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RESUMO 

 
Com este trabalho, propõe-se verificar de que formao planejamento estratégico, para a 
atividade turística, é capaz de funcionar como mecanismo de desenvolvimento turístico 
sustentável numa perspectiva local, focada nas potencialidades de determinado destino.O 
problema da pesquisa consiste em saber se o planejamento estratégico do turismo funciona 
como um mecanismo capaz de proporcionar o desenvolvimento local mais 
equilibrado?Procura-se fazer uma análise dos principais autores que abordam a temática do 
desenvolvimento sustentável do Turismo tendo como objetivos: Identificar os fatores que 
influenciam para um desenvolvimento turístico equilibrado no âmbito local; Discorrer sobre o 
planejamento estratégico do turismo como mecanismo capaz de proporcionar o 
desenvolvimento local equilibrado; Ser instrumento de pesquisa para futuros estudos quanto 
ao desenvolvimento sustentável da atividade turística. Para o desenvolvimento deste estudo 
foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros, artigos científicos, dissertações de cunho 
acadêmico,sites da web, periódicos quanto ao que seja o fenômeno turístico, planejamento 
sustentável da atividade turística, a inter-relação entre os agentes envolvidos na atividade, 
notadamente o trade turístico, ou seja, as empresas ligadas ao setor. Bem como sobre como o 
planejamento estratégico é capaz de proporcionar o desenvolvimento a nível local mais 
equilibrado em benefício de toda a cadeia produtiva e em especial a comunidade receptora. 
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Strategic PlanningasTourismSustainableLocalTouristActivityBasedDevelopment Mechanism. 

 

With this work, we proposed to measure how the strategic planning for the tourism industry is 
able to function as sustainable tourism development mechanism in a local perspective, 
focused on specific target potential. It seeks to analyze the main authors that address the 
theme of sustainable development of tourism with the following objectives: Identify the 
factors that influence for a balanced tourism development at the local level; Discuss the 
strategic planning of tourism as a mechanism capable of providing the balanced local 
development; Being a research tool for future studies on the sustainable development of 
tourism. To develop this study were conducted literature searches in books, journal articles, 
dissertations of academic nature, web sites, journals as to what is the tourism phenomenon, 
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sustainable planning of tourism, the interrelationship between the agents involved in the 
activity, notably the tourist trade, or companies linked to the sector. As well as on strategic 
planning is able to provide the development the more balanced local level for the benefit of 
the entire production chain and in particular the receiving community. 
 
Keywords:Tourism.Planningfor tourism.SustainableLocal Development. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é uma análise sobre as concepções de estudiosos do turismo acerca do 

desenvolvimento sustentável da atividade turística no que tange ao desenvolvimento de um 

determinado local. Procura-se expor as deduções acerca do que foi analisado. 

Com a construção deste trabalho se propõe a discorrer, também, sobre o 

planejamento estratégico da atividade turística como mecanismo de desenvolvimento local 

equilibrado desta atividade. 

Um trabalho nesse sentido se faz relevante para ser mais uma fonte para futuros 

estudos no campo do desenvolvimento estratégico do Turismo de base local, notadamente no 

âmbito municipal já que é o menor recorte espacial onde se pode ter uma maior interação 

entre todos os agentes alvos do desenvolvimento da atividade turística. 

Esse estudo tem a seguinte questão norteadora: o planejamento estratégico do 

turismo funciona como um mecanismo capaz de proporcionar o desenvolvimento local mais 

equilibrado? 

Como objetivo geral, procura-se discutir os principais autores que abordam a 

temática do desenvolvimento sustentável do Turismo. Tem-se como objetivos específicos: 

identificar os fatores que influenciam para um desenvolvimento turístico equilibrado no 

âmbito local; discorrer sobre o planejamento estratégico do turismo como mecanismo capaz 

de proporcionar o desenvolvimento local equilibrado. 

Fazer um estudo de alternativas acerca do planejamento do Turismo focadas nas 

características do local é fundamental e é assunto que está entre estudos de importantes 

teóricos do fenômeno turístico como Mário Carlos Beni e Reinaldo Dias, por exemplo. 

Afinal, atualmente o turismo é tido como uma das atividades econômicas que tendem a 

proporcionar o desenvolvimento socioeconômico sem causar impactos nocivos ao meio 

ambiente do qual se apropria. 



	  
	  
	  

 

Turismo: Contextualização e Planejamento Sustentável 

 

No cenário econômico atual, o Turismo é tido como uma das atividades econômicas 

mais promissoras para alavancar o desenvolvimento socioeconômico das nações. A atividade 

turística é importantíssima principalmente para os países em desenvolvimento, como é o caso 

do Brasil, tendo em vista que proporciona geração de emprego e renda diminuindo assim as 

disparidades entre as classes sociais e, sobretudo, contribui para a conservação do meio do 

qual se apropria (FERNANDES; COELHO, 2002). 

A Organização Mundial do Turismo (OMT) formulou uma definição que é tida como 

base para diversas outras definições do turismo: 

 
De acordo com a definição da OMT, o turismo é descrito como as atividades que 
realizam as pessoas durante suas viagens e estadias em lugares distintos de seu 
entorno habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a um ano, com a 
finalidade de lazer, por negócios e outros motivos, não relacionados com o exercício 
de atividade remunerada no lugar visitado. (OMT, apud DIAS, 2005, p. 18) 

 
Nota-se que nesta definição a OMT procurou englobar todas as viagens realizadas 

por um período não maior que um ano realizadas para fora do lugar de residência habitual, 

incluindo aquelas empreendidas não apenas com o fito no lazer especificamente, mas também 

dá margem para a inclusão de viagens a congressos científicos, visitas a parentes, 

peregrinações, bem como as ligadas aos negócios quando executivos, ao se deslocarem para 

feiras empresariais, por exemplo, no seu tempo livre se utilizam de equipamentos e visitam 

atrativos da localidade na qual se encontram. 

 Já para Dias (2005, p.18), o fenômeno turístico, partindo da análise de alguns pontos 

congruentes de definições de turismo, pode ser estudado a partir de dois enfoques principais: 

Como um sistema econômico formado por uma série de empresas públicas e 
privadas que oferecem uma variedade de serviços turísticos, e produtos voltados 
para o lazer, entretenimento etc. (...). Como prática social e cultural orientada para 
atender às necessidades psicossociológicas dos turistas, que geram incontáveis 
interações sociais entre diversos agentes (turistas-residentes, funcionários das 
empresas turísticas-viajantes, turistas-turistas, agentes públicos-turistas etc.), 
provocando mudanças sociais e culturais. 

 



	  
	  
	  

Conforme as proposições do autor citado, verifica-se o caráter diverso do turismo. 

Sob a visão econômica, geradora de emprego e renda para toda a cadeia de empresas ligadas a 

promoção e comercialização dos produtos turísticos, que são os atrativos formatados em 

pacotes turísticos. A essa cadeia de organizações que utilizam um conjunto de equipamentos e 

serviços para atender aos clientes/turistas é o que comumente se denomina de “indústria do 

turismo”.  

Quanto ao aspecto sociocultural, o turismo objetiva atender aos anseios de ordem 

psicológicas dos turistas como status e bem-estar. Desta maneira, as relações interpessoais 

decorrentes da atividade podem provocar alterações no comportamento ou estilo de vida de 

qualquer dos agentes envolvidos se suas necessidades não são supridas ou se uma cultura se 

sobrepuser a outra, tanto da comunidade anfitriã em relação aos turistas, como destes em 

relação àquela. 

Face às ponderações abordadas, verifica-se que o turismo requer um ordenamento de 

ações visto a multiplicidade de fatores que o compõe visando o seu crescimento de forma 

coesa e adequada a realidade de cada sítio específico evitando resultados negativos aos 

agentes sociais ligados ao fenômeno. Nota-se, portanto, a importante contribuição do 

planejamento estratégico em turismo como mecanismo para auxiliar os gestores e empresários 

na elaboração e gestão de diretrizes eficientes para desenvolvimento sustentável do setor. 

O princípio básico do planejamento é tomar ciência da realidade atual do fato em 

questão para o qual se deseja traçar medidas para o seu melhoramento. 

Trazendo a ideia de Fernandes (2011, p.5), “[...] o planejamento é um processo que 

permite prever e avaliar ações futuras, com vista à tomada de decisões mais racionais e 

eficientes”. 

O que o autor quer explicitar, em linhas gerais, é que o planejar consiste em, 

tomando como base informações consistentes, ter a noção de como as atitudes tomadas no 

momento presente podem afetar a realidade futura que se deseja atingir. Do ponto de vista do 

turismo, com o uso de técnicas de planejamento é possível, por exemplo, avaliar em qual 

nível de desenvolvimento um dado destino turístico estará a curto, médio e longo prazo. 

Castro e Midlej (2011, p.21), definem o planejamento turístico da seguinte forma: 
 

Pode-se defini-lo como uma técnica sucessiva e ordenada de olhar para dentro, para 
fora e para frente da organização, delineando caminhos para o futuro, enfrentando 
riscos e incertezas e aproveitando oportunidades, ou como uma visão de futuro, ideia 



	  
	  
	  

do ambiente interno e externo, competência adaptativa, flexibilidade estrutural e 
competência em conviver com imprecisão e mudanças rápidas, ou ainda, é uma 
oportunidade para construir, reavaliar ou desenvolver um novo meio de ver a 
organização. 

 
Neste conceito enfatiza-se a questão da continuidade do planejamento. Quando se diz 

que ele é adaptativo e flexível, isso significa dizer que se buscam alternativas para adequar as 

ações a realidade do objeto do plano, sempre buscando reduzir os ricos por meio, muitas 

vezes, de alterações na estrutura dos projetos.  

Braga (2007, p. 65) diz que o planejamento turístico: 
 

É o processo de avaliação do núcleo receptor (comunidade, oferta turística, demanda 
real) da demanda real e de destinos turísticos concorrentes, com o intuito de ordenar 
ações de gestão pública direcionadas ao desenvolvimento sustentável e, 
consequentemente direcionadas a gestão privada para que ela estruture 
empreendimentos turísticos lucrativos com base na responsabilidade socioambiental. 

 

Observa-se neste conceito uma visão mais global, interdisciplinar como o turismo 

exige. Se na definição dada por Castro e Midlej (2011), focava-se principalmente a 

organização/empresa, na concepção de Braga, vê-se a interelação do poder público como 

indutor do processo, a comunidade como receptora das ações, e o fato de as ações públicas 

também serem direcionadas a iniciativa privada para que de atitudes empreendedoras possam 

ser criados empreendimentos estruturados para a prestação de serviços turísticos, objetivando, 

é claro, o lucro, mas embasados na filosofia de conservação do patrimônio socioambiental de 

determinado destino. 

Ainda conforme Braga (2007, p.8) há três níveis de planejamento: “planejamento 

preventivo, planejamento corretivo e o planejamento misto”.Em um município, o 

planejamento preventivo tem por objetivo estruturá-lo para a sustentabilidade da atividade 

focando principalmente a comunidade para que esta não se torne alheia ao processo, bem 

como dotar o destino de infraestrutura adequada para o turismo. 

O planejamento corretivo destina-se a corrigir falhas nos planos existentes de 

apropriação dos atrativos para o turismo. Já o planejamento misto é uma mescla de ações 

preventivas e corretivas que, segundo a autora acima citada, “é o mais comum porque, mesmo 

em um trabalho de planejamento preventivo, existem situações que exigem direcionamentos 

corretivos” (BRAGA 2007, p. 8). 



	  
	  
	  

Assim, é observável que muitos munícipios, por não terem elaborado um plano 

preventivo de desenvolvimento turístico, acabam recorrendo ao planejamento misto a fim de 

reduzir os impactos negativos ocasionados pelo turismo desregrado como a degradação 

ambiental e traçando metas futuras para a utilização racional de suas potencialidades ainda 

não apropriadas pela indústria do turismo. 

Ruschmann (1997) ressalta que para a atividade turística se desenvolver 

sustentavelmente é imprescindível que seja mantida a atratividade dos recursos turísticos, 

sobretudo os naturais, que apresentam alto grau de perecibilidade quando, em virtude de 

atender uma grande quantidade de pessoas, não se faz um planejamento estruturado para seu 

uso turístico, como estudo de capacidade de carga do destino. É notável que algo dentre os 

fatores que afetam o ordenamento do turismo, em virtude da sua vertente econômica, estão as 

visões conflitantes entre o setor privado que deseja benefícios em curto prazo e o setor 

público que para consolidar a atividade necessita de um planejamento de longo prazo. 

A autora acima mencionada traz a sua visão quanto à sustentabilidade do turismo 

através do seguinte raciocínio referente ao seu planejamento: 

 
O planejamento turístico, visando à integração de seus fatores de desenvolvimento, 
surgiu como consequência e reação aos planos excessivamente voltados para 
aspectos específicos como o econômico e o físico. O reconhecimento da 
amplitudedo fenômeno e a abrangência dos fatores, além do caráter interdisciplinar e 
convergente da atividade, tornaram imprescindível o planejamento integrado nas 
localidades receptoras. Ele tem por objetivo o desenvolvimento coerente dos 
elementos físicos, econômicos, sociais, culturais, técnicos e ambientais, para a 
satisfação de turistas e empresários, e deve, necessariamente, estar inserido em uma 
política global, empreendida pelo governo. (RUSCHMANN 1997, p. 100) 

 

Percebe-se assim que o planejamento do turismo, então almejado, deriva-se da 

carência de uma análise macro do fenômeno, abordando a interdisciplinaridade que exige, 

pois em um modelo já ultrapassado a atividade era analisada e planejada com o fito apenas no 

seu viés econômico e estrutura física. Desta forma, o autor busca ressaltar, no seu 

pensamento, que o turismo sustentável constitui-se quando as autoridades governamentais, 

seja nos níveis Municipal, Estadual ou Federal, são capazes de empreender ações objetivando 

o crescimento econômico, melhoria da estrutura física dos destinos, consolidação das culturas 

locais, melhoria do bem estar social da população de forma que esta se torne corresponsável 



	  
	  
	  
pela manutenção do modelo de desenvolvimento proposto e conservação do meio ambiente 

natural elemento máximo do turismo e necessário para a vida humana. 

Sobre a abordagem do planejamento sustentado na comunidade receptora, Beni 

(2006) constata que em grande parte das intervenções em um município, pode-se afirmar que 

o sucesso se deve a participação ordenada da população na descoberta do problema a ser 

solucionado, no planejamento das ações para solucioná-lo, na execução e reavaliação 

constante das ações e metas traçadas, afinal, é importante que a população esteja engajada em 

todas as etapas do planejamento. 

 

O Sistema Turístico e sua Interdependência 

O turismo é analisado dentro de uma perspectiva holística tendo em vista seu caráter 

sistêmico onde todos os elementos (agentes ligados à atividade) necessitam uns dos outros 

para promoção dos seus serviços. 

Utilizando a abordagem de Chiavenatto (1999, p. 483) como referencial para 

conceituar sistema, tem-se:  

 
É a ideia de um conjunto de elementos interligados para formar um todo. Esse todo 
apresenta propriedades e características próprias que não são encontradas em 
nenhum dos elementos isolados. É o que chamamos de emergente sistêmico: uma 
propriedade que existe no sistema como um todo e não em seus elementos em 
particular. A perspectiva sistêmica mostra que a organização deve ser administrada 
como um todo complexo. [...] é um conjunto de objetos unidos por alguma forma de 
interação ou interdependência. Qualquer conjunto de partes unidas entre si pode ser 
considerado um sistema, desde que a relação entre as partes e o comportamento do 
todo seja o foco da atenção. 

 

Observa-se pelo raciocínio do autor que um sistema é qualquer união de elementos 

diversos que se ajustam de forma coesa para formar uma estrutura capaz de gerar respostas 

unas a organização como um todo. É como um relógio onde cada engrenagem tem sua função 

específica, mas o objetivo maior é fazer o todo funcionar gerando como resposta a contagem 

do tempo em horas. Essa abordagem, porém, trata especificamente das empresas, contudo o 

turismo não pode ser analisado de maneira departamental ou apenas sobre a ótica das 

empresas ligadas a atividade turística devido a sua dinamicidade e complexidade. 



	  
	  
	  

Fazendo uma análise entre as ideias sobre o sistema aberto encontradas em 

Chiavenatto (1999) e Beni (2007), verifica-se que a atividade turística se encaixa como um 

sistema aberto, pois os elementos componentes (comunidade, empresas, governo, por 

exemplo) mantêm intensa e complexa relação entre si e com meio ambiente, influenciado por 

este e agindo sobre o mesmo. 

Para a OMT, apud (FERNANDES, 2011, p. 50), “o turismo deve ser examinado 

como um sistema integrado e um setor socioeconômico. O sistema turístico funcional tem por 

base os fatores de oferta e de demanda”. Essa determinação vem corroborar com a ideia de 

um sistema aberto, pois direciona a análise de todos os fatores (social, econômico, cultural, 

ambiental, enfim) internos, mas principalmente externos que compõem o turismo de um dado 

destino e como eles se inter-relacionam em benefício do todo. 

Beni (2007, p.29), abordando a questão da operacionalização do Sistema Turístico 

(SISTUR) ressalta que: 
Em turismo, [...] a operacionalização do sistema é, em sua maior parte, processada 
pela iniciativa privada, cabendo ao Estado o processo de normatização e controle. 
Mas o controle não significa apenas examinar se os planos estão sendo executados 
corretamente, implica também a avaliação deles e, consequentemente, a alteração de 
programas e projetos. Um dos aspectos mais críticos e contraditórios da direção de 
sistemas é, justamente, o do planejamento para a mudança de planos, porque 
ninguém pode pretender ter estabelecido os corretos objetivos globais, ou uma 
definição correta do ambiente, ou uma definição inteiramente precisa dos recursos, 
ou, ainda, a definição final dos componentes.  

 

Para o objetivo de organizar e gerir um sistema turístico, Beni ressalta que a 

administração pública desempenha o papel de principal engrenagem na harmonização dos 

planos do sistema, facilitando sua exequibilidade e gestão devendo não apenas conferir a 

operacionalização dos planos, mas, quando for exigido, tomar providência para mudar planos 

em benefício do bem comum. Ressalta-se, também, que fatores que influenciam para o não 

funcionamento das diretrizes de governo para o desenvolvimento do turismo em um dado 

local são falhas no processo de engajamento dos atores sociaisdo destino. 

Nesse sentido, é incumbência das instituições da administração pública programar 

políticas públicas de ordenamento da atividade turística de certo local, região ou país, pois, 

como se observa em Montejano (2001), constata-se que a política é o instrumento do Estado 

para gerenciar o bem público e ela se subdivide em macro e micro política, sendo esta aquela 



	  
	  
	  

	  

relacionada ao seguimento específico da sociedade. Portanto, ao se falar em política turística 

está se falando em micro política. 

Para uma análise das relações diversas existentes dentro do contexto do turismo é 

possível encontrar em Beni (2007) um modelo referencial do sistema turístico (SISTUR) que 

é um instrumento base para estudos quanto ao processo dinâmico da atividade, onde atuam 

diferentes agentes sociais, conforme é possível observar na figura abaixo: 

 

MODELO DE TURISMO (SISTUR) – MODELO REFERENCIAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figura 1:Modelo de Sistema Turístico  
Fonte: Beni (1998). 

 

Ao se estudar o modelo proposto pelo autor, nota-se a complexidade do fenômeno 

turístico em decorrência de seu caráter plurissetorial. Porém, atendo-se ao subsistema da 

superestrutura pode-se deduzir que é neste que se processa a complexa organização da 

atividade, cabível ao setor público e privado. 
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Nesse subsistema, procura-se harmonizar a oferta, ou seja, a produção e venda dos 

serviços turísticos com os anseios demanda. Parte, sobretudo, da iniciativa do poder público o 

papel de organizar jurídico-administrativamente, por meio das suas instituições, a atividade 

turística, bem como implantar estratégias que incentivem a iniciativa privada a investir no 

turismo de determinado local ou região procurando evitar erros no desenvolvimento turístico 

local em decorrência da falta de estratégias de governo bem elaboradas que podem resultar 

em efeitos negativos sobre as características inerentes de um determinado destino. 

Montejano (2001, p. 15) afirma que “o Estado realiza o planejamento dos recursos e 

da oferta no que diz respeito a desenvolver política, econômica, social e culturalmente, o 

turismo conforme a demanda turística, mediante projetos, programas e planos”. 

Essa colocação evidencia, em consonância com as colocações de Beni, que é dever 

da esfera pública proporcionar infraestrutura e diretrizes para que os demais componentes da 

sociedade possam participar de maneira integrada do desempenho do turismo como atividade 

socioeconômica, zelando pela conservação dos recursos naturais e culturais base da atividade, 

bem como promovendo o engajamento da sociedade civil no delineamento do seu próprio 

futuro. 

 

Planejamento Estratégico do Turismo como Ferramenta para o Desenvolvimento Local 

Equilibrado 

 

Consoante com as explanações até aqui abordadas, direcionadas ao planejamento do 

turismo e a interdependência dos agentes envolvidos na sua cadeia produtiva para o 

desenvolvimento e gestão sustentável da atividade, procura-se neste recorte do trabalho 

discutir como o conhecimento do sistema do turístico, planejamento turístico e 

sustentabilidade são bases fundamentais para a elaboração de ações que promovam o 

desenvolvimento equilibrado no âmbito de um determinado local/destino. 

Trazendo as palavras de Dias (2008), verifica-se que atualmente o turismo é a 

principal fonte de desenvolvimento econômico de diversos países, pois é considerado uma 

“indústria limpa”, uma vez que promove atividades de baixo impacto, o que  contribui para a 

conservação do ambiente natural tão degradado pela ação antrópica em virtude do 

crescimento econômico a qualquer custo.  



	  
	  
	  

Ao se considerar o desenvolvimento de um município com potencial turístico é 

preciso levar em conta também o aspecto global, porque o fluxo de turistas de vários destinos 

geram impactos no âmbito local. Atualmente, os destinos são expostos diretamente ao mundo 

inteiro, efeito ocasionado pela tendência à globalização. Com isso, a inclusão dos mais 

variados agentes sociais no planejamento estratégico do turismo local se faz necessária para 

que, das discussões sobre os rumos a tomar para o futuro, resultem em benefícios a todos os 

envolvidos e se garanta a autenticidade do destino.  

Segundo o pensamento de Dias (2008, p. 159): 
 

O turismo enquanto uma atividade a ser integrada no modelo de desenvolvimento 
local apresenta características específicas. Uma das mais importantes e que o 
diferencia de outras atividades econômicas é que deve ser consumida no local a 
matéria-prima que o sustenta. Nesse sentido, é uma atividade que apresenta dupla 
face, pois ao mesmo tempo em que o espaço é produtivo, um espaço de produção e 
geração de atividade, também é um espaço de consumo. 

 
Conforme Dias, diferentemente de outros produtos, o turístico tem uma característica 

divergente, pois o sua produção e consumo se fazem em loco e em tempo real. Nesse caso, é o 

turista que sai de seu lugar de origem para consumir o produto turístico no destino desejado. 

Deste deslocamento surge o contato entre as comunidades autóctones e visitantes, ato que 

pode provocar modificações dos hábitos locais, sobretudo porque geralmente a população 

residente tem uma cultura mais frágil. Aí reside a importância do planejamento bem 

fundamentado ao potencial e realidade local, com a população sendo sensibilizada sobre as 

modificações benéficas, e evidenciar as nocivas que podem advir, de forma a prepará-la para 

a inclusão do turismo como atividade econômica predominante.  

Dias e Pimenta (2005, p. 19) detalham alguns dos impactos econômicos do turismo a 
nível local, onde se destacam: 

  
1.Impacto sobre o setor público: Com o aumento do turismo, cresce a necessidade 
de investimentos públicos; o turismo, portanto, é um importante consumidor de 
gastos públicos, pois o setor público deve prover a infra-estrutura e administrar os 
recursos ambientais e culturais, o que exige gasto, além de promover o turismo nos 
centros de origem da demanda turística, de forma isolada ou em parceria com o setor 
privado; 2. Impacto sobre os preços: A expansão do turismo nos destinos é, de modo 
geral, acompanhada de um aumento de preços, motivado entre outros fatores por: 
aumento da demanda por bens e serviços; aumento da oferta monetária (dinheiro) 
ocasionado pelo aumento da expansão do turismo; muitos empresários se 
aproveitam do maior incremento da demanda num curto período de tempo, para 
elevar os preços. Essa prática de elevação dos preços é facilitada pela baixa 



	  
	  
	  

concorrência nos locais de destino turístico; 3. Impacto sobre os investimentos: 
Quando ocorre um incremento da atividade turística em determinada localidade, há 
um processo crescente de investimentos, não só por parte do setor privado, mas 
também por parte do Estado. Assim, a atividade turística impõe investimentos em: 
construções para alojamentos; restaurantes; lanchonetes; estacionamentos, etc.; 
obras públicas de diversos tipos, como rodovias, saneamento básico, energia, etc[...].  
 

Vê-se na citação acima que os autores procuram ressaltar o aspecto econômico do 

desenvolvimento sustentável para o âmbito local. Pelo que foi exposto, observa-se que é 

inegável as benesses que o turismo bem projetado proporciona ao município. Para a 

comunidade maiores oportunidades de trabalho pelo incremento de novos empreendimentos 

como hotéis, pousadas e restaurantes. As benfeitorias para atender aos turistas são utilizadas 

também para a comunidade, a citar limpeza pública e serviços de saúde. Aos empresários 

maiores ganhos pelo aumento do fluxo de visitantes e valorização de seus empreendimentos. 

O poder público dispensa grandes investimentos em infraestrutura básica e de apoio ao 

turismo, porém também ganha com a arrecadação de tributos. 

Utilizando a concepção de Beni (2006) a respeito do desenvolvimento local 

concebido como desenvolvimento endógeno, observa-se que este pressupõe um 

desenvolvimento de baixo para cima, ou seja, o crescimento/ desenvolvimento se inicia a 

partir do aproveitamento das potencialidades locais no processo produtivo não se baseando 

apenas em fatores externos como a ingestão de investimentos externos e implantação de 

indústrias que podem modificar totalmente as características do destino, pois o cunho maior é 

a participação da comunidade na cadeia produtiva do turismo local. O intuito é tornar todos os 

elementos da sociedade local corresponsáveis pelo ordenamento da atividade, visto que se 

reconhece que para haver sucesso na implantação de projetos cujo fito é o bem coletivo, todos 

são importante na elaboração e na tomada de decisões.  

Sobre a mobilização social e gestão participativa, Beni (2006) enfatiza: 
 

O modelo de gestão participativa pode trabalhar não apenas em prol da integração 
entre as diversas esferas que atuam os agentes decisores, mas na democratização da 
informação e de dados para permitir a construção de uma nova forma de agir, fora 
dos velhos paradigmas do assistencialismo e do paternalismo, utilizando, em vez 
disso, um planejamento participativo, integrado e, mais importante, convergente 
com os anseios da população, sendo um multiplicar do conhecimento, de histórias e 
de identidades locai. [...] A proposta assume uma mobilização social que enfrente de 
forma organizada os problemas sociais, econômicos e ambientais. Tais problemas 
devem ser controlados de forma única por uma sociedade unida e fraterna, que não 
fuja de sua realidade local e regional. (BENI, 2006, p. 63) 



	  
	  
	  

 

Não se busca, com a mobilização da comunidade a participar do planejamento, 

apenas seu engajamento em ações específicas em determinadas situações. A proposta é fazer 

com que a população se torne conhecedora dos planos, através de um sistema de comunicação 

eficaz, que mostre o que está sendo planejado, não a relegando ao simples ato de acatar as 

decisões das classes detentoras do poder de decisão, para que possa opinar e intervir sobre as 

ações que afetaram seu próprio destino e não delegando esses atos somente a este ou aquele 

extrato social. Cabe, portanto, ao poder público o papel de instigar a população como um todo 

a participar ativamente do processo decisório do seu próprio futuro. 

O desenvolvimento endógeno prioriza, sobretudo, o bem estar da comunidade local, 

não firmado apenas no crescimento econômico, pois acima de tudo deve prevalecer a 

preservação do ambiente natura e sociocultural. Atualmente é possível observar que a um 

demanda crescente do turismo interno, cujo objetivo maior é o reencontro com a natureza. 

(BENI, 2006)  

Oliveira e Lima (2003), no seu trabalho, ao estudar os elementos endógenos do 
desenvolvimento regional, afirmam o seguinte: 

 
O desenvolvimento regional ou local depende da conciliação das políticas, que 
impulsionam o crescimento, com os objetivos locais. A organização da sociedade 
local pode transformar o crescimento advindo dos desígnios centrais em efeitos 
positivos, ou melhor, em desenvolvimento para a região. [...] A solução dos 
problemas e, por conseguinte, a melhoria da qualidade de vida demandam o 
fortalecimento da sociedade e das instituições locais, pois são estas que 
transformarão o impulso externo de crescimento em desenvolvimento.(OLIVEIRA; 
LIMA 2003, p. 37) 

Em simetria com que foi exposto pelas palavras de Beni, trazendo para o âmbito 

turístico a afirmação de Oliveira e Lima, verifica-se que o desenvolvimento local só será 

possível se a sociedade local conseguir absorver os estímulos externos da economia e 

conseguir transformá-los e adaptá-los ao ambiente local para solucionar problemas de 

desemprego e, consequentemente, a pobreza. É fundamental que a sociedade civil esteja 

organizada, bem como as instituições públicas e privadas locais, pois se não houver a soma 

das políticas públicas de governo com o atendimento dos anseios sociais população local, 

certamente não haverá um desenvolvimento adequado e satisfatório a todos os grupos sociais. 

O problema de pesquisa – de que forma o planejamento estratégico do turismo 

funciona como um mecanismo capaz de proporcionar o desenvolvimento local mais 



	  
	  
	  
equilibrado? – foi respondido, poisno presente estudo foram esmiuçados os fatores que 

impulsionam o desenvolvimento turístico local, assim como foram discutidas as ferramentas 

de planejamento e gestão capazes de atingir tal desenvolvimento que deve ser traçado em 

conjunto procurando atender principalmente os anseios da comunidade autóctone e 

preservando as características inerentes desta. 

O objetivo geral da pesquisa – discutir os principais autores que abordam a temática 

do desenvolvimento sustentável do Turismo – foi alcançado, visto que foram explanadas as 

concepções de pesquisadores e autores especialistas no estudo do fenômeno turístico. 

Os objetivos específicos da pesquisa – Identificar os fatores que influenciam para um 

desenvolvimento turístico equilibrado no âmbito local; Discorrer sobre o planejamento 

estratégico do turismo como mecanismo capaz de proporcionar o desenvolvimento local 

equilibrado. Tais objetivos foram alcançados porque no decorrer do estudo foram elencados 

os elementos e ações que devem ser adotadas em conjunto por todos os agentes sociais 

envolvidos na atividade turística de qualquer destino, bem como se deve fazer uso das 

ferramentas de planejamento para unir todos os elementos capazes de promover o 

desenvolvimento turístico local.  

Dessa forma, o planejamento estratégico para o turismo é uma ferramenta que se faz 

necessária para que seja possível aliar o desenvolvimento econômico de um dado destino com 

a necessidade de se preservar a características do mesmo para garantir a sua perenidade ao 

longo do tempo, resultando assim na conservação do meio ambiente natural e cultural, bem 

como peculiaridades da comunidade compreendida pela atividade turística. 

 

 

Metodologia 

 

A metodologia empreendida para a confecção deste trabalho consistiu num 

levantamento de informações bibliográficas. Foram realizadas pesquisas em livros, sites da 

web, artigos científicos, dissertações de cunho acadêmico, bem como em periódicos 

relacionados ao tema em questão. 



	  
	  
	  

A pesquisa apresenta uma natureza qualitativa. Para Minayo (2000) a pesquisa 

qualitativa como sendo a que responde a questões muito particulares por se preocupar com as 

ciências sociais e a realidade improvável de ser quantificada ou reduzida a resultados. 

Posteriormente procedeu-se ao estudo, análise e interpretação sobre o que dizem os 

principais autores que abordam sobre o planejamento do turismo, sistema turístico, 

sustentabilidade e o fenômeno turístico como propulsor do desenvolvimento de locais onde há 

potencialidade para o desenvolvimento da atividade turística de forma equilibrada. 

Por fim, seguiu-se a redação deste trabalho expondo as deduções e posicionamentos 

acerca do tema enfatizando o planejamento estratégico e sustentável do turismo e suas 

contribuições para o desenvolvimento local. 

 

Considerações Finais 

 

Planejar estrategicamente o desenvolvimento do turismo significa levar em 

consideração todas as variáveis envolvidas com esta atividade na sua abordagem econômica 

em um determinado local, ou seja, a comunidade, as empresas ligadas ao setor, o poder 

público, os turistas e o meio natural, que são elementos preponderantes do turismo, de forma 

que a sua inserção não acarrete em danos socioambientais irreversíveis em decorrência de 

falhas na concepção dos planos de ações.  

Dentro deste enfoque, o intuito de se utilizar técnicas de planejamento para o 

desempenho da atividade turística consiste em procurar minimizar os ricos de fracasso quando 

da utilização dos atrativos naturais, socioculturais, arquitetônicos entre outros, bem como na 

constituição de empreendimento que venham a ser explorados pelo fenômeno turístico para 

fins comerciais. 
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