as outras pessoas. Em vista 

desses fatos, faz-se necessário um plano estratégico para distribuir equitativamente 

tanto a visita de turistas às praias do município como a exploração dos recursos 

costeiros, evitando a superlotação de algumas áreas e a restrição de outras áreas a 

moradores, veranistas e turistas menos favorecidos. 

Dentre os turistas que visitam o município de Tamandaré destacam-se os 

oriundos de São Paulo (26% dos entrevistados);(gráfico 8) e do Rio de Janeiro 

(14%). Pernambucanos que moram em outros estados/países e retornam ao 

município nas férias, somam 16% dos entrevistados. Dentre os estrangeiros, 

destacam-se os portugueses, compreendendo 14% do total de entrevistados.  

 A maioria dos turistas entrevistados disse ser profissional liberal (46% dos 

turistas), empresário (18%) e funcionário público (14%); (ver gráfico 9). Ao contrário 

dos moradores de Tamandaré, os turistas entrevistados apresentam um bom nível 

de escolaridade; 70% possuem curso superior e/ou pós-graduação (gráfico 10). Na 
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distribuição socioeconômica, há uma predominância de turistas nas classes A e B 

(96% dos entrevistados); (ver gráfico 11). Pelo tipo de trabalho, padrão de vida e 

nível de instrução apresentados, o turista de Tamandaré possui condições de 

procurar e pagar por produtos turísticos mais caros como passeios de jet-ski ou 

lanchas e mergulho com cilindro, entre outros. Também, esses turistas possuem um 

maior poder aquisitivo, podendo ir visitar em um único período mais de um local. 

Este fato é de grande valia para fundamentar a construção de uma rede turística que 

englobe outros municípios vizinhos. 

 Apesar de todos os turistas afirmarem se preocupar com o meio ambiente, 

cerca de 60% destes realmente praticam alguma ação em favor do meio ambiente 

(gráfico 12). Dentre os que praticam, ressaltam-se os que ajudam na limpeza urbana 

e os que fazem a separação seletiva do lixo em suas casas (gráfico 13). Apesar do 

trabalho da mídia sobre as questões ambientais em vários lugares do mundo, nem 

todas as pessoas praticam ações voltadas a esta área, achando que os recursos 

naturais são infinitos. 

 Apenas cerca de 33% dos turistas entrevistados disseram ter tido, em algum 

momento de sua vida, instrução/orientação sobre os cuidados com o meio ambiente 

(ver tabela no Apêndice N ). Dentre os 24 turistas que receberam instrução 

ambiental, 29% disseram ter sido instruídos pela Prefeitura, que neste caso pode ser 

a prefeitura local ou a da cidade de origem dos turistas, e apenas 8% foram 

instruídos pelo IBAMA (Gráfico 14). Outros 63% foram instruídos por outros meios, 

especialmente pela escola/universidade (29%); (ver tabela no Apêndice N)  e pela 

própria família (16,5%). Neste caso, o papel da mídia na instrução foi muito pequeno 

com apenas 8,5%. A falta de instrução ambiental alegada pela maioria dos 

entrevistados (67%), pode vir a ser compensada caso os próprios moradores de 

Tamandaré assumam a responsabilidade de educar os visitantes, já que eles seriam 

os principais prejudicados pelo descaso ambiental. 

 Dos entrevistados, 69% dizem observar com bons olhos as ações ambientais 

empreendidas na área de Tamandaré e se achar estimulados a voltar 

posteriormente a este município (Gráfico 15). Possivelmente esta opinião está 

relacionada ao fato dos turistas restringirem-se as praias dos Carneiros e Praiinha, 

justamente as mais bem cuidadas em relação às questões ambientais. 
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 Como destino turístico preferido em Pernambuco, 38% citaram o município de 

Ipojuca, que abriga a famosa praia de Porto de Galinhas, também no litoral Sul 

pernambucano (ver gráfico 16). Para 34% dos entrevistados o destino preferencial é 

mesmo o município de Tamandaré. 

 Para o turista, o fator preponderante que o faz gostar de Tamandaré é 

vinculado aos atributos naturais e culturais com respectivamente 46% e 34% das 

respostas (ver gráfico 17).  Assim, parece ser fundamental para que o marketing 

turístico local venha a dar certo o investimento na preservação dos recursos naturais 

do município e na exaltação dos mesmos através da mídia. No que tange aos 

aspectos culturais, a culinária e o artesanato são similarmente atrativos, conforme 

mostra o Gráfico 18 (ver também  fig. 14, 15 e 16). 

 Ao observar o Gráfico 19, vemos que, assim como os moradores 

entrevistados, os turistas ressaltam o turismo como a maior vocação de Tamandaré. 

O turismo convencional de lazer seria o mais importante. 

 Cinqüenta por cento dos turistas entrevistados afirmaram pensar nesta 

possibilidade de montar um negócio em Tamandaré (ver gráfico 20). O desejo de 

possuir um empreendimento turístico na região foi o mais citado (63% das 

respostas) pelos turistas que montariam um negócio no município (ver gráfico 21).  

 Segundo os turistas entrevistados, os principais problemas enfrentados pelo 

município de Tamandaré são: a limpeza urbana e a sazonalidade de trabalho (ver 

gráfico 22). Eles afetam principalmente a oportunidade de geração de novos 

negócios. 

 Para o turista, o principal meio de comunicação a repassar informações sobre 

a preservação ambiental é a televisão, responsável por 35% das respostas. 

Surpreendentemente, as faixas espalhadas pela cidade, recurso aparentemente 

inexpressivo, aparecem em segundo lugar nas citações, com 19% (ver gráfico 23). 

Para atingir uma maior conscientização ambiental, faz-se necessário que haja um 

conjunto de mídias que transmitam a mensagem ambiental, salientando-se aqui o 

papel de mídias locais, comumente consideradas menos expressivas. Faixas, carros 

de som e a rádio local podem vir a fazer mais efeito sobre os moradores e visitantes, 

já que tratarão de temas locais, mais palpáveis a todos, além de respeitar as 

características do lugar.     
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 Segundo os turistas, a principal ação para preservação ambiental no 

município de Tamandaré consiste no controle da poluição das praias,com 44% das 

respostas (ver gráfico 24). A preservação dos mangues aparece em quarto lugar, 

com 10% das respostas. Porém, mais de 65% dos turistas entrevistados disseram 

não identificar ações para a preservação do patrimônio cultural (ver gráfico 25). 

 Segundo os entrevistados, a razão maior para que voltem ao município é a 

tranqüilidade e beleza do lugar: 39% das respostas; (ver gráfico 26). Em segundo e 

terceiro lugar vêm as praias e a hospitalidade da população. Mesmo dispostos a 

voltar, ainda faltem ações para que Tamandaré torne-se um produto turístico 

importante. Mais da metade dos turistas acredita ser necessário um maior destaque 

de Tamandaré na mídia nacional : 54% dos entrevistados (ver gráfico 27). 
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Figura 12. Praia dos Carneiros. Autor: Antônio Fernando Braga e Silva, 2006. 

 

Figura 13. Cavalos e charrete na Praia dos Carneiros. Autor: Antônio Fernando Braga e Silva, 2006. 
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Figura 14. Exemplo da culinária local: Aratu de pedra. Autor: Antônio Fernando Braga e Silva, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 15 e 16. Exemplos de artesanato local, utilizando o coqueiro. Autor: Antônio Fernando Braga 

e Silva, 2006. 
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Gráfico 8 – Principais origens dos turistas entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Principais profissões desempenhadas pelos turistas entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Grau de instrução dos turistas entrevistados 
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Gráfico 11 - Classe social (segundo critério da ABIPEME) dos turistas entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 12 – Participação dos turistas entrevistados em ações a favor do meio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 – Principais ações ambientais realizadas pelos turistas entrevistados 
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Gráfico 14 – Órgãos que forneceram instrução ambiental aos turistas entrevistados  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 – Opinião dos turistas entrevistados sobre o desempenho da Prefeitura no que tange à 

preservação ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 – Destino preferido em Pernambuco pelos turistas entrevistados 
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Gráfico 17 – Principais atrativos de Tamandaré segundo os turistas entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 – Aspectos culturais citados pelos turistas entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 – Vocação principal do município segundo os turistas entrevistados 
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Gráfico 20 – Turistas entrevistados que mostraram interesse em montar negócio no município 

                 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21 – Área em que os turistas entrevistados abririam um negócio 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 – Principais problemas do município segundo os turistas entrevistados 
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Gráfico 23 – Meios de comunicação pelos quais os turistas entrevistados têm acesso a informações 

sobre o meio ambiente (Múltipla escolha) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24 – Ações realizadas em Tamandaré em prol do meio ambiente segundo os turistas 

entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25 - Preocupação do município quanto à manutenção do patrimônio cultural segundo os 

turistas entrevistados 
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Gráfico 26 – Principais razões que fazem os turistas entrevistados voltarem a Tamandaré (Múltipla 

escolha) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27 – Principais instrumentos que devem ser utilizados para tornar Tamandaré um produto 

turístico segundo os turistas entrevistados (Múltipla escolha) 
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Resultados das Entrevistas com os Veranistas (285 pessoas) 
 

 Considerando os 285 questionários aplicados no município de Tamandaré, 

52% dos veranistas entrevistados eram homens e 48% eram mulheres (ver gráfico 

28). Do mesmo modo que os turistas, também os veranistas apresentam um nível de 

escolaridade bem mais alto do que os moradores do município (ver os resultados 

anteriores sobre moradores e turistas). Dentre os entrevistados, 39% tinham 

completado o ensino médio e 35% chegaram a completar o superior completo 

(gráfico 29). Nota-se também que os veranistas possuem um poder aquisitivo mais 

elevado; com 29% situaram-se na classe A, 45% na B e 20% na C (gráfico 30). 

 A grande maioria dos veranistas entrevistados considera fundamental a 

preservação do meio ambiente (97% das respostas);( ver gráfico 31). Mesmo assim, 

apenas 63% dos veranistas disseram que fazem alguma ação ligada à preservação 

do meio ambiente (gráfico 32). Dentre os que realizam alguma atividade, a maioria 

disse auxiliar na limpeza urbana (57% das respostas); (ver gráfico 33). Em apenas 

17% das respostas, os veranistas disseram realizar atividades diretamente ligadas à 

preservação ecológica. Esse resultado mostra, assim como na pesquisa realizada 

com os turistas, uma falta de mobilização pessoal por parte dos veranistas. Apesar 

do grau de conhecimento e de mostrarem ter consciência da necessidade de 

preservação ambiental. 

 Pouco menos da metade dos veranistas afirmou ter recebido algum tipo de 

instrução formal relativa à preservação do meio ambiente (gráfico 34). Dos 

veranistas que receberam instrução ambiental, apenas 24% disseram tê-la recebido 

através da Prefeitura e 18% através do IBAMA (gráfico 35). Os restantes 58% 

citaram outro meios, sendo o principal deles a escola (gráfico 36). É importante que 

a Prefeitura e o IBAMA tenham uma ação ambiental mais contundente, pois estes 

dois órgãos são os principais agentes da preservação/conservação em Tamandaré. 

 Em geral, os veranistas vêem com bons olhos as ações de preservação 

ambiental no município de Tamandaré e dizem que essas ações são um estímulo 

para que voltem ao município (gráfico 37). Contudo, cerca de 15% dizem que as 

ações ambientais não influenciam em nada a sua volta ao município. Novamente, 

nota-se uma distância grande entre o discurso e a ação por parte dos veranistas, 
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pois anteriormente 97% dos entrevistados disseram considerar a preservação 

fundamental (ver gráfico 31).  

 Exatamente a metade dos entrevistados disse considerar Tamandaré como o 

primeiro destino para lazer dentro do estado de Pernambuco (ver gráfico 38). O 

segundo município mais citado foi Ipojuca (praia de Porto de Galinhas), com 16% 

das respostas. Aqui, deve pesar o fato de que os veranistas valorizam Tamandaré 

por possuir praias ainda bem mais calmas do que Porto de Galinhas, destino favorito 

dos que procuram a badalação, em qualquer época do ano. A razão principal para a 

estadia desses veranistas em Tamandaré é realmente a busca pelo lazer ou pela 

qualidade de vida do município (juntos correspondem a 81 % das respostas); 

(gráfico 39). Apenas 19% dos entrevistados citaram os negócios como o motivo 

principal da ida à Tamandaré. 

 Os principais atributos atrativos de Tamandaré são, segundo os veranistas 

entrevistados: a beleza natural (46% das citações) e os atributos culturais (34%); 

(ver gráfico 40). Apenas 6% dos entrevistados disseram ser atraídos pelos eventos 

realizados no município. De fato, é provável que eventos noturnos venham a afastar 

os veranistas que não se interessam pela badalação. Por outro lado, há espaço para 

que se desenvolva no município uma agenda cultural anual, ressaltando festas, o 

artesanato e a culinária local e fazendo com que a vinda de veranistas seja mantida 

durante o ano todo. 

 Segundo a grande maioria dos veranistas (83%), o turismo ajuda a 

desenvolver o município de Tamandaré (Gráfico 41). Mas 7% dos entrevistados 

acham que o turismo não modifica em nada a situação de Tamandaré.   

 Menos da metade dos veranistas (47 % dos entrevistados) afirmou possuir 

vontade de montar um negócio no município (ver gráfico 42). Os veranistas que não 

montariam um negócio no município ressaltaram como principais motivos: não ter 

interesse (29%), não trabalhar no ramo (19%) e o pouco turismo na região (17%); 

(gráfico 43). Os dois primeiros motivos dizem respeito ao perfil do entrevistado e não 

conseguirão ser mudados com o advento de um planejamento estratégico por parte 

do município. Porém, o município pode utilizar do city marketing  para aumentar o 

turismo e desenvolver a criação de negócios pelos próprios veranistas, que 

poderiam vir a querer inclusive estabelecer-se definitivamente no local. 
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 O principal ponto negativo que afeta o município de Tamandaré, segundo os 

entrevistados, é a limpeza urbana precária (48%). A degradação dos recursos 

naturais (15%) e a sazonalidade do trabalho também foram bastante citadas (13%); 

(gráfico 44). 

 Mesmo possuindo dificuldades, o município ainda consegue ser atrativo aos 

visitantes. A maioria dos veranistas acredita que a tranqüilidade e beleza do lugar 

(50% da preferência) e que as belas praias (36%) são os principais atrativos do local 

(ver gráfico 45). Contudo, mesmo possuindo potencial, Tamandaré não parece 

aproveitar plenamente disto. Na percepção da maioria dos veranistas (71%); (ver 

gráfico 46), as autoridades públicas e privadas não oferecem suporte ao turismo em 

Tamandaré.  

 Por fim, dos 285 veranistas entrevistados, quase a metade (46%); (ver gráfico 

47) se origina do Recife. Outras origens mais citadas são Caruaru (8%), Vitória (7%), 

e Olinda (6%).  
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Gráfico 28 – Sexo dos veranistas entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29 – Grau de instrução dos veranistas entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30 - Classe social (segundo critério da ABIPEME) dos veranistas entrevistados 
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Gráfico 31 – Veranistas entrevistados que consideram fundamental a preservação ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 32 – Participação dos turistas entrevistados em ações a favor do meio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33 – Principais ações ambientais realizadas pelos veranistas entrevistados 
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Gráfico 34 – Veranistas que receberam algum tipo de instrução quanto ao cuidado com o meio 

ambiente 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35 - Órgãos que forneceram instrução ambiental aos veranistas entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 36 – Participação de outros meios na instrução ambiental dos veranistas 

entrevistados 
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Gráfico 37 - Opinião dos veranistas entrevistados quanto ao desempenho da Prefeitura de 

Tamandaré no que tange à preservação ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 38 – Principal destino em Pernambuco para o lazer segundo os veranistas entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 39 – Principal razão do veranista entrevistado para visitar o município 
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Gráfico 40 – Principais atrativos de Tamandaré segundo os veranistas entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 41 – Opinião dos veranistas entrevistados sobre o turismo no município 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 42 – Veranistas entrevistados que mostraram interesse em montar negócio no município 
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Gráfico 43 – Razões citadas pelos veranistas que disseram não ter vontade de montar um negócio no 

município 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 44 - Principais problemas do município segundo os veranistas entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 45 - Principais motivos apontados pelos veranistas para a visita ao município 
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Gráfico 46 – Veranistas entrevistados que acreditam que as autoridades públicas e privadas dão 

suporte ao turismo local 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 47 – Principais origens dos veranistas entrevistados 
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3.3 VISÃO DOS GESTORES 

 

  

 Realizamos uma pesquisa qualitativa com representantes dos setores público 

e privado bem como uma pesquisa quantitativa com veranistas, moradores e 

turistas. Os questionários e respostas de cada um dos representantes encontram-se 

reproduzidos na íntegra, como parte dos Apêndices deste trabalho.  

 O resultado traz à luz uma percepção unânime: a vocação primordial do 

município de Tamandaré é o turismo. Por outro lado, evidencia a carência de 

produtos básicos de infra-estrutura: saneamento, segurança, coleta de lixo, 

ordenamento urbano, fornecimento de água.  

 A qualidade da água é citada pelo Sr. André Freitas (FIEPE), Sr. Gabriel 

Lourenço (Associação dos Artesãos), Sr. Fábio Pedrosa e Sra. Patrícia Campelo 

(Núcleo de Gestão Ambiental – FCAP/UPE), como “conseqüência dos impactos da 

desordem urbana sobre a capacidade de suporte do município” (Sra. Patrícia 

Campelo). Segundo o Sr. Gabriel, a estrutura inicial de tratamento foi planejada para 

atender a 2.000 habitantes e não foi atualizada para os 16.000 habitantes atuais. 

 A fraca atuação do Governo Municipal no sentido de investimentos e 

priorização dos efeitos negativos do crescimento desordenado e atrações de verão 

como shows é evidenciada pelo Sr. Fábio Pedrosa e Sra. Patrícia Campelo (Núcleo 

de Gestão Ambiental – FCAP/UPE), Sr. Gabriel Lourenço (Associação dos Artesãos) 

e Sra. Iara Sommer (APA Guadalupe - IBAMA). Esta última salientou que “existe 

preocupação mas pouca ação”.  

 Neste sentido, o Sr. Leonardo Almeida (Secretário de Turismo, Comércio e 

Meio Ambiente de Tamandaré) reconhece a urgência de investimentos em infra-

estrutura básica, alimentando expectativas positivas a respeito da “nova conjuntura 

política do estado” e que “o PRODETUR saia do papel”.  

 Em relação à empresa imobiliária Moura Dubeux, representada aqui pelo seu 

diretor comercial, o Sr. Othoniel Vasconcelos, existe uma preocupação importante 

pelo fato do município ainda não estar estruturado para receber a demanda de 

turistas e veranistas durante a alta estação, podendo assim vir a se tornar 

semelhante Ilha de Itamaracá. Esta ilha, no litoral Norte do Estado de Pernambuco, 

já foi um destino turístico bastante importante, porém, devido ao descaso das 
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autoridades e crescimento desordenado, atualmente ela se encontra completamente 

relegada ao turismo de massa, que traz muitos danos ambientais e poucos 

benefícios financeiros. 

 O Sr. Pepe Cal, Diretor de Desenvolvimento Turístico da EMPETUR, acha 

que “a responsabilidade e as prioridades são da esfera municipal”. A necessidade de 

preservação e manutenção do patrimônio histórico é relatada pelo Sr. Gabriel 

Lourenço (presidente dos artesãos locais) e confirmada pelo Sr. Leonardo 

(Prefeitura de Tamandaré).  

 O efeito positivo proporcionado pela revitalização da cultura local é citado pelo 

Sr. Leonardo e pela Sra. Iara Sommer (IBAMA).  

 Os atores são unânimes ao falar do bom desempenho do IBAMA quanto a 

fiscalização da floresta Atlântica e a preservação ambiental das área sobre sua 

responsabilidade. 
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4.1 O CITY MARKETING: IMPORTÂNCIA PARA O PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DE TAMANDARÉ 

 

 

O termo estratégia significa a “arte de aplicar os meios disponíveis ou explorar 

condições favoráveis com vistas a objetivos específicos” (FERREIRA, 1988, p. 219). 

Uma análise acerca do planejamento estratégico mostra que este utiliza 

determinados meios para atingir as metas traçadas.  Segundo Borja (1996), um 

plano estratégico para a cidade deve unificar diagnósticos, concretizar atrações 

públicas e privadas e estabelecer um quadro coerente de mobilização e de 

cooperação entre os atores sociais urbanos.  

Este discurso apresenta uma grande força ao imprimir novas diretrizes à gestão 

urbana, uma vez que, de acordo com Sanchez (1999, p. 115): 

 
Os planos estratégicos propõem atuações integradas a longo prazo, 
dirigidas à execução de grande projetos que combinam  objetivos de 
crescimento econômico e desenvolvimento urbano com sistema de tomada 
de decisões que comporta riscos, com identificação de cursos de ação 
específica, formulação de indicadores de seguimento e envolvimento de 
agentes sociais e econômicos ao longo do processo. 

 

Em um mundo que necessita adaptar-se de modo cada vez mais rápido e 

intenso, deve ter-se em vista o dinamismo e a instabilidade da economia, as 

ininterruptas inovações tecnológicas, a competitividade aberta na captação de 

investimento e negócios e a necessidade de criação de empregos. Muitos dirigentes 

e gestores municipais utilizam o plano estratégico para a obtenção de resultado 

satisfatório para suas cidades, como sendo este o “único meio eficaz para fazer 

frente às novas condições impostas pela globalização e poderes locais” (ARANTES; 

VAINER, MARICATO, 2000, p. 78).  

A presença de uma forte liderança (especialmente por parte do Prefeito) é 

muito importante para conduzir as ações do plano estratégico. Compete ao poder 

local viabilizar meios para que haja uma articulação com outras esferas do poder 

(Regional, Estadual e Federal), uma promoção interna, visando à sensibilização dos 

habitantes locais e estimulando um sentimento de patriotismo, e uma promoção da 

própria cidade visando à atração de investidores.  



 

 

122

Contudo, deve-se ter em mente que, uma correlação de forças e de 

interesses em jogo pode, em certos casos, determinar que certa proposta seja 

considerada mais estratégica que outra, refutando assim a idéia de vontade conjunta 

em prol de interesses particulares de um grupo menor.  

Uma forma de se trabalhar e promover as cidades que fazem parte do 

marketing estratégico é o city marketing, que procura orientar a política urbana, em 

busca efetivamente de atender o desejo de todos os atores que participam do 

município. Essa estratégia tenta atingir os próprios habitantes, bem como os 

possíveis e eventuais investidores, para que busquem a construção de uma nova 

imagem da cidade, dotada de forte impacto social. Para isso, o city marketing se 

utiliza dos conceitos de comunicação, de relações públicas e marketing, focalizando 

nas necessidades e características do lugar. Sua estratégia centra-se na 

participação e contribuição efetiva de todos os atores; estes devem ter uma visão 

local, mas sempre com perspectiva global.  

Dentro de uma situação em que uma grande parte da população se encontra 

vivendo abaixo de um nível de vida mínimo, existe sempre uma esperança que o 

setor público contribua para o desenvolvimento dos lugares, municípios, cidades e 

estados. Mas, isto geralmente não se realiza, continuando a existir na maioria das 

vezes a concentração de recursos na distribuição da riqueza. Esperamos que 

processos inovadores como o city marketing possam ajudar a gerar, para o 

município-alvo, riqueza com maior distribuição.  

O município de Tamandaré deve fazer o que as empresas têm feito já há 

alguns anos, um planejamento estratégico. O planejamento estratégico deve ser 

claro, não se referindo apenas ao orçamento, mas também pressupondo que a 

comunidade estime suas receitas e seus custos e que participem dos custos anuais 

esperados para alcançar o equilíbrio desejado. O planejamento estratégico tem 

como premissa que o futuro é bastante incerto, e deveria ser influenciado por ações 

e planos estratégicos. O grande desafio da aplicação do city marketing no município 

de Tamandaré é absorver estas turbulências econômicas e de competitividade de 

uma maneira dinâmica e eficaz, aproveitando-se de novos acontecimentos e 

oportunidades.   

 No caso estudado, deve-se criar uma marca para o município de Tamandaré, 

que espelhe todos os principais atributos existentes no lugar. Marca de um lugar é a 

percepção que os consumidores atuais ou potenciais têm, de forma direta ou 
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indireta, de um país ou cidade (VALLS, 1992, apud ALMEIDA, 2004, p.24). Ainda, 

segundo Kotler (2000, p. 426), a Associação Americana de Marketing define que 

marca “é um nome termo símbolo, desenho – ou uma combinação desses 

elementos - que deve identificar os bens ou serviços de uma empresa ou grupo de 

empresas e diferencia-los da concorrência”.  

O desenvolvimento e a gestão de uma marca é a principal questão na 

estratégia de um produto. Para isso precisa-se de um tempo relativamente longo 

utilizando-se algumas variáveis mercadológicas como a embalagem, a promoção do 

produto, a mídia a ser usada para atingir o público-alvo, quê preço a ser utilizados 

nos vários segmentos comerciais e de serviços. A atividade mercadológica no city 

marketing exige atributos necessários para que se tenha a capacidade de crias, 

manter, blindar e melhorar a marca. Kotler (2000, p. 426) diz que “o estabelecimento 

de uma marca é a arte e a essência do marketing”.  

A marca, ao realçar as ofertas dos produtos “Tamandaré”, deve potencializar 

o desenvolvimento turístico sustentável e estimular a contribuição dos atores mais 

relevantes neste município. Alguns dos elementos de Tamandaré que podem vir a 

ser usados como atrativo do local são: beleza natural, ar puro, praias limpas, 

temperatura agradável do mar, baixo nível pluviométrico, proximidade com a capital, 

Recife, áreas de preservação ambiental, costumes populares, artesanato e culinária. 

A abertura para a utilização do city marketing no planejamento de Tamandaré 

é um fator fundamental para a mudança das práticas e das políticas de emancipação 

territorial dos municípios. Através da pesquisa quantitativa e qualitativa realizada 

neste trabalho pudemos visualizar as características mercadológicas locais. O 

conhecimento adquirido sobre as características do município de Tamandaré 

propicia as condições necessárias para se ter um planejamento estratégico próximo 

da realidade local e para que se possa utilizar o city marketing como elemento de 

atração. Se este modelo for seguido pela iniciativa pública e privada de Tamandaré, 

certamente verificar-se-á um nível de satisfação dos atores envolvidos em cada uma 

das dimensões relacionadas à construção de um empresarialismo turístico 

sustentável. 

A utilização do city marketing promoverá condições para ajudar a criar meios 

inovadores e que tenham condições de atrair pessoas e organizações, capazes de 

agregar valor ao território. 
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Os limites do city marketing serão determinados em função da definição das 

condições territoriais do município e também da capacidade técnica e criativa dos 

atores envolvidos no turismo sustentável. Poderão ser entraves à consolidação do 

município de Tamandaré em uma perspectiva atrelada ao city marketing: a escassa 

dimensão demográfica, a insuficiente densidade da rede de atores e a cultura 

tradicional. 

É de suma importância que o município de Tamandaré venha a trabalhar as 

questões de infra-estrutura para satisfazer os desejos e necessidades dos 

residentes, turistas e veranistas. Também é fundamental que, na dinamização do 

produto “Tamandaré”, sua identidade e suas características sócio-culturais não 

sejam perdidas. Apenas assim, o city marketing terá um papel relevante no 

município de Tamandaré. 
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4.2 O PAPEL DAS REDES URBANA E REGIONAL NA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

 

 Ao tratar o tema redes urbanas teríamos que definir o significado da palavra 

“rede”, que é bastante amplo, tanto nas ciências exatas como nas sociais. Curien, 

citado por Santos (1997, p. 209), define rede como: 

Toda infra-estrutura, permitindo o transporte de matéria, de energia ou de 
informação, e que se inscreve sobre um território onde caracteriza pela 
topologia de seus pontos de acesso ou pontos terminais, seus arcos, seus 
nós de bifurcação ou de comunicação.  

 

 Correa (1997) identifica uma dimensão espacial no processo de acumulação 

capitalista, na qual a produção industrial e o trabalho assalariado são características, 

que: 
... têm como um de seus lugares, a rede de localidades centrais tanto em 
nível regional como intra-urbanos. A rede de localidades aparece também 
como uma estrutura territorial por meio da qual o processo de reprodução 
das classes sociais se verifica.” (CORREA, 1997, p. 20-21). 
 

 Existe uma interligação entre o processo de formação de redes, e a produção 

e organização do espaço.  “A existência de rede é inseparável da questão do poder. 

A divisão territorial do trabalho resultante atribui a alguns atores um papel 

privilegiado na organização dos espaços“ (SANTOS, 1997, p. 215). 

 Deve-se buscar interromper a forma atual de domínio das pequenas cidades 

por parte das grandes. O atrelamento verificado entre uma metrópole e as cidades à 

sua volta faz com que grande parte da classe trabalhadora se desloque para locais 

de trabalho distantes, situados na metrópole, provocando com isto a existência do 

fenômeno de bairros ou cidades dormitórios. São considerados dormitórios, os 

núcleos urbanos normalmente localizados na periferia de um grande centro; os 

habitantes retornam ao seu núcleo de origem apenas para dormir. Paviani (1985, p. 

145) diz que, “em geral as cidades-satélites são de fato cidades-dormitório, já que 

possuem poucas atividades produtivas e oportunidades ou locais de trabalho”. Para 

fugir disso, as cidades menores devem ser levadas a desempenhar seu papel 

individual, ainda que sempre mantenham um vínculo com o pólo central. 
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 É necessário que o município de Tamandaré não fique atrelado ao 

desenvolvimento do Pólo de Suape e que crie a sua própria identidade – sua marca. 

Ele pode também se associar aos outros municípios vizinhos, formando uma rede 

com características relacionadas ao turismo. Isto se torna mais factível em função da 

Lei Federal Nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que trata dos Consórcios Públicos 

(FARHI, 2007). 

 Esta associação propiciará uma condição maior para o desenvolvimento 

sustentável e contínuo, impedindo que o município de Tamandaré se torne um ponto 

de desequilíbrio no processo de ocupação territorial. Hoje em dia, o município 

demonstra que possui áreas para habitação, mas não consegue oferecer empregos 

suficientes para seus habitantes. O city marketing para Tamandaré proporcionará 

sua sustentabilidade ainda mais se toda uma rede de municípios vizinhos for 

trabalhada para voltar-se para a  indústria do turismo sustentável. Isto irá minimizar a 

atração dos grandes pólos, como Recife e Suape, fazendo com que o município de 

Tamandaré mantenha suas características culturais e encontre seu desenvol-

vimento. 
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4.3 TAMANDARÉ, UM PRODUTO TURÍSTICO EM RISCO 

 

 

 O desequilíbrio ecológico é uma grande preocupação da atualidade, em 

função do uso exaustivo dos recursos naturais, o desmatamento indiscriminado e a 

evolução acentuada da contaminação dos alimentos. Nas últimas décadas, além da 

crescente poluição dos mananciais hídricos (rios, lagoas, mares) e do ar, também se 

tem visto a degradação do solo a uma velocidade acentuada. Estas agressões ao 

meio ambiente têm como conseqüência a ameaça à vida do próprio homem.  

 Para obter-se um avanço das questões ambientais necessariamente precisa-

se investir na produção do conhecimento e na transferência desse conhecimento 

para toda a sociedade. O caminho para a educação ambiental da população é 

bastante longo. Deve-se utilizar a informação de um modo que a população possa 

entender e, ao mesmo tempo, buscar desenvolver na mesma uma capacidade crítica 

para que consiga vislumbrar que defender o ambiente, é defender o seu próprio 

patrimônio. Neste processo perante a sociedade, deve-se buscar: 1) enfatizar a 

responsabilidade social na construção de um ambiente saudável; 2) desmistificar 

conceitos; 3) identificar os direitos e os deveres do cidadão; e 4) criar um 

comportamento de racionalidade/solidariedade para com a natureza. 

 No que se refere ao meio ambiente e tendo em mente que Tamandaré é um 

produto turístico, sempre existirão questões, referentes aos impactos negativos do 

turismo, a serem analisadas com cautela. Uma delas é a pouca participação efetiva 

por parte dos órgãos públicos na gestão do turismo como comprovam tanto a 

pesquisa realizada entre moradores, turistas e veranistas assim como a pesquisa 

qualitativa com os atores municipais. São justamente estes órgãos que têm o dever 

de zelar pelo patrimônio ambiental. Há assim uma divergência entre os organismos 

que promovem o turismo, utilizando para isso dos atributos naturais da região, e os 

organismos encarregados de proteger estes atributos. Essa dicotomia se não for 

bem administrada pode vir a criar um conflito de interesses entre as partes 

relacionadas, possibilidade bastante negativa para o desenvolvimento sustentável 

de Tamandaré. 

 O município de Tamandaré vem sofrendo gradativamente com a degradação 

dos seus recursos naturais. Isso se dá em função de: 1) o turismo desordenado; 2) 
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um empresarialismo avassalador (aqui exemplificado pela Empresa Imobiliária 

Moura Dubeux que adquiriu grande área na praia dos Carneiros, (ver figura 17, e 

pelo loteamento Portal de Tamandaré, que avança por áreas de manguezal na 

entrada do município; 3) a poluição sonora nos feriados, fins de semana, férias de 

fim de ano, e carnaval; 4) a pesca predatória com auxílio de lancha por parte dos 

veranistas, prejudicando assim a renovação da fauna marinha; e 5) o aumento do 

lixo na orla, no interior do município e até no mar.  

 A falta de ordenamento no tráfego automotivo e náutico vem prejudicando o 

ecossistema, o que diminui a procura pelo município. Esta é uma preocupação do 

Conselho Municipal de defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), que por isso 

procurou a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para desenvolver uma 

pesquisa dos efeitos do transporte náutico (iates, catamarãs e lanchas) sobre a 

fauna marinha. Além de destruir as redes de pesca dos locais, estas embarcações 

provocam marolas que aumentam a erosão nos manguezais, habitat de muitas 

espécies de peixes e invertebrados marinhos. Também, a manutenção destes 

transportes é feita geralmente na praia, provocando derramamento de óleo e de 

outros poluentes. O oceanógrafo João Marcello Ribeiro, do Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), explicou que a pesquisa da UFPE pretende 

verificar se o tráfego náutico dificulta a alimentação e reprodução dos cavalos 

marinhos (EMBARCAÇÕES, 2007, p. 7). 

O município de Tamandaré não estimula nem se aprofunda nos aspectos 

positivos apresentados pelo turismo sustentável. Esta falta de compromisso leva o 

município a correr um risco ambiental acentuado e, consequentemente, ignorar uma 

das únicas alternativas, talvez a principal, para o seu desenvolvimento.  

Segundo a pesquisa realizada, há uma preocupação acentuada de 

moradores, veranistas e turistas de Tamandaré em relação à conservação do meio 

ambiente. Contudo, efetivamente a maioria dos entrevistados não têm praticado 

nenhuma ação de conservação/preservação. O meio ambiente é visto como atrativo, 

mas sua manutenção ou conservação, não! A maioria dos turistas e veranistas 

levam o desenvolvimento sustentável a sério, em suas vidas diárias. Porém, quando 

vão passar suas férias ou veraneiam, estas mesmas pessoas se comportam de 

forma irresponsável, totalmente alheias aos cuidados necessários com questões 

ambientais. 
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No plano para a educação ambiental de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, 

elaborado pelo Programa de Educação Ambiental do Ceará (PEACE), salienta-se 

que é importante: 
[...] valorizar a identidade cultural local, pelo incentivo à preservação de 
hábitos culturais, produções artísticas, estilo de comportamento 
característicos da região e compatíveis com a conservação ambiental. 
(CEARÁ, 2004, p.21).  
 

Este plano ressalta ainda que se deve “incentivar experiências locais de 

construção do desenvolvimento sustentável pautada no combate à pobreza, na 

equidade e justiça social, na sustentabilidade ecológica, política e cultural das 

comunidades” (CEARÁ, 2004, p.21). É importante também:  

 
Resgatar os laços efetivos das pessoas com o lugar de moradia como 
motivação e aprendizagem e a incorporação de comportamentos voltados 
à preservação e conservação do patrimônio atural, histórico, cultural e 
arquitetônico do município. (CEARÁ,  2004, p..22)  
 

Mesmo que os turistas e veranistas sejam bem menos envolvidos 

afetivamente com o município do que os moradores propriamente ditos, o município 

de Tamandaré deve tentar incutir também neles ideais de preservação. É provável 

que, a partir do momento em que os moradores de Tamandaré adotassem ações 

mais compatíveis com o lugar, como salientou para o plano de educação de São 

Gonçalo do Amarante (CEARÁ, 2004), tal fato poderia servir como exemplo, 

estimulando os visitantes a também seguirem essas práticas.  

Para solucionar o problema de mau-uso de recursos naturais e humanos no 

turismo, este deve passar a estar atrelado à política, ao planejamento e à 

administração do município. Também se fazem necessários: a compreensão do 

funcionamento das economias de mercado, o conhecimento e valorização da cultura 

local, a adoção de procedimentos de gestão de negócio características do setor 

privado, e o reconhecimento dos valores e atitudes dos consumidores (neste caso, 

os turistas). 

Os gestores públicos precisam estar atentos ao fato de que o 

empresarialismo turístico só será economicamente viável se não destruir os recursos 

naturais, dos quais o próprio turismo dependerá no futuro. 
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Figura 17. Empreendimento imobiliário da empresa Moura Dubeux na praia dos Carneiros. Fonte: 

Autor Antônio Fernando Braga e Silva. 
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4.4 CITY MARKETING PARA TORNAR TAMANDARÉ UM PRODUTO  GLOBA-

LIZADO 

 

 
 O Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste, PRODETUR II 

(PERNAMBUCO, 2006), vem procurando junto ao Governo Federal (EMBRATUR e 

INFRAERO) dotar a região Metropolitana do Recife de um dos mais modernos 

aeroportos do país. Essa infra-estrutura proporcionará a dinamização da capacidade 

operacional, aumentando a velocidade no processo de embarque e desembarque e, 

conseqüentemente, diminuindo os custos operacionais. Assim se dará ênfase à 

ampliação das linhas nacionais e internacionais. Este ponto é decisivo para o 

município de Tamandaré, situado relativamente próximo a este terminal 

aeroportuário, e logicamente será um elemento propulsor do produto Tamandaré em 

direção ao mercado globalizado. 

 Também com o objetivo de consolidar o turismo em Tamandaré, há ações 

visando à conclusão no litoral Sul do Estado, de obras de recuperação e duplicação 

de estradas. Infelizmente, há uma distância enorme entre o que se deveria e se quer 

fazer (no papel) e o que, de fato, se consegue realizar. Outra questão importante 

para tornar o município de Tamandaré um produto globalizado é garantir que os 

recursos das parcerias estabelecidas sejam efetivamente aplicados. Exemplos de 

obras públicas que sofrem pelo descaso são: 1) o heliporto de Guadalupe, em Rio 

Formoso, sem manutenção alguma; e 2) atrasos na duplicação da BR-101 no litoral 

Sul de Pernambuco. Além disso, as questões de saneamento, esgoto e do sistema 

de água no município de Tamandaré prejudicam de forma contundente o turismo. 

 O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável de 

Pernambuco (PDITS-PE) foi implantado em 15 municípios litorâneos e no Distrito 

Estadual de Fernando de Noronha. Porém, não vem sendo bem consolidado, o que 

prejudica visivelmente o aspecto de rede que se quer imprimir a estes municípios. 

Uma rede turística englobando estas regiões emprestaria maior força aos seus 

componentes na luta contra regiões competidoras.  

 O Porto de Suape pode ser citado como um outro fator de desenvolvimento 

para a região do município de Tamandaré, pois participa da zona de influência deste 

município. Os principais negócios desenvolvidos neste Porto são: os serviços de 
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transporte, armazenagem, informática e telecomunicação. Isto tudo faz gerar 

empregos no entorno de Suape. 

 Para se tornar um produto globalizado, o município de Tamandaré deve 

possuir uma oferta de produtos e serviços que satisfaçam as necessidades atuais e 

potenciais de possíveis clientes (empresas, investidores e turistas) e desenvolver 

uma abordagem de marketing eficaz. A estratégia de marketing deve ser construída 

com o objetivo de ser capaz de competir num mercado extremamente dinâmico, 

capaz de vender produtos e serviços, interna e externamente, nacional e 

internacionalmente. É de extrema importância para o city marketing, a noção de que 

os competidores mudam de forma  muito rápida, em função do surgimento de novas 

indústrias e tecnologias, da diversificação de empresas e da fusão das mesmas.  

 Porém, algumas dificuldades serão encontradas na promoção de Tamandaré 

como produto turístico. O comportamento do consumidor é um exemplo. Cada vez 

mais, o consumidor torna-se crítico e possui ferramentas fáceis de comparação de 

produtos, como o acesso rápido à informação. Isso implica na melhora constante 

dos produtos oferecidos e também na contínua criação de novos produtos, que 

venham a satisfazer os desejos e necessidades do consumidor. Também, a 

oportunidade de venda a mercados antigamente não alcançados pode ter seu lado 

negativo. Da mesma forma que clientes longínquos podem ser conquistados mais 

facilmente, ocorre concomitantemente um aumento da possibilidade de perder o 

mercado conquistado, tanto para competidores locais como também para 

competidores espalhados pelo mundo todo. Em suma, o mundo globalizado, ao 

mesmo tempo em que abre um leque inimaginável de oportunidades, requer maior 

agressividade na competição. 

 Através dos resultados da pesquisa quantitativa, comprovamos que os 

consumidores do produto Tamandaré (turistas e veranistas) têm um alto nível de 

escolaridade e de poder de compra, com acesso a todo tipo de mídia disponível. 

Esse fato capacita-o a ser crítico em relação ao que consome, inclusive em relação 

à praia que escolhe para seu lazer. Caso, Tamandaré queira aumentar seu fluxo 

turístico, deve buscar adequar-se ao perfil do consumidor globalizado, para competir 

tanto com praias vizinhas (como por exemplo, Porto de Galinhas que na pesquisa 

com os turistas já aparece como destino preferencial) quanto com outros destinos 

nacionais e internacionais. A implantação de uma visão mercadológica do município 



 

 

133

e do turismo local proporcionará ferramentas para que visitantes antigos não 

abandonem o local assim como para que novos turistas se sintam atraídos.  

 No início do século XXI, o city marketing torna-se uma ferramenta importante 

para que o município de Tamandaré se insira nos mercados nacionais e 

internacionais. Nesta árdua tarefa, que visa a trazer desenvolvimento e 

sustentabilidade ao município, faz-se necessária a cooperação dos muitos atores 

locais, vários deles ouvidos neste trabalho. Terão papel fundamental na tarefa de 

desenvolver tão belo município: o setor imobiliário, o setor turístico, comerciantes, 

organizações ambientais, a Prefeitura local, o Governo estadual, a Universidade, 

dentre outros. 
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4.5 O MARKETING ESTRATÉGICO COMO ELEMENTO DIFERENCIADOR NO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

 

 Para se desenvolver uma proposta de marketing estratégico como elemento 

diferenciador para o município de Tamandaré deve-se levar em consideração os 

seguintes pontos: 1) a identidade do produto Tamandaré; 2) seus atributos; e 3) os 

benefícios que advirão na utilização deste produto. Como ficou evidenciada pela 

pesquisa de campo, a identidade de Tamandaré é ligada à oferta de sol e mar. 

Segundo os entrevistados, seus atributos são: as belas praias, áreas de 

preservação, presença forte da cultura local (culinária, artesanato, festas, patrimônio 

histórico) e hospitalidade. Finalmente, como benefício para o município, advindo da 

utilização do produto turístico de forma sustentável, observar-se-á a melhoria para a 

população em serviços básicos como saneamento e educação, assim como um 

aumento na oferta de empregos.  

 Para obter estes pontos, deve-se sempre procurar estar próximo aos 

moradores do município, que são os mais interessados no desenvolvimento local. A 

melhor mídia para lançar o produto deve ser definida: jornal, TV, internet, outdoor ou 

marketing viral ou epidêmico (popularmente conhecido como propaganda boca-a-

boca). Para atingir um melhor resultado, é interessante a utilização de um conjunto 

de mídias, escolhidas após a definição do plano estratégico. Neste processo de 

escolha da mídia é necessário levar em conta: 1) quais nichos de mercado devem 

ser atingidos; 2) o estabelecimento de preços acessíveis aos mercados locais, 

nacionais e internacionais; e 3) o uso de uma forma para estar sempre presente 

junto aos propensos consumidores. 

 As empresas da área de serviços cada vez mais possuem um destaque na 

participação dentro da economia do município. A proliferação e concentração de 

recursos financeiros nas mãos do setor terciário exercem influência na ordem 

econômica local e regional, propiciando um novo tipo de urbanização, ligada 

também à prestação de serviços globalizados (exemplo, LAN Houses). Quanto mais 

um município conseguir tornar sua economia globalizada, mais conveniente será 

para o seu desenvolvimento. 
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 Para a realização de uma proposta de planejamento estratégico para o 

município de Tamandaré será necessário um trabalho de médio a longo prazo. Três 

fatores, apontados por Borja (1996, p. 98) e citados anteriormente são 

extremamente significativos 

1) Sensação de crise, a vontade conjunta e o acordo entre os atores 
urbanos” – O município de Tamandaré está passando por um momento 
difícil com a necessidade de resolver questões como poluição, problemas 
econômicos, insegurança, desemprego e falta de moradia.  Estes 
problemas são citados comumente no discurso dos atores locais;   
2) Vontade conjunta – As alternativas para os problemas citados só serão 
visualizadas quando a sociedade civil tiver como prioridade a resolução 
conjunta dos mesmos. A participação ativa dos vários atores faz-se 
necessária neste momento;  
3) Acordo entre atores urbanos – A resolução destes problemas não passa 
exclusivamente pela intervenção pública, é necessária uma grande 
articulação entre os agentes públicos e privados em busca de um objetivo 
comum. 
 
 

 Baseado no planejamento estratégico da cidade de Joinville, em Santa 

Catarina (PAGNONCELLI; AUMOND, 2004) e com base na pesquisa de campo 

realizada, o planejamento para Tamandaré deve incluir os seguintes pontos: 1) 

desenvolvimento de um pólo regional integrado, 2) desenvolvimento do turismo de 

eventos e negócios, 3) desenvolvimento do turismo ecológico e rural, com base no 

empreendimento familiar, 4) internacionalização de Tamandaré, 5) desenvolvimento 

da marca Tamandaré, 6) desenvolvimento do empreendedorismo local, 7) 

desenvolvimento do associativismo, 8) inclusão e promoção social, 9) desenvol-

vimento integrado de equipamentos sociais, 10) atualização do plano diretor físico e 

territorial de Tamandaré, 11) atualização e modernização da legislação municipal, 

12) melhoria da gestão nos serviços públicos, 13) infra-estrutura urbana e 

sustentável, 14) preservação, conservação e manejo ambiental, 15) incorporação da 

sustentabilidade na educação, 16) melhoria da segurança, e 17) desenvolvimento 

integrado de saúde e cidadania. 

 Observamos que o mundo procura se moldar de uma forma bastante veloz ao 

dinamismo e à instabilidade da economia, logicamente isso se reflete de uma forma 

bastante acentuada nos lugares, municípios e cidades. Para o caso específico do 

município de Tamandaré, a utilização da ferramenta do city marketing é premente, 

em face das constantes inovações tecnológicas, da competitividade entre os 

municípios, da procura acentuada pela captação de investimentos, da necessidade 
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de empregos, dentre outros. É primordial que a figura do Prefeito de Tamandaré 

tenha um destaque no que tange ao planejamento estratégico, para gerenciá-lo, pois 

o governo local precisa propor funções destinadas à população do município de 

Tamandaré.  

 Com este estudo, já é possível visualizar a resposta a muitas questões de 

importância para o planejamento. Porém, não se deve descartar a possibilidade de 

um estudo mais detalhado, antes da definição do plano estratégico. Seria uma 

leviandade nossa expor aqui uma proposta pronta de planejamento estratégico para 

o desenvolvimento sustentável com a utilização do city marketing. Pois, seria contra 

tudo o que foi apresentado neste trabalho e colocaria em risco a eficácia e eficiência 

desta estratégia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Melhoria na qualidade de vida, decisões compartilhadas, gestão participativa 

proteção ao meio-ambiente, desenvolvimento sustentável e boa governança 

encontra-se diante da necessidade de adotar um novo modelo estratégico. É 

premente identificar as demandas da comunidade (os clientes), dos funcionários e 

fornecedores. É para esse grupo, os chamados stakeholders que terá que gerar 

valor. 

No início de 2007, o Banco Central apresentou as receitas investidas pelos 

estrangeiros no Brasil em 2006, demonstrando que este foi o melhor ano com 

relação ao desempenho do turismo brasileiro, com receita total de US$ 4,316 

bilhões. O valor representa um aumento de 116% acima dos US$ 1,998 bilhão que 

entraram no país em 2002, informação divulgada no Jornal do 

Commercio.15(SANDES, 2007) Essa notícia recente vem fortalecer ainda mais a 

idéia defendida neste trabalho: está ocorrendo um aumento de mercado para o 

turismo, e o município de Tamandaré deve buscar inserir-se de forma mais 

competitiva neste contexto. 

 Em pouco tempo, a melhoria da infra-estrutura de acesso para o município de 

Tamandaré (aeroporto e estradas) juntamente com o aumento de parcerias público-

privadas acarretarão numa maior demanda pelo município. Contudo, o que se 

observou nas pesquisas é que Tamandaré ainda não se encontra preparado para 

lutar por uma fatia maior do mercado turístico. Atualmente, a infra-estrutura 

municipal que já é ineficiente para atender às necessidades dos próprios habitantes, 

não apresenta meios de atender ao turista globalizado e exigente que invade o 

município principalmente na alta temporada. Além disso, a falta de investimento em 

educação e de mobilização da população prejudica sensivelmente a evolução de 

Tamandaré.  

É de fundamental importância aumentar o engajamento dos moradores, em 

projetos que identifiquem a imagem do município de Tamandaré e que considerem a 

população como parte integrante do produto turístico. Estes seriam procedimentos 

                                                 
15 Notícia veiculada no JORNAL DO COMMERCIO, Caderno Economia, p. 5, em 26 jan. de 2007. 
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inseridos dentro da estratégia do uso do city marketing para o desenvolvimento 

turístico sustentável. Nativos de Tamandaré que já trabalhem com o turismo (em 

pousadas, hotéis, e outros serviços) teriam uma função primordial na cooptação dos 

demais moradores, através da troca de experiências positivas com amigos e 

familiares.  

 Ao sugerirem projetos estratégicos que contemplem a utilização de modernas 

técnicas e ferramentas de gestão, os atores entrevistados mostraram em seu 

discurso que há um ambiente propício para a utilização da ferramenta do city 

marketing. Trabalhar a imagem de um lugar através da ferramenta do city marketing 

implica responsabilidade profunda em relação à identidade criada e divulgada: a 

sobrevivência depende diretamente do atendimento às expectativas geradas. 

 
Manter o ímpeto pode ser difícil em face do sucesso. À medida que uma 
comunidade inicialmente progride, ela pode se tornar complacente e 
relaxar em seus esforços. Logo, as metas de longo prazo são esquecidas e 
o ímpeto se perde. O desafio aqui é manter a meta como prioridade na 
mente do público, para permitir que retornem ao plano estratégico e para 
fornecer um fluxo constante de informações sobre o progresso obtido até a 
data” (KOTLER et al., 2006, p. 315). 

 

 Neste contexto, interesses particulares de grupos específicos não podem 

freqüentar a cena, bem como há que se estar constantemente alerta para que a 

aplicação do city marketing não conduza à transformação da cidade em empresa, 

com suas diretrizes políticas e estratégias de desenvolvimento norteadas 

unicamente pelo mercado empresarial. 

 O governo municipal assume o papel de fomentador do desenvolvimento, não 

apenas como fornecedor de infra-estrutura, mas como negociador, com 

planejamento claro, observado pelos olhos do mercado. Não há mais lugar para o 

representante do poder público em seu antigo papel de guardião da coisa pública, 

refratário às realidades inegáveis, tanto econômicas quanto comerciais. O entorno 

exige riscos, competitividade, empreendedorismo. Paralelamente, o município deve 

enfrentar seu maior desafio: incutir na mente do seu público interno os valores de 

desenvolvimento de lugar. 

  O esforço conjunto entre o setor público e o privado, trará resultados 

significativos. Um planejamento estratégico com parceria público-privada e utilizando 

a ferramenta do city marketing, certamente não é a panacéia, ou a fórmula mágica e 

única, na busca do lugar ao sol. Contudo, temos plena convicção dos efeitos 
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benéficos que serão acarretados pela sua utilização aos que optam por trilhar as 

sendas do desenvolvimento sustentável.     
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APÊNDICE A 
 

FORMULÁRIOS DE PESQUISA DE CAMPO 

Questionário de Pesquisa (Moradores) 
 

Nome:______________________________________________________________   
Endereço:___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
1. Sexo: (   )  Masculino  (   )  Feminino 
 
2. Qual o seu grau de instrução (até que ano estudou na escola)? 
(   ) Analfabeto   (   ) Fundamental Incompleto 
(   ) Fundamental Completo  (   ) Médio Incompleto 
(   ) Médio Completo    (   ) Superior Incompleto 
(   ) Superior Completo  
 
3. Qual sua posição no grupo familiar? 
(   ) Chefe de família   (   ) Cônjuge do chefe  (   ) Filho 
(   ) Sogro(a)     (   ) Cunhado(a)   (   ) Outros 
___________________   
 
 
4. Ocupação Principal:  
 
(   ) Estudante   (   ) Funcionário Público   (   ) Funcionário Privado 
(   ) Empresário            (   ) Comerciante    (   ) Profissional liberal 
(   ) Dona de Casa           (   ) Outros. Qual ? ______________________________ 
 
 
As perguntas abaixo servirão para a classificação econômica do seu domicílio: 
 
 
5. Em relação aos itens a seguir, marque a quantidade que possui:                                      
                                                                                                                                                         
Bens Não 

Tem 
Um Dois Três Quatro

TV em Cores 0 2 3 4 5 
Rádio 0 1 2 3 4 
Banheiro 0 2 3 4 4 
Automóvel 0 2 4 5 5 
Empregada Mensalista 0 2 4 4 4 
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Aspirador de Pó 0 1 1 1 1 
Máquina de Lavar 0 1 1 1 1 
Bens Não 

Tem 
Um Dois Três Quatro

DVD 0 2 2 2 2 
Geladeira 0 2 2 2 2 
Freezer (Independente ou Parte de 
geladeira duplex) 

0 1 1 1 1 

 
 

6. Qual a formação escolar do chefe da família? 
 
Analfabeto 0 
Fundamental Incompleto 1 
Fundamental Completo/ 
Médio Incompleto 

2 

Médio Completo/Superior incompleto 3 
Superior Completo/Pós Graduação 3 
 
Total de Pontos: ______________     
 

Classe Pontos Código 
A1 30-34 1 
A2 25-29 2 
B1 21-24 3 
B2 17-20 4 
C 11-16 5 
D 6-10 6 
E 0-5 7 

 
 
7. Você participa de reuniões, conselhos, orçamento participativo ou outros 
canais de participação da administração municipal? 
 
(   ) Sim       (   )  Não 
 
 
8. Como você sente a sua participação no governo municipal: 
 
(   ) Participo intensamente. 
(   ) Participo quando posso. 
(   ) Não participo por razões pessoais (não tenho tempo/ não gosto/ etc.) 
(   ) Não participo porque a estrutura administrativa não permite. 
(   ) Outros. O quê? _________________________________________________ 
  
 
9. Você já foi instruído a preservar o meio-ambiente?  
 
(   ) Sim     (   ) Não 
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Caso tenha respondido não, passe para a questão 11. 
 
10. Quem o instrui :  
 
(   ) A Prefeitura 
(   ) O IBAMA 
(   ) Outros. Quem?___________________________________________ 
 
 
11. Você acha importante preservar o meio-ambiente?  
 
(   ) Sim      (   ) Não 
 
 
12. Assinale, dentre as alternativas abaixo, o que você considera o problema 
mais grave do município:  
 
(   )  Limpeza urbana;: 
(   )  Degradação dos recursos naturais: 
(   )  Sazonalidade de trabalho; 
(   )  Falta de qualificação da mão-de-obra; 
(   )  Ocupação desordenada     
 
 
13. Escolhendo uma dentre as alternativas abaixo, o que você apontaria como 
a maior vocação de Tamandaré: 
 
(   ) Turismo convencional de lazer 
(   ) Turismo ambiental  
(   )  Produção de doces de frutas da terra 
(   ) Atividade Pesqueira 
(   ) Atividades Comerciais 
 
 
14. Cite três (3) das atividades acima que você apontaria como importantes 
para criação de empregos para população local? 
 
____________________________________   

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

15. Que tipo de atividades você desempenha para o apoio ao turismo?  
(   ) Venda de Bebidas e Petiscos 
(   ) Venda de Artesanato 
(   ) Venda de Frutas e Doces  
(   ) Venda de Peixes e Crustáceos 
(   ) Venda de Sorvestes 
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(   )  Limpeza ou Faxina de Residências 
(   ) Trabalha em Bares ou Restaurantes 
(   ) Outros _______________________ 
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APÊNDICE B 

 

FORMULÁRIOS DE PESQUISA DE CAMPO 

Questionário de Pesquisa:   (   ) Turista    (   ) Veranista  
 

Nome: _____________________________________________________________   
Endereço:__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
1. Sexo: (   )  Masculino  (   )  Feminino 
 
2. Ocupação Principal:  
 
(   ) Estudante       (   ) Funcionário Público  (   )  Funcionário Privado    
(   ) Empresário       (   )  Comerciante                    (   ) Profissional Liberal                        
(   ) Dona de Casa      (   ) Outros.  Qual ? __________________________ 
 
3. Em relação aos itens a seguir, se possuir, marque a quantidade:                                      
                                                                                                                                                         
Bens Não 

Tem 
Um Dois Três Quatro

TV em Cores 0 2 3 4 5 
Rádio 0 1 2 3 4 
Banheiro 0 2 3 4 4 
Automóvel 0 2 4 5 5 
Empregada Mensalista 0 2 4 4 4 
Aspirador de Pó 0 1 1 1 1 
Máquina de Lavar 0 1 1 1 1 
DVD 0 2 2 2 2 
Geladeira 0 2 2 2 2 
Freezer (Independente ou Parte de 
geladeira duplex) 

0 1 1 1 1 

 
 
4. Qual a formação escolar do chefe da família? 
 
Analfabeto 0 
Fundamental Incompleto 1 
Fundamental Completo/Médio 
Incompleto 

2 

Médio Completo/Superior 
incompleto 

3 

Superior Completo/Pós Graduação 3 
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Total de Pontos: ______________                                                                                               
 
                                                                                                                                                         

Classe Pontos Código 
A1 30-34 1 
A2 25-29 2 
B1 21-24 3 
B2 17-20 4 
C 11-16 5 
D 6-10 6 
E 0-5 7 

 
5. Você acha importante preservar o meio-ambiente?   (   ) Sim    (   )  Não 
 
6. Você costuma praticar alguma ação direcionada à preservação/cuidado com 
o meio ambiente ? 
(   ) Não    (   ) Sim. O quê? _____________________________________________ 
 
7. Você já foi instruído a preservar o meio-ambiente?  
 
(   ) Sim     (   ) Não 
 
Caso tenha respondido  não, passe para a questão 9. 
 
 
8. Quem o instruiu :  
 
(   ) A Prefeitura   
(   )  O IBAMA       
(   ) Outros. Quem? ________________________________. 
 
9. Como você, turista ou veranista, observa as ações de preservação ambiental 
em Tamandaré?  
 
(   )  Vê ou observa com bons olhos e se sente estimulado a voltar. 
(   )  Observa com bons olhos mas não o suficiente para o seu retorno. 
(   )  Não influenciam em nada. 
 
 
10. Quais municípios de Pernambuco você, veranista/turista, escolhe para 
lazer? 

Somar os pontos de “posse de bens” com escolaridade da família, anotar o total abaixo e 
assinalar o código de classe correspondente. 
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___________________________________ 
___________________________________  
___________________________________ 
 
11. O que o levou a visitar o município de Tamandaré? 
 
(   ) Turismo     (   )  Negócios 
(   )  Lazer   (   )  Qualidade de Vida 
(   )  Veraneio   (   )  Lazer 
(   )  Segurança  (   )  Qualidade de Vida 
(   )  Filhos 
 
12. O que você mais gostou em Tamandaré? 
 
(   ) Atributos Naturais     (   )  Praias 
(   ) Cachoeira / Rios   (   )  Reserva Florestal 
(   )  Manguezais    (   )  Arrecifes de Corais  
(   ) Atributos Culturais     (   )  Culinária 
(   )  Artesanato    (   )  Sítios Históricos 
(   )  Eventos    (   )  Pessoas 
 
13. Você acha do turismo em Tamandaré? 
 
(   ) Ajuda a desenvolver o município 
(   ) Não faz diferença para o município. 
(   ) Prejudica a população do município. 
(   ) Não tem opinião formada sobre o assunto. 
(   ) Outros. Especifique___________________________  
 
14. Escolhendo uma dentre as alternativas abaixo, o que você apontaria como 
a maior vocação de Tamandaré: 
 
(   )  Turismo convencional do lazer 
(   )  Turismo ambiental 
(   )  Turismo cultural 
(   )  Turismo rural 
(   )  Produção de doces de frutas da terra 
(   )  Atividades comerciais 
(   )  Artesanato 
(   )  Outros. Especifique _____________________________  
  
 
 
 
 
15. Como você classifica o desempenho da Prefeitura em relação a esta 
vocação?  
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(   )  Excelente    (   )  Bom  
(   )  Regular    (   )  Ruim  
(   )  Péssimo 
 
 
16. Você montaria um negócio em Tamandaré? 
 
(   )  Sim. Em que ramo? (   ) No ramo turístico 
    (   )  No ramo de comércio ou serviços local  
    (   )  No ramo da indústria 
 
(   )  Não. Por que?____________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
17. Assinale, dentre as  alternativas abaixo,  a  que  você  considera  o  
problema  mais grave do município:  
 
(   )  Limpeza Urbana  
(   )  Degradação dos recursos naturais 
(   )  Sazonalidade de trabalho 
(   )  Falta de qualificação da mão-de-obra 
(   )  Ocupação desordenada dos espaços 
(   )  Outros. Qual? ________________________  
 
 
18. Em sua opinião, informações prévias através da mídia contribuem para o 
aculturamento turístico?  
 
(   )   Sim   (   )   Não. 
 
 
19. Por qual meio de comunicação  você  percebe as mensagens referentes à 
responsabilidade ambiental?  
 
(   )  Jornais    (   ) Rádio    (   )  Televisão 
(   )  Panfletos   (   )  Outdoors (   )  Faixas   
(   ) Internet    (   )  Todos 
 
 
20. Em sua opinião, existe preocupação das autoridades públicas e privadas 
em oferecer suporte ao turismo em Tamandaré compatível com a demanda? 
 
(   )  Sim   (   )  Não 
 
 
21. Você identifica alguma ação neste município referente à (ao): 
 
(   )  Tratamento de água  
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(   )  Cuidado com a poluição dos rios 
(   )  Controle de doenças (leptospirose, dengue, etc) 
(   )  Preservação dos mangues 
 
 
22. Você identifica alguma ação do IBAMA em Tamandaré referente à 
Preservação da Mata Atlântica?  
 
(   )  Si m   (   )  Não 
 
 
23. Você conhece ou identifica ação referente à segurança e manutenção do 
patrimônio cultural do município de Tamandaré (Igrejas, forte de Santo Inácio 
de Loyola)?  
 
(   )  Sim    (   ) Não 
 
 
24. O que leva o veranista e o turista a voltarem a Tamandaré? 
 
(   )  A hospitalidade da população do lugar 
(   )  A tranqüilidade e a beleza do lugar 
(   )  A imagem relacionada com a preocupação ambiental 
(   )  Monumentos históricos 
(   )  Trilhas  
(   )  Praias  
(   )  Festas Populares 
(   )  Outros. Especifique _____________________________________________   
 
 
25. O que pode atrair o turista a Tamandaré na baixa estação?  
 
(   )  Cultura do povo e história 
(   )  Eventos  
(   )  Tranqüilidade do lugar 
(   )  As praias  
(   )  Clima  
(   )  Infra-estrutura 
(    ) Atrações turísticas 
 
 
26. Em sua opinião, o que falta para que Tamandaré se torne um produto 
turístico importante? 
 
(   )  Informação na mídia nacional 
(   )  Informação na mídia local 
(   )  Infra-estrutura hoteleira 
(   )  Bares e restaurantes 
(   )  Limpeza urbana e das praias 
(   )  Acesso (Infra-estrutura viária, transporte, etc). 
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(   )  Programação anual de eventos 
(   )  Segurança 
(   )  Outros. Especifique:________________________________________________ 
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APÊNDICE C 
 

RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE TAMANDARÉ# 
 
ESTABELECIMENTO ENDEREÇO TELEFONE 
Adriana Cabeleireira Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 9121-6450 
Adrianart Artesanato Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1407 
Agro Center Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1708 
Agro Center  Praça Almirante Tamandaré  
Airon Confecções Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 9103-2639 
Amambai Sul Restaurante Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 8836-5526 
Anna Limp Rua Manoel Vital de Jesus, S/N  
Antenas Parabólicas Century Rua Nova Campina, S/N 9605-8939 
Armarinho Batista Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N  
Armazém Entre Lajes Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1180 
Arte Variedade Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N 3676-2096 
Artfestas Av. José Bezerra Sobrinho, S/N  
Bahia Branca Beach Resort Perua Preta  
Banca A Gravataense Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N 3676-1516 
Bangalôs do Gameleiro Praia dos Carneiros 9192-7296 
Bankíva Agropecuária Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N 3676-2737 
Bar da Fava Estrela do Mar  
Bar da Linda Rua 5 de Julho, S/N  
Bar da Pitu Estrela do Mar  
Bar da Vera  Av. José Bezerra Sobrinho, S/N  
Bar do Biu Oitizeiro  
Bar do Costa Rua São José, S/N  
Bar do Guaiamum Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N 9956-2243 
Bar do Márcio Av. José Bezerra Sobrinho, S/N  
Bar e Restaurante da Prainha Praia dos Carneiros  
Barraca da D. Maria Campas  
Barramares Supermercados Inabi  
Beira Mar Pousada Beira-Mar  
Betel Construções Boca da Barra, S/N 3676-2300 
Bicho Mania Pet Shop Av. José Bezerra Sobrinho, S/N  
Big Mercadinho Estrela do Mar, S/N  
Big Mercadinho Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1290 
Bicicleteria Emanuel Praça Almirante Tamandaré  
Biofarma Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 8806-9068 
Bombonière Art Balas Praça da Bíblia, S/N 3676-2436 
Bora Bora Bar e Restaurante Praia dos Carneiros 9232-1280 



 

 

160

ESTABELECIMENTO ENDEREÇO TELEFONE 
Borracharia São Luiz Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1550 
Borracharia Avenida Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 9262-3405 
Brasilgás Rua Elizete Cardoso, S/N 3676-1293 
Britto Gelo Lt. Rio Formoso II, S/N 676-2517 
Caldinho Ele Ela Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N  
Casa das Embalagens Av. José Bezerra Sobrinho, S/N  
Casa do Artesão Praça Almirante Tamandaré, S/N 3676-1637 
Casa Peixe Verde Rua João Pimentel, S/N 3676-2710 
Cat Bijou Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 8861-3506 
Ceça Moda Design Av. José Bezerra Sobrinho, S/N  
Cenário da Moda Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1396 
Chalés Vilage Praia dos Carneiros  
Chaveiro Messias Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N 9121-3539 
Churrascaria O Jangadeiro Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1550 
Comercial Durval PE – 60  
Comercial W.G. Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N  
Compra Certa Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-2684 
Corpo Moreno Moda Praia Av. José Bezerra Sobrinho, S/N  
Cristal Panificadora Praça Almirante Tamandaré, S/N 3676-1030 
Daniel Eletrificações Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-2920 
Delírio Hotel PE-60, Km 08 3678-2444 
Depósito de Bebidas Preço Bom Av. José Bezerra Sobrinho, S/N  
Dinho Refrigeração Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 9958-0760 
Diógenes Cabeleireiro Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 9136-1136 
Doda Moto e Acessórios  Rua 5 de Julho, S/N 9997-2234 
Dominó – Depósito de Bebidas Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-2121 
Edinaldo Cabeleireiros Rua 5 de Julho, S/N  
EDSCEL Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1837 
Edu’s Variedades Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N  
Eletromagazin Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1422 
Eletrônica Torre Forte Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 9134-9153 
Elo Construção Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1284 
Energia Surf Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 8884-4961 
Estação da Sopa R. Cherubina Barros - Lt. Primavera 3676-1739 
Estação de Compras Inabi  
Estrela Bar, Restaurante e 
Pousada 

Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1284 

Fábrica de Móveis e Esquadrias 
Bom Jesus 

Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1803 
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ESTABELECIMENTO ENDEREÇO TELEFONE 
Farmácia Popular Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1410 
Farmácia Santo Inácio Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1055 
Farmácia União Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-2243 
Fazenda Amaraji Praia dos Carneiros 3678-1227 
Ferreira acessórios e 
Ferramentas 

Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-2099 

Frigorífico Avenida Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1813 
Frigorífico Avenida Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N  
Frigorífico Lírio dos Vales Rua 5 de Julho, S/N 3676-1138 
Funerária Pax Pernambucana do 
Brasil 

Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N 8892-1279 

Geral Refrigeração Campo do Flamengo, S/N 3676-2719 
Good Lanches Av. José Bezerra Sobrinho, S/N  
H. Fashion Travessa José Bezerra Sobrinho 3676-1130 
Helo Lanches Praça da Juventude, S/N  
Império das Pedras Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N  
Infograf Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-2293 
Irmãos Almeida Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 9986-2315 
Isa Artes e Trecos Praça Pe. Paulo Punt, S/N 3676-1688 
Jailson da Buchada Rua São José S/N  
JC Bebidas Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 9232-4329 
John’s Sorveteria Praça Pe. Paulo Punt, S/N 8823-5772 
Jorgelo Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N 3676-1550 
JV Century Praça da Juventude, S/N 9242-5578 
Kelly Confecções Av. José Bezerra Sobrinho, S/N  
Kodak Revelação Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N  
Kolibi Artesanatu’s Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N 9159-3393 
La Costa Conveniência e 
Delicatessen  

Inabi  

Lan House Web Av. José Bezerra Sobrinho, S/N  
Lanchonete do Gil Rua São José, S/N 3676-2482 
Lemon Bank Av. José Bezerra Sobrinho, S/N  
LL Antenas Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 9935-9451 
Lulasat Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 8819-8009 
Manga Rosa dos Carneiros Praia dos Carneiros 9989-4564 
Marcos Fibra Campas, S/N 3676-2810 
Marina Rio Inabi 3676-2369 
Max Piscinas Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 8845-7286 
Max Plantas PE – 60 9944-9798 
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ESTABELECIMENTO ENDEREÇO TELEFONE 
Medida Provisória Restaurante Inabi  
Mercadinho e Lanchonete Oásis Inabi 3676-2685 
Mercadinho Madureira Av. José Bezerra Sobrinho, S/N  
Mercearia Nossa Senhora 
Aparecida 

Inabi  

Minasgás Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1129 
Mirelétrico Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1630 
Mistura Fina Sorveteria Inabi  
Miudinho Bebidas Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-2326 
Movelaria Carla Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1949 
Mundo dos Colchões Av. José Bezerra Sobrinho, S/N  9935-2376 
Napa Supermercados Inabi 3676-1070 
Naymar Variedades Av. José Bezerra Sobrinho, S/N  
Nino Depósito de Bebidas Rua Raul de Pompéia, S/N  
NM Stúdio Gráfico Rua do Futuro, S/N 3676-1513 
Noronha Bar Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 8877-0262 
O Rei da Coxinha Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N  
O Rei dos Crustáceos Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1800 
Oficina de Motores Universal Rua Novo Afogados 3676-2323 
Oficina Unimotores Elétrica Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 9927-1304 
Óptica Victória Praça Almirante Tamandaré  
Padaria Beija Flor Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N 3676-2955 
Padaria Delícias do Trigo Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 9147-8039 
Padaria e Conveniência São 
José 

Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1097 

Padaria e Conveniência Estrela 
do Mar 

Estrela do Mar  

Padaria Estrela do Mar Rua Elizete Cardoso, S/N 3676-1293 
Padaria Nossa Senhora 
Aparecida 

Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 9628-7012 

Padaria São José Praça Padre Cícero, S/N  
Palácio da Construção Lt. Marinas de Tamandaré, S/N 3676-1470 
Panificadora Evangélica Rua 5 de Julho, S/N 9956-0325 
Pousada Baía dos Corais Beira Mar 3676-1212 
Peixaria Bom Jesus Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1312 
Peixaria da Ceça Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-2610 
Peixaria do João Praça Almirante Tamandaré  
Peixaria do Manoel Estrela do Mar  
Peixaria do Ricardo  Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N 3676-1148 
Peixaria Terra Mar Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 8863-9752 
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ESTABELECIMENTO ENDEREÇO TELEFONE 
Pérola Lanches Av. José Bezerra Sobrinho, S/N  
Pipeline Surf  Shop  Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1581 
Pizza do Almirante Rua São José, S/N 3676-1930 
Pizzeria Farol Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N 3676-1556 
Ponto em Conta Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-2899 
Pousada das Acácias Av. Castro Alves, S/N 3676-1570 
Pousada Aquavile Lt. Rio Formoso I, S/N 3676-1517 
Pousada Cambará Campo do Flamengo, S/N 3676-1151 
Pousada Cantinho do Tangará Rua S. José 192 3676-1577 
Pousada Costa do Sol Inabi 3676-1604 
Pousada do Farol Praia dos Carneiros 3676-2054 
Pousada do Mar Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1220 
Pousada do Mar Inabi  
Pousada e Restaurante Praia 
dos Carneiros 

Praia dos Carneiros 9952-1654 

Pousada e Restaurante São 
João 

Av. Dr. Samuel Hardman, S/N 3676-2186 

Pousada Mar Azul Campo do Flamengo 3676-2344 
Pousada Recanto do Banho Rua S. José S/N  
Pousada Recanto dos Corais Campo do Flamengo, S/N 3676-1444 
Pousada Tamandaré Rua Irene Gomes Matos, S/N 3676-1945 
Privê Costa Dourada Lt. Ponta Verde II, S/N 3676-2900 
Quiosque 3 Irmãs Rua São José, S/N  
Quiosque Brisa Mar Rua São José, S/N  
Quiosque D. Amara e Família Rua São José, S/N  
Quiosque da Família Rua São José, S/N  
Quiosque da Jair Rua São José, S/N  
Quiosque da Mônica Pontal do Maceió 9925-9077 
Quiosque da Mônica Rua São José, S/N  
Quiosque da Morena Rua São José, S/N  
Quiosque da Tonha e Família Rua São José, S/N  
Quiosque das Irmãs Rua São José, S/N  
Quiosque Delícia do Mar Rua São José, S/N  
Quiosque do Fusca Perua Preta 9956-4204 
Quiosque do Regi Rua São José, S/N  
Quiosque Fruto do Mar Rua São José, S/N  
Quiosque Lio e Bel Rua São José, S/N  
Quiosque Luar da Moça Rua São José, S/N  
Quiosque Luar São Jorge Rua São José, S/N  



 

 

164

ESTABELECIMENTO ENDEREÇO TELEFONE 
Quiosque Manoel 4 Estações Rua São José, S/N  
Quiosque Mar Tropical Rua São José, S/N  
Quiosque Só Crustáceo Rua São José, S/N  
Quiosque Tia Elza Rua São José, S/N  
Ralf Vídeo Locadora Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N 9176-5954 
Rayane Confecções Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 8868-1074 
Recanto do Ariquindá À margen do rio Arinquidá 9137-9114 
Restaurante 40 Graus Rua São José, S/N  
Restaurante do Gameleiro Praia dos Carneiros 9192-7296 
Restaurante e Pousada do 
Cajueiro 

R. Rômulo Gomes de Matos, S/N 3676-2083 

Restaurante Fafá Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N 3676-1110 
Restaurante Frente de Quintal Rua São José, S/N  3676-1863 
Restaurante O Pescador Rua Raul Pompéia, S/N 3676-1345 
Salão de Beleza Wênia Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 8865-9403 
Salão Stilo da Art Rua Samuel Hardman, S/N 3676-1722 
Sargaços Restaurante Av. Dr. Samuel Hardman, S/N 3676-2846 
Serralharia 5 de Julho Rua 5 de Julho, S/N 3676-1089 
Serralheria Di Nardo Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-2302 
Serralheria Portão Fort Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 9148-5391 
Serraria 5 de Julho Rua 5 de Julho, S/N  
Serraria e Movelaria Jatobá Lt. Rio Formoso II, S/N 9958-3321 
Serraria Ebenésia Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1230 
Serraria São Manoel Lt. Marinas – Lote 12 9986-3980 
Shirley Cabeleireira Rua 5 de Julho, S/N  
Só Frios Av. José Bezerra Sobrinho, S/N  
Sorvelanches Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1889 
Sorveteria do Mano Rua São José, S/N 3676-2477 
Stillos Lanchonete Praça Almirante Tamandaré  
Supermercado 7 Mares Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1289 
Supermercado do Povo Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N  
Supermercado Preço Bom  PE-60 Km 08 3676-1085 
Supermercado Verdes Mares Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1997 
Tamandaré Bebidas Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 9905-9583 
Tamandaré Bombons Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 9634-0381 
Tamandaré Calçados Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1636 
Tamandaré Cell Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 8888-8868 
Tamandaré Ciclo Peças Av. José Bezerra Sobrinho, S/N  
Tamandaré Colchões Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 9905-7443 
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ESTABELECIMENTO ENDEREÇO TELEFONE 
Tamandaré Combustível PE-60 3676-1574 
Tamandaré Construção PE-60 3676-1654 
Tamandaré Dedetizações Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-2775 
Tamandaré Games Praça Almirante Tamandaré  
Tamandaré Móveis e 
Eletrodomésticos 

Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N 3676-1370 

Tamandaré Presentes Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1523 
Tamandaré Vidraçaria Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 9181-4423 
Tambel Bebidas Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N  
Tati Restaurante Praça Pe. Paulo Punt, S/N 3676-1688 
Taynara Confecções Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1530 
Tecnologia Só Fogões Lt. Santo Inácio, 17 9144-7511 
Terra Bar Rua São José, S/N  
Titânica Bar e Lanchonete Av. José Bezerra Sobrinho, S/N  
Tôa Tôa Sorvetes Av. Dr. Leopoldo Lins, S/N  
Toca do Joça Rua S. José S/N  
Tony Informática Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 3676-1158 
Ueli Lajes Av. José Bezerra Sobrinho, S/N 9632-6146 
Ultragás Av. José Bezerra Sobrinho, S/N  
V. Motores Rua Dr. Samuel Hardman, S/N 9167-8821 
Vila Marinha Pousada Rua S. José, S/N 3676-2276 
Virgínia Serraria PE - 60  
Vôo Livre Praça Almirante Tamandaré, S/N 3676-1152 
W. W. J Bike Rua 5 de Julho, S/N 3676-1237 
Zeca’s Sorvetes e Lanches Praça Pe. Paulo Punt, S/N  
Zette Cabeleireira Rua 5 de Julho, S/N  

# Fonte: Pesquisa direta. 
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APÊNDICE D 

 PESQUISAS DE CAMPO –  

REPRODUÇÃO DAS ENTREVISTAS COM OS ATORES 

 
1. REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS  
ENTREVISTADO: Gabriel Lourenço – Presidente da Associação dos Artesãos 
 
1. Como você observa as ações de preservação ambiental em Tamandaré? 

R- Fracas, apenas o IBAMA investe um pouco com ênfase na cachoeira. 

 

2. Em sua opinião, qual a maior vocação de Tamandaré?  

R- Artesanato e culinária. 

 

3. Como você classifica o desempenho da Prefeitura em relação a essa 

vocação? 

R- Desempenho baixo, pouco investimento.  

 

4. O que você considera como problema mais grave do município? Justifique 

sua resposta. 

R- Desemprego. Falta de qualidade nos serviços. 

 

5. O que poderia ser feito para amenizar ou solucionar esse problema? 

R-  Cursos de capacitação. 

 

6. Por qual meio de comunicação você melhor percebe as mensagens 

referentes à responsabilidade ambiental e tem maior retorno? 

R- Pela sede do IBAMA. 

 

7. Há preocupação das autoridades públicas e privadas em oferecer suporte ao 

turismo em Tamandaré compatível com a demanda? 

R- Não. Falta de guias turísticos. 
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8. Comente as ações realizadas nesse município referentes: ao tratamento de 

água, cuidado com a poluição dos rios, controle de doenças, cuidado com a 

poluição das praias e preservação dos mangues. 

R- Ruim. Água muito amarelada. Dosagem de cloro alta, baixa estrutura. Obs.: 

estrutura feita para 2 mil habitantes. Só que já são 16 mil. Produtos químicos das 

usinas poluem os rios. Muitos agentes de saúde atuantes (vacinas, prod. nas águas, 

atendimento aos idosos, ambulâncias). Mangue: água poluída que vem da marina 

(óleo). 

 

9. Comente a ação do IBAMA em Tamandaré referente à preservação da mata 

Atlântica. 

R- Atuando com a preservação da cachoeira. Proibida a entrada devido a 

acompanhamentos e poluição. 

 

10. Comente sobre a segurança e manutenção do patrimônio cultural do 

município de Tamandaré. 

R-  

• Segurança reforçada, mas nos fins de semana prestam queixas de roubos, 

mas na maioria das vezes não é feito nada. 

• Baixa preservação da FORTALEZA. Estão com um projeto, mas, ainda não 

foi posto em prática.  

 

11. Em sua opinião o que leva o veranista e o turista a voltarem a Tamandaré? 
R- Beleza da praia. 

 

12. Quais os pontos fortes de Tamandaré? 
R- Praia; Cachoeira; Boca da Barra; Praia dos carneiros; Oitizeiro. 

 

13. Em sua opinião, o que falta para que Tamandaré se torne um produto 

turístico importante?  

R- Investimento na segurança, eventos turísticos 

 

14. De um modo geral, o que você acha do turismo em Tamandaré?  
R- Fraco. Pouco apoio e divulgação. 
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APÊNDICE E 

PESQUISAS DE CAMPO –  

REPRODUÇÃO DAS ENTREVISTAS COM OS ATORES 

 

2. REPRESENTANTE DO SETOR TURÍSTICO 
ENTREVISTADA: Verônica Soares - Consultora Internacional (TC Travel) 
 
1. Como você observa as ações de preservação ambiental em Tamandaré? 

R- Ações Produtivas. 

 

2. Em sua opinião, qual a maior vocação de Tamandaré?  

R- Turismo de lazer .... 

 

3. Como você classifica o desempenho da Prefeitura em relação a essa 

vocação? 

R- A Prefeitura investe promovendo festas e propaganda para o município..  

 

4. O que você considera como problema mais grave do município? Justifique 

sua resposta. 

R- Desemprego. 

 

5. O que poderia ser feito para amenizar ou solucionar esse problema? 

R-  Gerar emprego e capacitar pessoal. 

 

6. Por qual meio de comunicação você melhor percebe as mensagens 

referentes à responsabilidade ambiental e tem maior retorno? 

R- Televisão. 

 

7. Há preocupação das autoridades públicas e privadas em oferecer suporte ao 

turismo em Tamandaré compatível com a demanda? 

R- Há sim preocupação. 
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8. Comente as ações realizadas nesse município referentes: ao tratamento de 

água, cuidado com a poluição dos rios, controle de doenças, cuidado com a 

poluição das praias e preservação dos mangues. 

R- Não sei. 

 

9. Comente a ação do IBAMA em Tamandaré referente à preservação da mata 

Atlântica. 

R- Boa. 

 

10. Comente sobre a segurança e manutenção do patrimônio cultural do 

município de Tamandaré. 

R- Precisa melhorar.  

 

11. Em sua opinião o que leva o veranista e o turista a voltarem a Tamandaré? 

R- Tranqüilidade do lugar. 

 

12. Quais os pontos fortes de Tamandaré? 

R- Tranqüilidade; Beleza Natural; Praia limpa. 

 

13. Em sua opinião, o que falta para que Tamandaré se torne um produto 

turístico importante?  

R- Aumentar a propaganda e investir em atrativos diferenciados, como feiras, 

exposições, oficinas de artesanato. 

 

14. De um modo geral, o que você acha do turismo em Tamandaré?  

R- Acho que precisa ser melhorado, assim como em todo nosso Estado, temos uma 

deficiência nesse sentido. Aumentar a infra-estrutura, oferecendo mais opções de 

acomodações com preços acessíveis e boa qualidade. Melhorar a hospitalidade dos 

funcionários. Divulgar mais. 
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APÊNDICE F 

PESQUISAS DE CAMPO –  

REPRODUÇÃO DAS ENTREVISTAS COM OS ATORES 

 
REPRESENTANTE DA PREFEITURA DE TAMANDARÉ  
ENTREVISTADO: Leonardo Almeida – Secretário de Turismo, Comércio e Meio 
Ambiente de Tamandaré 
 
1. Como você observa as ações de preservação ambiental em Tamandaré? 

R- Existem hoje em Tamandaré quatro unidades de conservação, sendo duas 

Federais, uma Estadual e uma Municipal, grande parte da população de Tamandaré 

tem conhecimento da existência dessas unidades. Tem também o Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Tamandaré – COMDEMA, que tem uma 

representatividade muito boa das organizações civis. Assim o meio ambiente de 

Tamandaré é tratado com bastante seriedade, além do município ter a maioria do 

seu território inserido na APA de Guadalupe, o que faz o município estar sempre 

monitorado pela CPRH. 

 

2. Em sua opinião, qual a maior vocação de Tamandaré?  

R- Turismo. 

 

3. Como você classifica o desempenho da Prefeitura em relação a essa 

vocação? 

R- A Prefeitura está trabalhando para transformar o atrativo turístico Tamandaré em 

destino, isso leva tempo, mesmo porque sem infra-estrutura básica nós não vamos 

conseguir, com a nova conjuntura política do Estado esperamos que o PRODETUR 

saia do papel. 

 

4. O que você considera como problema mais grave  do município? Justifique 

sua resposta. 

R- A coleta e destinação final dos resíduos sólidos; ninguém gosta de ver “lixo”, as 

prefeituras não tem a capacidade nem recursos  para fazer o serviço com 100% de 
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cobertura, isso associado a falta de educação da população, principalmente dos 

veranistas, faz com que a cidade sofra.  

5. O que poderia ser feito para amenizar ou solucionar esse problema? 

R-  Hoje existe um consórcio em formação entre os municípios de Tamandaré, Rio 

Formoso e Sirinhaém, para a destinação final dos resíduos sólidos financiado pelo 

PROMATA, mas até hoje a unidade de seleção e compostagem não foi entregue ao 

município para o início da operação. Há uma necessidade de uma campanha maciça 

de educação, tanto para a coleta seletiva, como para educar a população a produzir 

menos lixo, e mais, educar a população a não colocar o lixo fora de casa fora dos 

horários de coleta.  

 

6. Por qual meio de comunicação você melhor percebe as mensagens 

referentes à responsabilidade ambiental e tem maior retorno? 

R- Rádio e TV, a população brasileira não tem o costume de ler.  

 

7. Há preocupação das autoridades públicas e privadas em oferecer suporte ao 

turismo em Tamandaré compatível com a demanda? 

R- Sim. 

 

8. Comente as ações realizadas nesse município referentes: ao tratamento de 

água, cuidado com a poluição dos rios, controle de doenças, cuidado com a 

poluição das praias e preservação dos mangues. 

R- Está previsto desde o PRODETUR I o aumento da rede de abastecimento de 

água e a implantação da rede de esgotamento sanitário de Tamandaré, isso está 

pronto para ser licitado agora no PRODETUR II, inclusive, os recursos já estão 

disponíveis para o Governo do Estado, como já foi dito o município de Tamandaré 

está inserido em quatro unidades de conservação e a maioria do território é 

monitorado pela CPRH, quanto aos mangues e praias, temos além do 

monitoramento da CPRH, os agentes ambientais do IBAMA para reforçar. 

 

9. Comente a ação do IBAMA em Tamandaré referente à preservação da mata 

Atlântica. 
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R- O IBAMA mantém no município a Reserva Biológica de Saltinho, estimulando 

pesquisas sobre a Mata Atlântica e mantém ainda um bom controle (por denúncia) 

nos manguezais. 

10. Comente sobre a segurança e manutenção do patrimônio cultural do 

município de Tamandaré. 

R- O município de Tamandaré desde o ano de 1997 vem tentando junto à marinha 

do Brasil a cessão do Forte de Tamandaré para reformar e utilizar como 

equipamento turístico de grande interesse, no PRODETUR II foram alocados U$ 

1.605.000,00 para essa reforma e hoje o município detém a posse do Forte por 20 

anos, a Secretaria de Turismo, Comércio, Cultura e Meio Ambiente está realizando 

um projeto de resgate das brincadeiras que existiam em Tamandaré como: Coco de 

Roda, Pastoral, Bumba-Meu-Boi, Fandango, Samba de Matuto, Guerreiro e Ciranda.  

Esse ano a organização da FENART reconheceu como mestre Artesão o Sr. Amaro 

Guedes, com suas telas que representam a fauna dos mangues. Está em fase de 

projeto o Centro Cultural de Tamandaré, onde vai existir uma biblioteca municipal e 

um teatro e a área de entorno será aproveitada para a instalação da nova feira livre. 

 

11. Em sua opinião o que leva o veranista e o turista a voltarem a Tamandaré? 

R- Beleza das praias. 

 

12. Quais os pontos fortes de Tamandaré? 

R- A natureza exuberante, principalmente Carneiros. 

 

13. Em sua opinião, o que falta para que Tamandaré se torne um produto 

turístico importante?  

R- Infra-estrutura básica aliada a infra-estrutura hoteleira e prestação de serviços 

com qualidade e profissionalismo. 

 

14. De um modo geral, o que você acha do turismo em Tamandaré?  
R- Que tem um futuro brilhante, é a única praia do litoral sul que apresenta 

condições favoráveis de infra-estrutura (projeto) para abrigar grandes 

empreendimentos hoteleiros, mas, em uma quantidade controlada e dentro do que 

determina a legislação municipal, que é bem exigente.  
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APÊNDICE G 

PESQUISAS DE CAMPO –  

REPRODUÇÃO DAS ENTREVISTAS COM OS ATORES 

REPRESENTANTE DA APA DE GUADALUPE 
ENTREVISTADA: Iara Sommer – Gestora da APA de Guadalupe 
 
1. Como você observa as ações de preservação ambiental em Tamandaré? 

R- Satisfatória, existem 04 (quatro) unidades de conservação a saber: Reserva 

Biológica de Saltinho (IBAMA), APA Costa dos Corais (IBAMA), APA de Guadalupe 

(CPRH) e Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré (Prefeitura e 

COMDEMA). 

 

2. Em sua opinião, qual a maior vocação de Tamandaré?  

R- Turismo. 

 

3. Como você classifica o desempenho da Prefeitura em relação a essa 

vocação? 

R- Muito fraco. Hoje existem três fluxos turísticos bastantes diferenciados, o turismo 

de massa praticado na área do Forte, o turismo de operadoras que trabalham na 

área da praia dos Carneiros e o turismo temporada, os ditos veranistas.  

 

4. O que você considera como problema mais grave do município? Justifique 

sua resposta. 

R- São vários os agravantes. A falta de infra-estrutura como saneamento básico, 

segurança, acessos viários, coleta de lixo, falta de ordenamento na orla, falta de 

fiscalização, falta de pessoal capacitado para trabalhar com turismo, animais soltos 

nas ruas, entre outros. A Prefeitura poderia promover uma integração com os 

diversos setores, como barraqueiros, artesãos, jangadeiros, pescadores, donos de 

hotéis e pousadas, no sentido de montar e implementar um roteiro turístico que 

envolvesse a comunidade, com a valorização da cultura local e dos atrativos naturais 

e culturais.  
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3. O que poderia ser feito para amenizar ou solucionar esse problema? 

R-  

• Realizando concurso público para guarda municipal e área de fiscalização, 

desta maneira aumentando o quadro técnico da Prefeitura:  

• Incentivando e implementando a coleta seletiva, uma vez que o município de 

Tamandaré faz parte do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos 

Urbanos. 

• Promover capacitações para a comunidade em parceria com o SEBRAE, 

SENAC, SESC e outras organizações. 

• Ordenar a orla marítima, já que Tamandaré possui o PIO – Plano de 

Intervenção Orla (Projeto Orla) e um convênio assinado com o MMA e SPU, 

onde os recursos arrecadados com taxas de terrenos de marinha, laudêmio e 

etc, são recolhidos e repassados para Prefeitura. 

• Realizar uma campanha sobre apreensão dos animais e depois fiscalizar, 

recolher os animais, multar, dar um prazo para os proprietários resgatarem o 

animal e se ninguém vier buscar, doá-los a algum assentamento rural no caso 

de cavalos, bois e galinhas. 

 

6. Por qual meio de comunicação você melhor percebe as mensagens 

referentes à responsabilidade ambiental e tem maior retorno? 

R- Internet e jornais.  

 

7. Há preocupação das autoridades públicas e privadas em oferecer suporte ao 

turismo em Tamandaré compatível com a demanda? 
R- Até há preocupação das autoridades públicas o que não vemos é ação. Já a 

iniciativa privada vem tentando se adequar para atender a demanda turística da 

região. 
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8. Comente as ações realizadas nesse município referentes: ao tratamento de 

água, cuidado com a poluição dos rios, controle de doenças, cuidado com a 

poluição das praias e preservação dos mangues. 

R- 

• O abastecimento de água é bastante deficiente no verão, pois só existe o 

açude de Saltinho para atender o município, lembrando que a Praia dos 

Carneiros ainda não é contemplada com abastecimento público. 

• Em relação à poluição dos rios e dos mangues nada é feito por parte da 

Prefeitura.  

• Nos períodos de alta temporada é que observamos alguma iniciativa de 

limpeza nas praias, com exceção dos garis marítimos (ONG) que 

esporadicamente realizam a limpeza do ambiente recifal e fazem um trabalho 

de conscientização dos freqüentadores da orla.  

• O controle de doenças é que é ineficaz, é sabido que Tamandaré é área 

endêmica de Leishmaniose, no entanto, nenhuma campanha de controle foi 

realizada no município. O que ainda funciona é o combate à dengue, mas 

como combater a dengue se existe várias levadas (canais) onde os Aedes e 

Culex (muriçoca) se proliferam a vontade. 

 

9. Comente a ação do IBAMA em Tamandaré referente à preservação da mata 

Atlântica. 

R- O IBAMA gerencia a maior reserva de mata atlântica do litoral sul de 

Pernambuco, a Reserva Biológica de Saltinho, com 358ha bem preservados. O 

IBAMA treinou e irá contratar uma brigada de incêndio do PREVFOGO com a 

finalidade de combater os incêndios nas áreas do entorno da ReBio. Também há 

pouco tempo foi realizado um curso de formação de agentes ambientais voluntários, 

com a finalidade de instruir os assentamentos do entorno da ReBio em relação ao  

papel de cada órgão ambiente e da própria comunidade para com o meio ambiente. 

A fiscalização continua um pouco deficiente em relação aos desmatamentos. 
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10. Comente sobre a segurança e manutenção do patrimônio cultural do 

município de Tamandaré. 

R-  

• A segurança é ineficiente assim como a valorização e manutenção do 

patrimônio cultural. 

• O quadro efetivo de policiais no município não atende a demanda nem na 

baixa nem na alta temporada.  

• Os crimes existentes vão desde brigas com morte, mortes por vinganças, 

assaltos, além de crimes ambientais.   

 

11. Em sua opinião o que leva o veranista e o turista a voltarem a Tamandaré? 

R- O turista volta devido aos atrativos naturais, já o veranista retorna devido aos 

shows e a desordem no verão, onde tudo é permitido e nada é fiscalizado. 

 

12. Quais os pontos fortes de Tamandaré? 
R- Céu azul; Mar quente e calmo protegido por recifes; Manguezais; Forte de Santo 

Inácio de Loyola; Igrejas Históricas.  

 

13. Em sua opinião, o que falta para que Tamandaré se torne um produto 

turístico importante?  
R- Integração entre os diversos setores público e privados. 

 

14. De um modo geral, o que você acha do turismo em Tamandaré?  

R- Está em plena ascensão mas necessita de um ordenamento urgente para que 

seus atrativos naturais sejam explorados de forma sustentável. 



 

 

177

APÊNDICE H 

PESQUISAS DE CAMPO –  

REPRODUÇÃO DAS ENTREVISTAS COM OS ATORES 

 
REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO 
ENTREVISTADO: Pepe Cal – Diretor de Desenvolvimento Turístico da 
EMPETUR 
 
1. Como você observa as ações de preservação ambiental em Tamandaré? 

R- Existem órgãos que tratam de  preservação ambiental como a APA que significa 

área de proteção ambiental de Guadalupe e o CPRH, Controle de Proteção 

Ambiental. 

 

2. Em sua opinião, qual a maior vocação de Tamandaré?  

R- O Turismo ambiental e o Cultural. 

 

3. Como você classifica o desempenho da Prefeitura em relação a essa 

vocação? 

R- Precisam investir mais em equipamentos, como pousadas, resorts, mais reforço 

comercial, definir estratégias de ferramentas para que Tamandaré se torne mais 

forte.  

 

4. O que você considera como problema mais grave  do município? Justifique 

sua resposta. 

R- Acesso à água, luz, infra-estrutura ainda necessita de investimentos. 

 

5. O que poderia ser feito para amenizar ou solucionar esse problema? 
R- Planejamento em relação a como fazer para fazer de Tamandaré um ponto 

turístico mais forte, investir em hotéis, privês e divulgação do turismo local. 

 

6. Por qual meio de comunicação você melhor percebe as mensagens 

referentes à responsabilidade ambiental e tem maior retorno? 
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R- Através dos órgãos de preservação ambiental : APA e CPRH.  

7. Há preocupação das autoridades públicas e privadas em oferecer suporte ao 

turismo em Tamandaré compatível com a demanda? 

R- Precisam melhorar, ainda não está compatível com a demanda. 

 

8. Comente as ações realizadas nesse município referentes: ao tratamento de 

água, cuidado com a poluição dos rios, controle de doenças, cuidado com a 

poluição das praias e preservação dos mangues. 

R- Em relação ao tratamento de água, as pessoas não estão satisfeitas e as ações 

em relação a esse assunto ainda não são suficientes, a água é muito amarelada. Já 

com os rios há um cuidado constante com a poluição, a saúde também é um ponto 

forte, os investimentos nesse campo são bastante reconhecidos, tratamento de 

idosos e crianças, vacinas e ambulâncias.  

Finalmente em relação aos cuidados com a poluição das praias e preservação dos 

mangues, também há uma preocupação enorme, um cuidado bem expressivo já que 

são as belezas naturais de Tamandaré. 

 

9. Comente a ação do IBAMA em Tamandaré referente à preservação da mata 

Atlântica. 

R- Como é de sua responsabilidade, eles trabalham bastante referente à 

preservação e o cuidado com a mata Atlântica.. 

 

10. Comente sobre a segurança e manutenção do patrimônio cultural do 

município de Tamandaré. 

R- Esse ponto está precisando de melhorias, mais zelo pelo patrimônio. 

 

11. Em sua opinião o que leva o veranista e o turista a voltarem a Tamandaré? 

R- As praias. 

 

12.Quais os pontos fortes de Tamandaré? 
R- Praias; Tranqüilidade; Clima. 
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13. Em sua opinião, o que falta para que Tamandaré se torne um produto 

turístico importante?  

R- Já é um produto turístico, mas falta mis divulgação e mais investimento em 

hotéis,  pousadas. 

14. De um modo geral, o que você acha do turismo em Tamandaré?  

R- Está em processo de crescimento, tem tudo para ser um referencial turístico.  
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APÊNDICE I 

PESQUISAS DE CAMPO –  

REPRODUÇÃO DAS ENTREVISTAS COM OS ATORES 

 

REPRESENTANTE DA FIEPE 
ENTREVISTADO: André Freitas – Economista 
 
1. Como você observa as ações de preservação ambiental em Tamandaré? 

R- Existe o IBAMA que cuida desse assunto. 

 

2. Em sua opinião, qual a maior vocação de Tamandaré?  
R- Turismo Ambiental  

 

3. Como você classifica o desempenho da Prefeitura em relação a essa 

vocação? 
R- Bom. Investimentos na praça, no acesso e o cuidado com a limpeza das praias. 

 

4. O que você considera como problema mais grave do município? Justifique 

sua resposta. 

R- Marketing. É necessário para que o turismo cresça. 

 

5. O que poderia ser feito para amenizar ou solucionar esse problema? 

R- Planejar estratégias de marketing. 

 

6. Por qual meio de comunicação você melhor percebe as mensagens 

referentes à responsabilidade ambiental e tem maior retorno? 

R- Através dos órgãos de preservação ambiental : por exemplo, IBAMA.  

 

7. Há preocupação das autoridades públicas e privadas em oferecer suporte ao 

turismo em Tamandaré compatível com a demanda? 

R- Ainda não é suficiente, precisam investir mais em hotéis e pousadas. 
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8. Comente as ações realizadas nesse município referentes: ao tratamento de 

água, cuidado com a poluição dos rios, controle de doenças, cuidado com a 

poluição das praias e preservação dos mangues. 

R-  

• Tratamento fraco em relação à água que é bastante amarelada. 

• Cuidado com a poluição dos tios constantemente. 

• A saúde está forte, observa-se ações com o cuidado com vacinas e        

medicamentos. 

• Cuidado constante com a preservação nas praias e mangues. 

 

9. Comente a ação do IBAMA em Tamandaré referente à preservação da mata 

Atlântica. 

R- Agem de forma adequada para que a Mata Atlântica seja preservada. 

 

10. Comente sobre a segurança e manutenção do patrimônio cultural do 

município de Tamandaré. 

R- Está um pouco deficiente, precisam reforçar mais a segurança e investir para a 

manutenção. 

 

11. Em sua opinião o que leva o veranista e o turista a voltarem a Tamandaré? 

R- A beleza das praias. 

 

12. Quais os pontos fortes de Tamandaré? 

R-  Praias; Clima. 

 

13. Em sua opinião, o que falta para que Tamandaré se torne um produto 

turístico importante?  

R- Jogo de marketing e mais hotéis e pousadas. 

 

14. De um modo geral, o que você acha do turismo em Tamandaré?  
R- Um pouco enfraquecido devido a concorrência com Porto de Galinhas por 

exemplo, devido a uma melhor infra-estrutura e melhor acesso por ser mais próximo, 

acaba se tornando mais forte que Tamandaré. 
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APÊNDICE J 

PESQUISAS DE CAMPO –  

REPRODUÇÃO DAS ENTREVISTAS COM OS ATORES 

REPRESENTANTES DO NÚCLEO DE GESTÃO AMBIENTAL – UFPE-FCAP 
ENTREVISTADO:  Fábio Pedrosa e Patrícia Campelo 
 

1) Como você observa as ações de preservação ambiental em Tamandaré? 
Comente de forma breve. 
R- Simplesmente, não acontece. Se existe as desconheço. 
 
2) Em sua opinião, qual a maior vocação de Tamandaré?  
R- Turismo ecológico e de lazer, com sustentabilidade (respeitando limites de uso 

dos recursos naturais, calculando número de visitantes, veranistas, construções, 

etc). 

 

3) Como se classifica o desempenho da Prefeitura em relação a esta vocação? 

R- Pouca ou nenhuma atuação, com órgãos ambientais, população, visitantes, etc. 

Já estava em tempo de se pensar em atuar com muita educação ambiental entre 

outras ações socioambientais de geração de renda e de manutenção do patrimônio 

natural existente.   

 

4) O que você considera como problema mais grave do municio? Justifique 

sua resposta de maneira breve. 

R- Desordenamento urbano (muita construção sem nenhuma preocupação com 

saneamento, pavimentação das ruas centrais de acesso, desmatamento, etc). 

Influenciando diretamente a capacidade de suporte do município para o seu 

desenvolvimento sem maiores riscos ambientais (desaparecimento ou 

comprometimento dos recursos naturais existentes). 
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5) O que poderia ser feito para amenizar ou solucionar este problema? 

Explique de maneira breve. 

R- Maior interesse e determinação dos órgãos ambientais presentes e da prefeitura, 

em tomar as medidas de conservação e preservação de uma área de proteção 

ambiental como é Tamandaré. Colocando em prática ações de planejamento urbano 

e ambiental na área, que visam beneficiar a longo prazo e o uso racional dos 

recursos naturais.  

 

6) Por qual meio de comunicação você melhor percebe as mensagens 

referentes á responsabilidade ambiental e tem maior retorno? 

R- Todos. Usando todas as possibilidades de envolvimento com a população como 

também os visitantes e veranistas (principais públicos). 

De repente os mais viáveis, rádio, carros de som, faixas, cartazes, placas de acesso 

e de sinalização, etc.  

 

7) A preocupação das autoridades públicas e privadas em oferecer suporte ao 

turismo em Tamandaré é compatível com a demanda?  

R- Não, é tudo feito no improviso e na boa vontade de alguns comerciantes. 

 

8) Comente de forma breve, as ações realizadas neste município referente: ao 

tratamento de água, cuidado com a poluição dos rios, controle de doenças, 

cuidado com a poluição das praias e preservação dos mangues. 

R- O maior problema parece estar na qualidade da água e poluição dos rios, pois 

Tamandaré não dispõe de rede coletora de esgotos domiciliares. 

 

9) Comente a ação do IBAMA em Tamandaré referente à preservação da Mata 

Atlântica.  

R- Em relação a sua maior atribuição atualmente no município, que é o cuidado e 

proteção da reserva Biológica de Saltinho, está atento aparentemente bem as suas 

necessidades.  
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10) Comente a segurança e manutenção do Patrimônio Cultural do Município 

de Tamandaré. 

R- Prefiro não opinar, pouco conheço. 

 

11) Em sua opinião, o que leva o veranista e o turista a voltarem a Tamandaré?  

R- As belezas naturais dos seus 16km de litoral, gerando amplitude de lazer (não 

sendo uma praia de pequeno porte), possibilitando diversas maneiras de se divertir, 

como também o descanso. 

 

12) Quais os pontos fortes de Tamandaré? 

R- Recursos naturais. Tamandaré se revela acima de tudo pelo seu potencial de 

Capital ou Patrimônio natural, se diferenciando das outras praias do nosso litoral 

pernambucano. Tendo: 

• O mar: qualidade da água (limpa), favorecendo os banhos.  

• A vegetação: ainda conservada, com a Reserva Biológica de Saltinho. 

• Os rios: cortando toda região, favorecendo atividades de esporte 

aquático, etc.  

• Os arrecifes de coral: presença significativa, com espécies exclusivas 

daquele ambiente.  

• OBS.: O município é sede e tem a maior parte da Área de proteção 

Ambiental de Guadalupe. 

 

13) Em sua opinião, o que falta para que Tamandaré se torne um produto 

turístico importante?  

R- Maior interesse dos gestores públicos, em implementar e controlar melhor as 

ações ambientais no município, como também a sua população despertar pelo 

interesse de conservação do patrimônio natural da sua cidade.  
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14) De um modo geral o que acha do turismo em Tamandaré? 

R- Muito deficitário ainda, para não dizer amador. Não se vê nenhum interesse em 

se apreciar, nem tão pouco conhecer o potencial real que a praia disponibiliza 

qualquer que seja o turismo (lazer, ecológico, descanso, etc).  
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APÊNDICE L 

PESQUISAS DE CAMPO –  

REPRODUÇÃO DAS ENTREVISTAS COM OS ATORES 

 

REPRESENTANTE DA EMPRESA MOURA DUBEUX 
ENTREVISTADO: Tony – Diretor Comercial da Empresa 
 

1) Como você observa as ações de preservação ambiental em Tamandaré? 
Comente de forma breve. 
R- Não tenho conhecimento. 
 
2) Em sua opinião, qual a maior vocação de Tamandaré?  
R- Turismo de Praia. Eco-turismo – Mata Atlântica existe.  
 

3) Como se classifica o desempenho da Prefeitura em relação a esta vocação? 

R- Não conhece.   

 

4) O que você considera como problema mais grave do municio? Justifique 

sua resposta de maneira breve. 

R- 

• Falta de plano diretor da cidade. 

• Crescimento organizado. 

• Demanda de turismo chegar e a cidade estar preparada para a acolhida.  

 

5) O que poderia ser feito para amenizar ou solucionar este problema? 

Explique de maneira breve. 

R- União de governo e iniciativa privada com representantes da comunidade local. 

Promover discussões.  
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6) Por qual meio de comunicação você melhor percebe as mensagens 

referentes á responsabilidade ambiental e tem maior retorno? 

R- Mídia em termo geral. Imprensa, organização, preservação ecológica, 

urbanização. 

 

7) A preocupação das autoridades públicas e privadas em oferecer suporte ao 

turismo em Tamandaré é compatível com a demanda?  

R- Não tem conhecimento. 

 

8) Comente de forma breve, as ações realizadas neste município referente: ao 

tratamento de água, cuidado com a poluição dos rios, controle de doenças, 

cuidado com a poluição das praias e preservação dos mangues. 

R- Não tem conhecimento. 

 

9) Comente a ação do IBAMA em Tamandaré referente à preservação da Mata 

Atlântica.  

R- Desconhece. 

 

10) Comente à segurança e manutenção do Patrimônio Cultural do Município 

de Tamandaré. 

R- Desconhece. 

 

11) Em sua opinião, o que leva o veranista e o turista a voltarem a Tamandaré?  

R-  

• A beleza do lugar como um todo.  

• O turismo de praia. 

• Turismo comércio (trabalho, hotéis vendas, etc) 
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12) Quais os pontos fortes de Tamandaré? 

R-  

• Localização geográfica próxima . 

• Rios.  

• Praia dos Carneiros. 

• Mata  Atlântica conservada 

• Clima. 

• Águas claras. 

 

13) Em sua opinião, o que falta para que Tamandaré se torne um produto 

turístico importante?  

R- Visão global, iniciativa privada, governo, união das pessoas. 

 

14) De um modo geral o que acha do turismo em Tamandaré? 

R- Ainda tem potencial não explorado. De acordo com a questão 12 para que um dia 

não se torne uma Itamaracá da vida.   
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APÊNDICE M 

RESULTADOS DA PESQUISA QUANTITATIVA 

RESULTADOS DOS MORADORES (N=51) 

3. Qual sua posição no grupo familiar? 

Grupo familiar Freqüência Percentual 
Chefe de família 30 58 
Cônjuge do 
Chefe 

11 22 

Filho  7 14 
Sogro(a)  1 2 
Cunhado(a) 1 2 
Total 50 97 
Em branco 1 2 
Total 51 100 
 
 
4. Ocupação Principal:  
Ocupação Freqüência Percentual 
Estudante 2 4 
Func.Privado 6 12 
Empresário 2 4 
Comerciante 14 27 
Profissional 
Liberal 

16 31 

Dona de Casa 6 12 
Outras* 5 10 
Total 51 100 
* Como outras ocupações foram citadas: caseiro=3 e jardineiro=2 
 
 
8. Como você sente a sua participação no governo municipal: 
 
Participação no governo municipal Freqüência Percentual 
Participo intensamente 4 8 
Participo quando posso 10 20 
Não participo por razões pessoais 26 50 
Não participo porque a estrutura administrativa 
não permite 

9 18 

Total 49 96 
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Em branco 2 4 
Total 51 100 
 
 
 
9. Você já foi instruído a preservar o meio-ambiente?  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
12. Assinale, dentre as alternativas abaixo, o que você considera o problema 
mais grave do município:  
 
Outros problemas citados pelos 
entrevistados 

Freqüência Percentual 

Educação 1 6 
Desemprego 10 63 
Segurança 5 31 
Total 16* 100 
*Total não foi igual a 51, pois essa tabela traz apenas listagem de problemas que 
não apareciam dentre as respostas oferecidas. 
 
 
14. Cite três (3) das atividades acima que você apontaria como importantes 
para criação de empregos para população local? 
 
Criação de emprego Atividad

e 1 
% Atividad

e 2 
% Atividad

e 3 
% 

Turismo de lazer 28 54 11 22 2 4 
Turismo ambiental 4 8 4 8 3 6 
Produção de doces 3 6 3 6 6 12 
Atividade pesqueira 6 12 10 20 11 22 
Atividades comerciais 9 18 18 34 15 29 
Total 50 98 46 90 37 73 
Em branco 1 2 5 10 14 27 
Total 51 100 51 100 51 10

0 
 
 
 

Instruído a preservar o meio 
ambiente 

Freqüência Percentual 

Sim 19 37 
Não 32 63 
Total 51 100 
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15. Que tipo de atividades você desempenha para o apoio ao turismo?  

Atividades Freqüência Percentual 
Venda de Bebidas e Petiscos 8 16 
Venda de Artesanato 3 6 
Venda de Frutas e Doces 7 14 
Venda de Peixes e Crustáceos 5 10 
Limpeza ou Faxina de Residências 6 12 
Trabalha em Bares ou Restaurantes 6 12 
Autônomos 14 26 
Total 49 96 
Em branco/nenhuma 2 4 
Total 51 100 
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APÊNDICE    N  

 RESULTADOS DA PESQUISA QUANTITATIVA 
RESULTADOS DOS TURISTAS (N=73) 

 
1. Sexo:  

Sexo Freqüência Percentual 
Masculino 31 42 
Feminino 42 58 
Total 73 100 
 
 
 
7. Você já foi instruído a preservar o meio-ambiente?  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. Quem o instruiu (quanto à preservação)? 
 
Outros agentes de instrução Freqüência Percentual 
Escola/Universidade 7 47 
Família 4 27 
Mídia 2 13 
Não Respondeu 2 13 
Total 15* 100 
*Neste caso, o total não foi igual a 73, pois essa tabela traz apenas a listagem de 
outros agentes de instrução não contemplados pela pergunta inicial. 
 
10. Quais municípios de Pernambuco você escolhe para lazer? 

Municípios escolhidos em 2º lugar  Freqüência Percentual 
Não respondeu 29 40 
Cabo 7 10 
Caruaru 1 1 
Ipojuca 16 22 
Olinda 3 4 
Recife 3 4 

Instruído a preservar o meio ambiente  Freqüência Percentual 
Sim 24 33 
Não 47 64 
Não Respondeu 2 3 
Total 73 100 
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Tamandaré 10 14 
Outros 4 5 
Total 73 100 
 
 
Municípios escolhidos em 3º lugar  Freqüência Percentual 
Não respondeu 63 86 
Cabo 2 3 
Tamandaré 5 7 
Outros 3 4 
Total 73 100 
 
 
11. O que o levou a visitar o município de Tamandaré? 

Razão da visita  Freqüência Percentual 
Turismo 71 97 
Veraneio 2 3 
Total 73 100 
 
 
12. O que você mais gostou em Tamandaré? 
 
Atributos naturais Freqüência Percentual 
Praias 71 88 
Cachoeira/rios 3 4 
Reserva florestal 1 1 
Manguezais 1 1 
Arrecifes de corais 5 6 
Total 81* 100 
* Total ultrapassa 73, pois a resposta era de múltipla escolha. 
   
 
13. Você acha do turismo em Tamandaré? 
 
Opinião sobre o do turismo em Tamandaré Freqüência Percentual 
Ajuda a desenvolver o município 66 91 
Não faz diferença para o município 3 4 
Não tem opinião formada sobre o assunto 4 5 
Total 73 100 
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15. Como você classifica o desempenho da Prefeitura em relação a esta 
vocação?  
 
Desempenho da Prefeitura de Tamandaré  Freqüência Percentual 
Excelente 10 14 
Bom 40 55 
Regular 17 23 
Ruim 3 4 
Péssimo 3 4 
Total 73 100 
 
 
16. Você montaria um negócio em Tamandaré? 
 
Justificativa para não montar um negócio na região Freqüência Percentual 
Distância 5 15 
Infra-estrutura 3 9 
Não tem interesse 15 43 
Pouco turismo 5 15 
Não respondeu 6 18 
Total 34* 100 
*Total é menor do que 73, pois esta tabela só considera aqueles turistas que 
disseram não terem intenção de montar um negócio em Tamandaré. 
 
18. Em sua opinião, informações prévias através da mídia contribuem para o 
aculturamento turístico?  
 
Informações prévias contribuem para o 
aculturamento? 

Freqüência Percentual 

Sim 68 93 
Não 5 7 
Total 73 100 
 
20. Em sua opinião, existe preocupação das autoridades públicas e privadas 
em oferecer suporte ao turismo em Tamandaré compatível com a demanda? 
 
Existe preocupação das autoridades em 
oferecer suporte ao turismo? 

Freqüência Percentual 

Sim 32 44 
Não 40 55 
Não respondeu/não sabe 1 1 
Total 73 100 
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22. Você identifica alguma ação do IBAMA em Tamandaré referente à 
Preservação da Mata Atlântica?  
 
Identifica alguma ação do IBAMA na região? Freqüência Percentual 
Sim 44 61 
Não 28 38 
Não responde 1 1 
Total 73 100 
 
 
 
25. O que pode atrair o turista a Tamandaré na baixa estação?  
 
O que pode atrair o turista a Tamandaré? Freqüência Percentual 
Cultura do povo e história 6 7 
Eventos 6 7 
Tranqüilidade do lugar 23 27 
As praias 36 42 
Clima 13 15 
Atrações turísticas 2 2 
Total 86* 100 
* Total ultrapassa 73, pois a resposta era de múltipla escolha. 
 
26. Em sua opinião, o que falta para que Tamandaré se torne um produto 
turístico importante? 
 
O que falta para Tamandaré se tornar 
um produto turístico importante? 

Freqüência Percentual 

Informação na mídia nacional 45 54 
Informação na mídia local 1 1 
Infra-estrutura hoteleira 6 7 
Bares e restaurantes 8 9 
Limpeza urbana e das praias 2 2 
Acesso  12 14 
Programa anual de eventos 6 7 
Segurança 5 6 
Total 85* 100 
* Total ultrapassa 73, pois a resposta era de múltipla escolha. 
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APÊNDICE O 

RESULTADOS DA PESQUISA QUANTITATIVA NÃO DISCUTIDOS NO TEXTO 
RESULTADOS DOS VERANISTAS (N=285) 

 
2. Ocupação Principal:  
 
Ocupação Freqüência Percentual 
Estudante 87 30 
Func. Público 40 14 
Func. Privado 21 7 
Empresário 16 6 
Comerciante 39 14 
Profissional Liberal 58 20 
Dona de Casa 20 7 
Outros 2 1 
Não respondeu 2 1 
Total 285 100 
 
 
10. Quais municípios de Pernambuco você escolhe para lazer? 

Municípios escolhidos em 2º lugar para Lazer Freqüência Percentual 
Gravatá 30 10 
Cabo 15 5 
Caruaru 11 4 
Ipojuca 31 11 
Olinda 5 2 
Recife 27 9 
Tamandaré 39 14 
Garanhuns 5 2 
Paulista 4 1 
Outros 39 14 
Não respondeu 79 28 
Total 285 100 
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Municípios escolhidos em 3º lugar  Freqüência Percentual 
Tamandaré 13 5 
Recife 10 4 
Gravatá 9 3 
Ipojuca 13 5 
Paulista 6 2 
Itamaracá 6 2 
Caruaru 5 2 
Garanhuns 5 2 
Outros 28 10 
Não respondeu 190 67 
Total 285 100 
 
 
11. O que o levou a visitar o município de Tamandaré? 

 

*Total ultrapassa 285, pois a resposta era de múltipla escolha. 
   
 
 
12. O que você mais gostou em Tamandaré? 
 
Principais atributos naturais  Freqüência Percentual 
Praias 250 85 
Cachoeira/rios 8 3 
Reserva florestal 10 3 
Manguezais 7 2 
Arrecifes de corais 22 7 
Total 297* 100 
*Total ultrapassa 285, pois a resposta era de múltipla escolha. 
 
 
 
 
 
 
 

Veraneio Freqüência Percentual 
Lazer 209 73 
Segurança 6 2 
Qualidade de vida 53 18 
Filhos 21 7 
Total 289* 100 
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Principais atributos culturais Freqüência Percentual 
Culinária 29 49 
Artesanato 27 46 
Sítios históricos 3 5 
Total 59* 100 
*Total é menor do que 285, pois só algumas pessoas (59) citaram que haviam sido 
atraídas pelos atributos culturais de Tamandaré. Esta tabela apenas traz os atributos 
culturais citados por estas pessoas. 
 
 
 
14. Escolhendo uma dentre as alternativas abaixo, o que você apontaria como 
a maior vocação de Tamandaré: 
 
Maior vocação de Tamandaré Freqüência Percentual 
Turismo convencional de lazer 186 66 
Turismo ambiental 56 19 
Turismo cultural 18 6 
Turismo rural 1 0 
Produção de doces de frutas da terra 3 1 
Atividade pesqueira 2 1 
Atividades comerciais 6 2 
Artesanato 10 4 
Não responderam 3 1 
Total 285 100 
 
 
 
15. Como você classifica o desempenho da Prefeitura em relação a esta 
vocação?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Desempenho da Prefeitura de Tamandaré  Freqüência Percentual 
Excelente 14 5 
Bom 96 34 
Regular 138 48 
Ruim 27 9 
Péssimo 8 3 
Não respondeu 2 1 
Total 285 100 
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18. Em sua opinião, informações prévias através da mídia contribuem para o 
aculturamento turístico?  
 
Informações prévias contribuem para 
o aculturamento? 

Freqüência Percentual 

Sim 218 77 
Não 64 22 
Não respondeu 3 1 
Total 285 100 
 
 
 
19. Por qual meio de comunicação você percebe as mensagens referentes à 
responsabilidade ambiental?  
 
Meios de comunicação que repassam a 
informação ambiental 

Freqüência Percentual 

Jornais 127 14 
Rádio 107 12 
Televisão 215 22 
Panfletos 90 10 
Outdoors 97 11 
Faixas 85 9 
Internet 118 13 
Todos 84 9 
Total 923* 100 
*Total ultrapassa 285, pois a resposta era de múltipla escolha. 
 
 
 
21. Você identifica alguma ação neste município referente à (ao): 
 
Identifica alguma ação em Tamandaré Freqüência Percentual 
Tratamento de água 55 19 
Cuidado com a poluição dos rios 24 8 
Controle de doenças 12 4 
Cuidado com a poluição das praias 153 54 
Preservação dos mangues 16 6 
Não respondeu 25 9 
Total 285 100 
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22. Você identifica alguma ação do IBAMA em Tamandaré referente à 
Preservação da Mata Atlântica?  
 
Identifica alguma ação do IBAMA na região? Freqüência Percentual 
Sim 168 59 
Não 117 41 
Total 285 100 
 
 
 
23. Você conhece ou identifica ação referente à segurança e manutenção do 
patrimônio cultural do município de Tamandaré (Igrejas, forte de Santo Inácio 
de Loyola)?  
 
Identifica alguma ação referente ao patrimônio 
cultural? 

Freqüência Percentual 

Sim 106 37 
Não 179 63 
Total 285 100 
 
 
 
25. O que pode atrair o turista a Tamandaré na baixa estação?  
 
O que pode atrair o turista a Tamandaré? Freqüência Percentual 
Cultura do povo e história 3 1 
Eventos 116 36 
Tranqüilidade do lugar 82 25 
As praias 87 27 
Clima 20 6 
Infra-estrutura 5 2 
Atrações turísticas 9 3 
Total 322* 100 
*Total ultrapassa 285, pois a resposta era de múltipla escolha. 
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26. Em sua opinião, o que falta para que Tamandaré se torne um produto 
turístico importante? 
 
O que falta para Tamandaré se tornar um produto 
turístico importante? 

Freqüência Percentual 

Informação na mídia nacional 128 37 
Informação na mídia local 19 5 
Infra-estrutura hoteleira 57 16 
Bares e restaurantes 55 16 
Limpeza urbana e das praias 20 6 
Acesso  9 3 
Programa anual de eventos 20 6 
Segurança 36 10 
Outros 2 1 
Total 346* 100 
*Total ultrapassa 285, pois a resposta era de múltipla escolha. 
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ANEXO 1 

 
PERFIL DO TURISMO RECEPTIVO DO RECIFE* 

2004 - 2006  
      

  ANOS JAN/JUL 
INDICADORES 2004 (1) 2005 (1) 2006 
        
MOTIVO DA VIAGEM (%)       
Passeio 24.69 24.16 21.62
Visita a Parentes/Amigos 24.26 31.03 30.86
Congressos/Convenções 2.91 3.15 2.87
Negócios/Trabalho 37.34 31.37 32.58
Saúde 4.35 5.14 6.10
Religião 0.46 0.44 0.49
Intercâmbio  1.18 1.86
Outros 5.98 3.53 3.63
    
FATOR DECISÓRIO DA VIAGEM DOS QUE       
VIERAM A PASSEIO (%)       
Atrativos Naturais 63.18 66.15 69.38
Ecoturismo (2) 2.65 0.94 0.83
Turismo de Aventura   2.12 0.63
Turismo Rural   0.47 0.21
Manifestações Populares 3.84 3.97 2.71
Custo Total da Viagem (2) 3.71 2.25 2.71
Patrimônio Histórico/Cultural 15.76 14.26 12.92
Compras 2.38 2.05 1.46
Outros 8.48 7.81 9.17
    
IDADE MÉDIA (ANOS)       
14 a 17 anos (3) 1.82 2.08 1.72
18 a 25 anos (3) 14.84 15.81 16.45
26 a 35 anos (3) 27.63 26.93 29.07
36 a 50 anos (3) 37.19 35.73 34.23
51 a 65 anos (3) 15.46 15.54 14.51
Mais de 65 anos (3) 3.06 3.91 4.01
    
VIAGEM ORGANIZADA POR AGÊNCIA DE     
VIAGENS (%) 23.76 22.53 20.11
    
INFLUÊNCIA DA VISITA AO RECIFE (%)       
Comentários de Parentes e Amigos 42.38 43.79 45.55
Mídia (propaganda/Publicidade) 7.35 7.68 6.00
Já Conhecia o Local 36.63 36.26 37.27
Agência de Viagem 4.95 4.20 5.38
Visita a estande   0.22 0.00
Internet(2) 3.61 3.58 1.04
Outros 5.08 4.28 4.76
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  ANOS JAN/JUL 
INDICADORES 2004 (1) 2005 (1) 2006 
        
MEIO DE HOSPEDAGEM UTILIZADO (%)       
Hotel 38.72 37.10 34.1
Apart-Hotel/Flat 4.56 3.67 4.11
Pousada 7.13 5.93 5.30
Casa/Apart.luguel 1.82 2.06 1.72
Casa de Amigos/Parentes 40.58 46.28 50.0
Casa Própria (2) 2.96 2.47 2.12
Pensão (2) 0.52 0.14 0.18
Albergue   0.28 0.31
Outros 3.71 2.09 2.16
    
INTENÇÃO  DE VOLTAR (%) 90.96 91.54 92.61
    
RESIDÊNCIA PERMANENTE (%)       
Brasil 84.66 84.71 87.00
Exterior 15.34 15.29 13.00
    
RESID.PERMANENTE DOS BRASILEIROS (%)       
Alagoas 7.45 9.38 5.03 
Acre 0.08 0.10 0.00 
Amapá 0.04 0.13 0.00 
Amazonas 0.77 1.12 0.00 
Bahia 8.18 9.18 8.78 
Ceará 9.37 6.76 6.42 
Distrito Federal 2.46 3.08 9.39 
Espírito Santo 0.35 0.69 3.85 
Goiás 0.38 0.92 3.59 
Maranhão 1.07 1.28 2.21 
Mato Grosso 0.15 0.30 0.36 
Mato Grosso do Sul 0.27 0.10 0.62 
Minas Gerais 2.01 3.41 1.33 
Pará 1.69 1.57 2.77 
Paraíba 8.71 8.86 8.88 
Paraná 1.34 1.48 1.39 
Pernambuco 12.5 11.94 12.58 
Piauí 1.23 0.98 1.69 
Rio de Janeiro 9.65 8.82 5.70 
Rio Grande do Norte 6.87 7.71 6.16 
Rio Grande do Sul 2.07 1.34 1.64 
Rondônia 0.31 0.33 0.26 
Roraima 0.12 0.10 0.10 
Santa Catarina 1.23 1.28 0.98 
São Paulo 18.71 16.76 11.45 
Sergipe 2.84 2.26 1.54 
Tocantins 0.15 0.13 0.15 
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  ANOS JAN/JUL 
INDICADORES 2004 (1) 2005 (1) 2006 
    
RESID.PERMANENTE DOS ESTRANGEIROS (%)       
Alemanha 7.71 10.13 12.54 
Angola 0.43 0.18 0.00 
Africa do Sul 0.00 0.54 0.00 
Argentina 4.19 3.39 3.39 
Austria 0.00 2.03 2.03 
Australia 0.43 0.00 0.00 
Belgica 0.87 0.34 0.34 
Canadá 2.39 0.54 0.68 
Chile 0.00 1.27 0.68 
Colômbia 0.00 0.54 0.00 
Dinamarca 2.17 1.27 0.34 
Escócia 0.43 0.00 0.00 
Espanha 4.99 5.81 7.80 
EUA 11.37 8.87 10.17 
Finlândia 0.87 2.00 1.36 
França 5.57 8.71 6.10 
Holanda 3.9 2.90 4.41 
Hungria 0.00 0.00 0.68 
Inglaterra 5.36 4.93 3.05 
Irlanda 0.65 0.54 0.00 
Israel 0.00 0.36 0.34 
Itália 13.75 12.50 11.19 
Japão 0.00 0.36 0.34 
Noruega 0.65 1.27 0.68 
Portugal 19.27 18.85 16.95 
Suécia 0.65 1.45 3.05 
Suiça 5.15 5.43 4.75 
Uruguai 0.43 0.73 0.68 
Venezuela 0.43 0.00 0.00 
Outros 8.34 4.54 8.45 
       
RENDA MÉDIA MENSAL (EM R$)       
Estrangeiros (4) 9 874.59                  9 210.28  7 173.30
Brasileiros (4)     
1 a 3 salários mínimos 17.84                        16.83  19.38
2 a 5 salários mínimos 14.69                        16.49  18.51
5 a 10 salários mínimos 19.65                        20.17  19.79
10 a 20 salários mínimos 19.77                        18.64  16.16
Mais de 20 salários mínimos 19.70                        14.94  12.99
Sem rendimento 8.36                        12.95  13.19
       
GASTO MÉDIO INDIVIDUAL DIÁRIO (R$)       
GMID dos Turistas em Geral 72.82 68.26 69.74
GMID dos Hospedados em Hotel 143.2 152.48 135.96
GMID dos brasileiros 59.48 75.24 67.58
GMID dos estrangeiros 171.41 153.87 150.52
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  ANOS JAN/JUL 
INDICADORES 2004 (1) 2005 (1) 2006 
    
PERMANÊNCIA MÉDIA (DIAS)       
Permanência dos turistas em geral  9.37 10.33 8.54
PM dos hospedados em hotel(5)   5.94 6.09
PM dos Brasileiros 9.17 7.76 7.09
PM dos Estrangeiros 9.71 12.91 11.00
    
AVALIAÇÃO (ENTRE ÓTIMO E BOM) (%)       
Atrativos Naturais 85.96 83.98 87.67
Patrimônio Histórico/Cultural 84.72 89.86 89.90
Manifestações Populares 88.15 89.35 90.28
Equipamentos de lazer 77.72 79.85 84.08
Serviços de passeio 88.59 85.44 86.77
Serviços de receptivo 79.16 83.96 80.03
Recepção/Hospitalidade 90.83 89.78 88.75
Informação Turística 73.33 72.49 67.97
Sinalização Turística 52.98 54.94 58.64
Guias de Turismo 71.32 71.18 57.26
Meios de Hospedagem 80.07 78.77 80.03
Bares/Restaurantes 90.18 89.16 86.22
Comércio/Compras 87.16 85.16 89.06
Diversões Noturnas 81.49 77.68 85.83
Táxis 79.94 79.89 71.28
Comunicações (Correio/Telefone) 78.9 80.09 82.53
Sinalização Urbana 55.46 58.54 58.00
Segurança Pública 43.89 40.26 39.84
Limpeza Pública 36.77 39.68 40.61
Ônibus Urbano 65.48 73.08 68.63
Terminal Marítimo 36.56 89.45 97.28
Terminal Rodoviário 81.68 62.29 51.72
Aeroporto 81.30 70.75 50.74
 
*FONTE: PESQUISAS DO PERFIL DO TURISMO RECEPTIVO DO NORDESTE - SUDENE/CTI-NE/OOT - 
2004;2005;2006 
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