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RESUMO 

  
 
A exploração racional dos recursos naturais pelo homem e a criação de uma metodologia 
dinâmica que proporcione a utilização planejada desses recursos é um desafio na busca do tão 
sonhado desenvolvimento sustentável e, para tanto, se faz necessário que as ações sejam 
planejadas e bem coordenadas. No Turismo, esse planejamento objetiva a coordenação das 
ações humanas sobre o território ocupado, evitando, dessa forma, a depredação e destruição 
dos recursos ali contidos. O município de Carnaúba dos Dantas, situado no interior do Rio 
Grande do Norte, tem como principal atividade econômica a indústria cerâmica e possui um 
grande potencial turístico – um vasto leque de produtos turísticos – que pode vir a ser 
explorado como uma nova alternativa econômica local. Para se inserir o município em 
questão na atividade turística, um planejamento deve ser realizado e uma etapa fundamental 
nesse processo é o estudo diagnóstico do local, que irá fornecer dados sobre a situação atual 
do destino turístico. Com base nos dados expostos, o objetivo deste trabalho é a realização de 
um estudo diagnóstico do município supracitado, observando suas potencialidades e 
fragilidades enquanto produto turístico. Para isso, foi empregada uma análise macroambiental 
externa e interna do cenário (análise SWOT), bem como uma pesquisa de campo com uma 
amostra populacional de romeiros e turistas, além de entrevistas com gestores turísticos do 
município e das localidades circunvizinhas. A análise dos dados coletados foi realizada 
levando-se em consideração os objetivos propostos, com o auxílio de softwares específicos. O 
que foi percebido, após a apreciação dos dados, foi que o destino Carnaúba dos Dantas 
apresenta um vasto leque de recursos turísticos que, por falta de investimentos em infra-
estrutura, são impedidos de se converterem em atrativos turísticos. Ainda assim, existem uns 
poucos atrativos que sustentam, de forma incipiente, o turismo na localidade. Como pontos 
fortes desse produto turístico, estão o turismo religioso – representado pelo atrativo Monte do 
Galo – e o arqueoturismo. Por outro lado, as debilidades observadas estão, principalmente, 
relacionadas à falta de infra-estrutura dos atrativos e do município. O destino Carnaúba dos 
Dantas ainda está engatinhando quanto ao desenvolvimento do turismo enquanto atividade 
econômica alternativa e, apesar de todo o potencial existente, necessita de investimentos para 
a melhoria de seus atrativos e recursos turísticos.  
 
 
 
Palavras-chave: Planejamento turístico. Sustentabilidade. Carnaúba dos Dantas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
  
 

 
The rational exploration of the natural resources for the man and the creation of a dynamic 
methodology that provides the planned use of those resources is a challenge in the search of 
such dreamed maintainable development and, for so much, it makes necessary that the actions 
are drifted and well coordinated. In Tourism, that planning objectifies the coordination of the 
human actions on occupied territory, avoiding, this way, the pillaging and destruction of the 
resources there contained. The municipal district of Carnauba dos Dantas, placed inside Rio 
Grande do Norte, has as main economic activity the ceramic industry and it possesses a great 
tourist potential - a vast fan of tourist products - that can come to be explored as a new local 
economic alternative. By Interfering the municipal district in subject in the tourist activity, a 
planning should be accomplished and a fundamental stage in that process is the study 
diagnosis of the place, which will supply data about the current situation of the tourist destiny. 
Based on data, the objective of this work is the accomplishment of a study diagnosis of the 
above-mentioned municipal district, observing its potentialities and fragilities while tourist 
product. For that, an external environmental analysis was used and it interns of the scenery 
(analysis SWOT), as well as a field research with a sample population of pilgrims and 
tourists, besides interviews with tourist managers of the municipal district and of the 
surrounding places. The analysis of the collected data was accomplished being taken in 
consideration the proposed objectives, with the aid of specific software. After appreciating 
data, it was noticed Carnauba dos Dantas destiny presents a vast fan of tourist resources that, 
for lack of investments in infrastructure, are impeded of if they convert in tourist 
attractiveness. Nevertheless, some little attractiveness that sustain exist, in an incipient way, 
the tourism in the place. As strong points of that tourist product, are the religious tourism - 
represented by attractive Monte of the Rooster - and the archaeological tourism. On the other 
hand, the observed weaknesses are mainly related to the lack of infrastructure of the 
attractiveness and of the municipal district. The destiny of Carnauba dos Dantas is still 
crawling with relationship to the development of the tourism while alternative economic 
activity and, in spite of the whole existent potential, it needs investments for the improvement 
of its attractiveness and tourist resources. 
 
 
 
Word-key: Tourist planning; Maintainable development; Carnauba dos Dantas 
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1 INTRODUÇÃO 

  

1.1 Problemática  

 

É ingênuo pregar posturas preservacionistas extremas, que visam defender a 

natureza, afastando dela a presença humana e bloqueando o desenvolvimento econômico. Mas 

também é antiético compactuar com formas predatórias de exploração da natureza, pois a 

exaustão de recursos naturais e da biodiversidade provocaria o desaparecimento da vida 

humana. Assim sendo, há que se estabelecer mecanismos fortes de indução, fiscalização e 

gestão racional de uso do território (legislação) e dos recursos naturais. Desenvolver uma 

metodologia dinâmica que proporcione o uso planejado da ocupação territorial, da exploração 

dos recursos naturais e das potencialidades econômicas, de forma participativa, é o desafio na 

busca do desenvolvimento sustentável. Para orientar este desenvolvimento, é necessário 

planejar as ações. 

Neste sentido, o planejamento turístico tem por finalidade coordenar as ações do 

homem sobre o território e ocupa-se em direcionar a construção de equipamentos e facilidades 

de maneira adequada, evitando, assim, os efeitos negativos nos recursos, que podem destruí-

los ou reduzir sua atratividade (SALDAÑA; UEDA, 2004).  

Apesar de Carnaúba dos Dantas, localizada no interior do estado do Rio Grande do 

Norte, ser um município onde ocorram diversas festividades religiosas e, por conseguinte, 

tenha um razoável fluxo de romeiros – uma vez que há um incipiente turismo religioso –, a 

localidade tem sua base econômica sustentada em, praticamente, apenas um tipo de atividade 

industrial, que é a indústria cerâmica (SILVA, 1999). Por isso, sofre constantemente com a 

ameaça de um possível colapso econômico, haja vista estar apoiando-se em um pilar 

econômico insustentável, que necessita da extração de madeira e argila em uma área 

localizada no semi-árido nordestino com alto índice de desertificação (IDEMA, 2004). Diante 

dessa situação, surge a necessidade de aumentar diversificadamente sua base de sustentação. 

Na busca por esta ampliação, o turismo tem aparecido como uma alternativa considerada, 

visto que o município conta com um leque amplo de produtos turísticos em potencial, além de 

sua vocação natural para continuar atraindo peregrinos.  

A necessidade de um planejamento turístico em Carnaúba dos Dantas torna-se 

fundamental quando se objetiva inserir esta prática econômica de maneira sustentável e 

duradoura. No entanto, algumas carências estruturais evidenciam a incipiência da atividade 

turística neste município, o que exige um maior empenho do poder público nessa área. Este 
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empenho varia desde o fomento à iniciativa privada ao trabalho de divulgação e estruturação 

do produto turístico Carnaúba dos Dantas.  

Igualmente, a falta de qualificação profissional deve ser considerada para que se 

possa desempenhar a atividade turística da forma correta, garantindo-se ao visitante prontidão 

e qualidade no atendimento (SEBRAE, 2004). 

Com um planejamento atento a essas questões, e ciente de seu dever de fiscalizar o 

desenvolvimento em longo prazo do turismo – evitando também a descaracterização dos 

recursos patrimoniais ecológico e cultural –, será garantido à população local um novo 

segmento econômico no qual estes poderão ser inseridos. Entretanto, para que se consiga 

atingir um equilíbrio entre os diversos fatores que compõe o Turismo, é necessário analisar 

suas variáveis para que se possa compreender seu funcionamento. E uma etapa fundamental 

do planejamento, de acordo com Pereira (2001), refere-se ao estudo diagnóstico, que irá 

fornecer um retrato da situação atual do município enquanto destinação turística. Apontando 

suas fraquezas e fortalezas, oportunidades e ameaças, entre outras informações de 

fundamental importância que servirão de base de sustentação para toda e qualquer atividade 

de planejamento propriamente dita. 

Una-se a isto, o fato da escassez de estudos e dados estatísticos sobre o turismo no 

estado de uma forma geral, sobretudo no interior. Afinal, como ocorre na maioria dos estados 

brasileiros, boa parte dos estudos recai sobre a capital. Por isso, é necessária a realização de 

estudos que se voltem para o interior do estado, a fim de se explanar melhor a condição de 

seus municípios. E especificamente nesse estudo abordar-se-á Carnaúba dos Dantas-RN  

Face aos fatos acima dispostos, tem-se como questão central do estudo: Qual é a 

situação atual do Município de Carnaúba dos Dantas-RN enquanto produto turístico, a 

saber, suas potencialidades, debilidades, oportunidades e ameaças? 
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1.2 Justificativa 

 

Atualmente, no contexto econômico mundial, a atividade turística é uma das 

atividades econômicas que vem apresentando maior taxa de crescimento. O turismo é uma 

atividade econômica que mobiliza mais de 50 setores produtivos de bens e serviços, 

requerendo o trabalho de inúmeras categorias técnicas e profissionais (LANZA, 1998 apud 

VAZ, 2001). Grande parte dos segmentos deste setor apresenta um acelerado crescimento, 

afinal, “[...] o turismo é o setor que mais cresce no mundo e contribui para a economia 

mundial com 10,2% do Produto Interno Bruto (PIB) de todos os países” (CAMPOS; 

GONÇALVES, 1998, p.23). Dentre tantos e promissores segmentos, enfatiza-se o turismo 

cultural – que é o tipo de Turismo cuja viagem é motivada pela “busca de informações, de 

novos conhecimentos, de interação com outras pessoas, comunidades e lugares, da 

curiosidade cultural, dos costumes, da tradição e da identidade cultural.” (SEGALA, 2003). 

Aplicar os recursos patrimoniais ao turismo e, simultaneamente, desenvolvê-lo de 

forma sustentável1, a saber, melhorando a qualidade de vida da população local através da 

utilização rentável, mas parcimoniosa e cuidadosa, destes recursos (isto é, promovendo a sua 

conservação), torna-se uma tarefa árdua. Daí a necessidade de um planejamento previsto nas 

políticas públicas geradas pela União, estados e municípios.  

Salienta-se que o uso do patrimônio cultural para fins turísticos não deve ocorrer 

sem que antes se tenha feito um planejamento, pois pode a atividade turística, massiva e 

predatória, ultrapassar a capacidade de carga2 possuída por determinado produto e, com isso, 

venha a comprometer o atrativo turístico em si, o que inviabilizaria a atividade 

(RUSHMANN, 1999). Este projeto foi idealizado com vistas ao planejamento turístico do 

município de Carnaúba dos Dantas, partindo-se do conhecimento prévio e de uma posterior 

avaliação de seu potencial turístico. Foram detectados no município bens patrimoniais 

expressivos, que podem encontrar no turismo um dos vetores para o seu desenvolvimento 

sócio-econômico.  

Adicione-se a isso o fato de apenas a parte litorânea de toda a área do estado do 

Rio Grande do Norte estar sendo explorada turisticamente, sobretudo Natal3, o que favorece a 

                                                 
1 Desenvolvimento sustentável do turismo considera-se aquele que atende às necessidades dos turistas atuais, 
sem comprometer a possibilidade do usufruto pelas gerações futuras. (WCED, 1987 apud RUSCHMANN, 
1997). 
2 “O número máximo de população residente, flutuante e turística que ocupe a região sem produzir desajustes no 
meio natural.” (PETROCCHI, 1998, p.234). 
3 No ano de 2003, a Grande Natal foi responsável por 69,36% do fluxo turístico potiguar. (SETUR, 2004). 
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interiorização de tal atividade, no estado, como forma de diversificá-la e fortalecê-la em 

termos de competitividade. Ciente dessa importância, a interiorização do turismo tem sido 

persistentemente perseguida e estimulada pelo Governo Federal, através do antigo Programa 

Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), durante a gestão do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso, e o seu sucessor no Governo Lula, o Programa de Regionalização do 

Turismo – Roteiros do Brasil (BENI, 2003). Considerem-se, também, as prioridades que as 

novas administrações municipais estão dando a este setor econômico, inclusive como 

conseqüência do estímulo dado à gestão local e descentralizada do turismo a partir da década 

de 1990 (RUSCHMANN, 1997; BENI, 2003), como forma de promover o desenvolvimento 

social e econômico através da geração de emprego e renda. 

Dessa forma, este trabalho pode apresentar grande importância para o município 

em função de sua capacidade de sugerir mudanças que provoquem impactos sócio-

econômicos na população, de forma sustentável e a longo prazo. Além disso, servirá de 

paradigma para nortear, no futuro, possíveis planejamentos turísticos de toda a região do 

Seridó, dada a escassez de estudos sobre a temática na Região, ao passo do crescente interesse 

que desperta com a recente criação dos Roteiros Turísticos do Seridó4, em 2004, dentro do 

marco do supracitado Programa de Regionalização do Turismo (BENI, 2003).                       

                                                 
4  SEBRAE (2004). 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Realizar um estudo diagnóstico do Município de Carnaúba dos Dantas-RN, 

identificando suas potencialidades e debilidades, bem como suas oportunidades e ameaças 

enquanto produto turístico, de modo a embasar o planejamento e o desenvolvimento turístico 

local de forma sustentável. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

a) Levantar dados relativos à situação atual da oferta turística do Município de 

Carnaúba dos Dantas, por meio da realização de um inventário dos recursos, 

atrativos, serviços e equipamentos turísticos e de apoio ao turista; 

b) Avaliar a situação de mercado e competitiva da destinação sob a ótica do visitante; 

c) Realizar um diagnóstico ou análise SWOT do produto turístico de Carnaúba dos 

Dantas, identificando seus pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades; 

d) Propor um posicionamento para o Município no âmbito do Pólo Turístico do 

Seridó. 
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2 PLANEJANDO O TURISMO 

 

2.1 Impactos do Turismo na Localidade  

 

Com o advento da indústria do turismo, algumas seqüelas poderão surgir em 

função da falta de planejamento. Tais seqüelas são evidenciadas por Theobald (2002, p.88), 

cuja afirmativa é de que: 

À medida que o turismo continua a crescer numa região, suas exigências sobre os 
recursos escassos da área são cada vez maiores. É necessário, sobretudo, terra, e 
conseqüentemente o preço dela sobe. Os donos de terra locais são incentivados a 
vender suas propriedades, e o resultado é que, embora possam obter ganhos em curto 
prazo, no final a única coisa que eles dispõem é de seu trabalho de baixa 
remuneração. Na verdade a maior parte dos benefícios decorrentes da elevação dos 
preços da terra é recebida pelos especuladores, que compram a terra dos proprietários 
anteriores antes de ela ter sido designada para um empreendimento turístico. 
Entretanto esses problemas podem ser superados se num estágio inicial o governo 
comprar a terra por um preço justo, de mercado, ou se a terra for alugada, em vez de 
vendida para os geradores de iniciativas turísticas. 

 

A mudança de hábitos, a degradação do local, a descaracterização da cultura e o 

excesso de lixo, também são fatores que inviabilizam o desenvolvimento sustentável. O 

envolvimento da comunidade local, de instituições compromissadas com o meio ambiente e 

com a cultura são fundamentais para que os impactos não acarretem transformações 

significativas. Ruschmann (1997, p. 56) salienta que:  

[...] Todas as intervenções do turismo não se traduzem, necessariamente, na agressão 
ou na degradação do meio ambiente natural. Qualquer mutação econômica ou social, 
independentemente de sua origem, pode provocar modificações na relação do homem 
com seu espaço. Portanto, o turismo não pode ser responsabilizado por todos os 
efeitos negativos e agressões à natureza. 
 

Estes impactos poderão ser minimizados por meio da utilização de uma 

combinação de fatores, incluindo-se o planejamento e a regulamentação, incentivos para 

encorajar ou desencorajar certas atividades, imposição de dificuldades para o acesso a locais 

com elevados níveis de uso e a educação, no local e fora dele. De acordo com Goodwin 

(1995) essas ações ligadas às políticas são cada vez mais necessárias para garantir que o 

desenvolvimento do turismo seja consistente com as necessidades da população local e do 

meio ambiente.  

O fomento ao turismo sustentável, juntamente com o planejamento ordenado dos 

espaços, dos equipamentos e das atividades turísticas, pode gerar divisas para a área, 

contribuindo, assim, para a preservação de seus recursos naturais relevantes e garantindo a 

conservação e proteção dos mesmos através do controle dos turistas.   



17 
 

2.1.1 Impactos Econômicos  

 

A importância da atividade turística como força motriz da economia é reconhecida 

em todo mundo. Sendo, portanto, muito viável, no que tange à rentabilidade, para um país, 

estado, região ou cidade, adotá-la. Para se ter uma idéia da importância deste setor na 

economia devemos analisar sua abrangência. Aqui as palavras de Theobald (2002, p. 87) 

tornam-se esclarecedoras: 

O turismo internacional é uma exportação invisível, no sentido de que cria um fluxo 
de moeda estrangeira para a economia de um país de destino e com isso contribui 
diretamente para a situação da balança de pagamentos. Como outras indústrias de 
exportação, esse influxo de renda gera faturamento nas empresas, emprego, renda 
familiar e receita governamental. [...] Entretanto, o processo de geração não cessa 
nesse ponto. Uma parte do dinheiro recebida pelas empresas, pelos indivíduos e pelos 
órgãos governamentais é gasta dentro da economia do destino, criando assim novos 
giros de atividade econômica. No total, esses efeitos secundários podem superar 
consideravelmente em magnitude os efeitos diretos iniciais. [...] O turismo interno 
tem efeitos bastante semelhantes sobre as regiões anfitriãs de um país. No entanto, ao 
passo que o turismo internacional leva para o país um fluxo de moeda estrangeira, o 
turismo interno redistribui espacialmente a moeda dentro das fronteiras desse país. Do 
ponto de vista de uma região turística dentro de um país, porém, o turismo interno é 
uma forma de exportação invisível. O dinheiro ganho em outras regiões é gasto dentro 
da região anfitriã, gerando um aumento da receita das empresas, dos empregos, da 
renda e da receita do governo local.                                                                                                                                     
 
 

Segundo Moesch (2002, p. 37) acreditar que o Turismo influencia apenas o setor 

econômico de uma sociedade “é desconhecer a essência de um fenômeno que exerce uma 

pressão crescente sobre a produção da subjetividade social, o ecossistema, o modo estético e a 

herança cultural das localidades”. É preciso ressalvar que o fator econômico do Turismo foi o 

primeiro a despertar a atenção para esta atividade. Mas atualmente, pensar desta forma é 

limitar sua real abrangência e os benefícios que traz em seus diferentes âmbitos além do 

econômico: cultural, social e ecológico. 

 

2.1.2 Impactos Socioculturais 

 

Os impactos sócio-culturais do turismo são manifestados, por exemplo, através de 

uma gama enorme de aspectos, desde as artes e o artesanato até o comportamento 

fundamental de indivíduos e grupos coletivos.  

Tais impactos podem ser positivos, como nos casos em que o turismo ajuda a 

preservar ou mesmo ressuscitar as habilidades artesanais da população; ou aumenta o 

intercâmbio cultural entre duas populações distintas.  
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Podem, também, ser negativos, como nos casos em que há comercialização ou 

degeneração das artes e do artesanato e a comercialização de cerimônias e rituais da 

população anfitriã.  São constituídos verdadeiros bloqueios psicológicos entre a comunidade 

receptora e os turistas, onde a tolerância daqueles se dá unicamente em função do dinheiro 

gasto por estes no local visitado; não havendo, portanto, registros de interação entre esses 

atores (CIPOLLARO, 1981 apud RUSCHMANN, 1997) 

Os impactos podem prejudicar também o intercâmbio cultural, apresentando uma 

visão limitada e distorcida de uma das populações. (COOPER et al., 2001).  

 

 

2.1.3 Impactos Naturais 

 
O desenvolvimento da atividade turística no meio natural apresenta vantagens 

preservacionistas bastante elevadas, a ponto da renda gerada pela exploração de uma 

determinada área ser suficiente para proporcionar as condições financeiras que a implantação 

de equipamentos e medidas voltadas à sua conservação necessite; afinal, a conservação de um 

dado espaço natural é condição fundamental para que o fluxo de visitantes continue indo à 

localidade e gerando renda para os setores público e privado – principais interessados em sua 

conservação (RUSCHMANN, 1997). Essa situação é reforçada por Petrocchi (1998, p.130), 

quando este afirma que: 

Muitas vezes, assiste-se a reações contra o uso turístico de determinados recursos 
naturais. Em um país com os problemas sociais do Brasil, é altamente 
recomendável o uso dessas áreas para fins turísticos. A convivência do meio 
ambiente com o turismo é perfeitamente possível. [...] As áreas ambientalmente 
protegidas podem ser importantes atrações turísticas. A  exploração do turismo 
deve, entretanto, ser ordenada e planejada. A utilização delas, além de gerar 
benefícios econômicos para a população da região, pode gerar também recursos 
para sua conservação. [...] É importante para o próprio turismo que essas áreas 
ambientais sejam fortalecidas, dado o interesse que despertam, enriquecendo a 
oferta turística. 

 
Entretanto, a utilização da natureza para o turismo acarreta alguns impactos 

negativos para esta.  “Ecologicamente, o turismo implica na ocupação e na destruição das 

áreas naturais que se tornam urbanizadas e poluídas pela presença e pelo tráfego intenso de 

turistas.” (CIPOLLARO, 1981 apud RUSCHMANN, 1997, p.57).  Isso pode ser facilmente 

verificado, a exemplo, nos constantes desabamentos de terras que ocorrem em áreas de 

montanhas, pois a retirada das árvores para construção de rodovias – que faz parte dos 

equipamentos necessários à implementação do turismo – provoca desequilíbrios na estrutura 
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do solo; uma vez que não haverá mais raízes para sustentar a terra e drenar a água das chuvas 

(RUSCHMANN, 1997). 

Assim, resta ao planejador analisar o melhor tipo de trabalho a ser desenvolvido na 

região, pois com a atividade turística, inevitavelmente, os impactos na natureza ocorrerão. 

Mas, as formas de minimizá-los e utilizar a conservação da destinação para garantir seu 

desenvolvimento sustentável, definirão o futuro do produto. 

 

2.2  Desenvolvendo o Turismo Sustentável 

 

Uma das condições para que a atividade possa ser implementada ao longo dos 

anos, sem prejuízo de seu desempenho, está na manutenção do fator que motivou a visitação: 

o meio no qual o turismo está inserido (RUSHMANN, 1999). O desenvolvimento do turismo 

sustentável busca atender aos anseios da localidade receptora no que tange aos benefícios 

trazidos por esta atividade; visa à satisfação das necessidades dos turistas em conhecer e 

desfrutar das peculiaridades do destino, ao passo em que protege e aumenta as oportunidades 

para o futuro. É visto como um condutor de gerenciamento de todos os recursos, de tal forma 

que as necessidades econômicas, sociais e estéticas possam ser satisfeitas sem desprezar a 

manutenção da integridade cultural, dos processos ecológicos essenciais, da diversidade 

biológica e dos sistemas que garantem a vida. Este desenvolvimento implica inserção social, 

ou seja, a participação é essencial para que os impactos não destruam o lugar e os confrontos 

entre comunidade e turistas não se estabeleçam; além disso, o lugar deve gerar empregos para 

a comunidade, oportunidade de comercialização do artesanato e de prestação de serviços. 

Paralelamente, as escolas necessitam fortalecer os estudos sobre a história e cultura local.  

Desse modo, torna-se fundamental evitar que o turismo, fonte de geração de 

diversos benefícios, como o emprego e renda, desenvolvimento local, desconcentração de 

divisas, seja destruído pelo seu principal agente: o turista. Então, alguns fatores hão de ser 

considerados a fim de se evitar danos ao produto e à cultura local. 

 

2.2.1 Capacidade de Carga 

 

A maioria dos municípios brasileiros dispõe de uma infra-estrutura básica mínima 

voltada às necessidades de sua população – como energia elétrica, água, telefonia, entre 

outros. Não obstante, as cidades turísticas também possuem este tipo de infra-estrutura, 

adicionando-se a presença de meios de hospedagens, restaurantes, entre outros, que fazem 
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parte da infra-estrutura turística. Entretanto, a despeito das localidades comuns, os destinos 

turísticos têm que considerar em seu planejamento, além das pessoas que fixaram residências 

e neles habitam, a população flutuante decorrente do número de turistas que o visitam e que 

utilizam sua estrutura. 

Diante do fato acima exposto, a delimitação da capacidade de carga surge como 

uma importante ferramenta de controle dos impactos causados ao produto turístico, meio 

ambiente e cultura local, pelos visitantes da cidade. Pode-se entender pelo conceito de 

capacidade de carga ecológica como o nível de visitação além do qual irão ocorrer impactos 

ambientais inaceitáveis, sejam eles diretamente no local visitado ou afetando indiretamente a 

natureza e o ecossistema, atingindo, dessa forma, o ciclo vital de espécies da fauna e flora. No 

entanto, este conceito ficaria limitado caso se restringisse apenas ao meio ambiente, por isso, 

deve-se atentar também para uma outra modalidade de capacidade de carga a ser estabelecida, 

a sócio-cultural. Esta refere se ao uso máximo de qualquer local sem causar efeitos negativos 

sobre os recursos patrimoniais, ou causar impacto negativo sobre a sociedade, a economia e a 

cultura (COOPER et al., 2001). 

  Fennell (2002, p.111) reforça esta necessidade quando diz que: 

Cada vez mais pesquisadores e profissionais da área começam a reconhecer os 
perigos inerentes à oferta de um número crescente e de uma diversidade de 
experiências para uma sociedade cada vez maior de consumidores. [...] com o 
tempo os gestores começaram a entender que o planejamento e o desenvolvimento 
correto de áreas públicas e privadas devem ser vistos como os melhores meios de 
garantir a segurança dos recursos em primeiro lugar, mesmo passando por cima de 
necessidades e expectativas dos participantes [...]. 

 

O limite na capacidade de carga poderá proporcionar a diminuição de impactos 

ambientais decorrentes das visitas, pois distribui o fluxo turístico nos passeios existentes e 

aumenta a segurança durante a visitação. Além do mais, a qualidade na prestação do serviço 

torna-se melhorada, visto que ocorrerá uma maior interação do turista com a natureza e o guia 

terá menos pessoas para atender.  

O turismo sustentável deve ser uma ferramenta que, além de conservar as áreas 

naturais, possa auxiliar economicamente nas melhorias das áreas e também ajudar a 

conscientizar as pessoas da importância do planejamento ordenado da prática turística local 

para evitar danos ambientais.                                                               . 

 

2.2.2 O Uso do Patrimônio e Sua Regulamentação 
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O patrimônio cultural de um município constitui uma das formas de identidade de 

seus habitantes. Sendo a partir dele que o povo de uma determinada localidade pode remontar 

sua história e dar continuidade a suas tradições. A preservação do patrimônio tem entre suas 

funções o papel de realizar a continuidade cultural, ser o elo entre o passado e o presente e nos 

permite conhecer a tradição, a cultura, e até mesmo quem somos, de onde viemos 

(MENEZES, 1999). Desperta o sentimento de identidade. Barreto (2000) defende a recriação 

de espaços revitalizados, como um dos fatores que podem desencadear o processo de 

identificação do cidadão com sua história e cultura.  

Este legado pode ser utilizado como atrativo turístico, desde que exista algum tipo 

de mecanismo que garanta sua proteção contra ações predatórias oriundas, principalmente, da 

indústria do turismo. Portanto, a criação de leis que viabilizem tal proteção será determinante 

na preservação do acervo cultural da cidade. 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é responsável 

pela proteção dos bens culturais do país, através da realização de tombamentos – cuja 

terminologia vem da inserção do bem a ser protegido no livro do tombo, segundo Fonseca 

(2003) –, restaurações e revitalizações que assegurem o acervo arquitetônico, urbanístico, 

documental, etnográfico e artístico do território brasileiro. O IPHAN é um organismo 

vinculado ao Ministério da Cultura. 

 Estes tombamentos são processos de regulamentação cujo rigor tem natureza de 

lei. Além disso, ainda existem outros tipos de tombamentos cuja competência estende-se aos 

estados e municípios, cuja proteção é feita, respectivamente, por leis estaduais e municipais. 

 
 

2.3  Por que Planejar o Turismo?  

 

Como uma das indústrias de maior expressão mundial, o turismo está associado a 

muitos dos principais setores da economia global. É um fenômeno estreitamente ligado a 

diversos setores da vida – seja ambiental, social, cultural e economicamente – por isso, é 

muito difícil de defini-lo em termos mais simples. Essa dificuldade está evidenciada em um 

artigo da revista The Economist (1991, apud FENNELL 2002, p.15) que afirma:  

Não há uma definição amplamente aceita do que constitui a indústria (do turismo); 
qualquer definição corre o risco de superestimar ou subestimar a atividade 
econômica. Em poucas palavras, essa indústria é aquela que tira as pessoas de casa 
para levá-las a outro lugar (e de volta também) e que provê alojamentos e comida 
para elas enquanto estão fora. Mas, isso não nos leva muito longe. Por exemplo, se 
todas as vendas de restaurantes fossem contadas como ligadas ao turismo, as cifras 
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ficariam artificialmente infladas com a inclusão das vendas para a população local. 
Mas não seria certo excluir todas as vendas em restaurantes. 

 

O turismo é o produto da inter-relação entre os serviços associados (atrações, 

facilidades, transporte e hospedagem) fornecidos e utilizados para ajudar na movimentação do 

turista e este (FENNELL, 2002). 

Talvez seu relacionamento com disciplinas como psicologia, economia, 

antropologia, geografia, sociologia, história, entre outros, parece ter definido sua 

complexidade e favorecido sua instabilidade. Este fator é ressaltado por Tyler et al. (2001, p. 

23): 

A natureza diversificada da indústria turística tem se traduzido na dificuldade de 
definir e de conceituar o planejamento turístico, portanto, na extrema dificuldade de 
conseguir coordenar os vários elementos do produto turístico. Contudo, e de forma 
paradoxal, é essa natureza da indústria turística que torna o planejamento tão 
importante, em especial a maneira como as comunidades receptoras, a cultura e o 
modo de vida delas, bem como o meio ambiente, fazem parte do produto turístico. 

 

Com base nas definições dos pesquisadores desta área, pode-se inferir que o 

turismo não é uma ciência, mas um fenômeno, um compósito social; dessa forma, a 

possibilidade de exatidão em seu desempenho enquanto atividade econômica fica um pouco 

inviabilizada. Portanto, o que se pode fazer é buscar meios que reduzam consideravelmente a 

incerteza e imprecisão intrínsecas ao setor, definindo metas a serem cumpridas em prazos 

determinados e buscar antecipar-se a possíveis imprevistos decorrentes de sua atividade. 

Face a esta questão, o planejamento turístico surge como uma necessidade 

premente que influenciará diretamente no desenrolar desta atividade ao longo das décadas.  

Planejar é o processo que se destina a produzir um ou mais futuros desejados. 

Segundo Ruschmann (1997, p. 83), o planejamento "consiste em um conjunto de atividades 

que envolvem a intenção de estabelecer condições favoráveis para alcançar objetivos 

propostos. Ele tem por objetivo o aprovisionamento de facilidades e serviços para que uma 

comunidade atenda seus desejos e necessidades". 

 Seguindo este parâmetro, para planejar é necessário definir políticas e processos 

de implementação de equipamentos e atividades e seus respectivos prazos. 

Um planejamento turístico deve maximizar os benefícios sócio-econômicos e 

minimizar os custos e impactos ambientais, visando o bem estar da comunidade receptora e a 

rentabilidade dos empreendimentos do setor. 

A atividade turística possui, como a maior parte das atividades econômicas e 

sociais, a capacidade de promover impactos de ordem positiva e negativa. É baseado nisto 
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que, diversos estudiosos vêm se preocupando em tornar pública a importância da preservação 

e do planejamento, de forma concreta e permanente.  

Pelo lado negativo Bowler (1993 apud FENNELL, 2002, p. 79) é enfático em dizer que: 

A terra está rapidamente se tornando uma casa inadequada para seu mais nobre 
habitante, e outra era igual a essa, de crimes e irresponsabilidades humanas [...] 
poderá reduzi-la a condições de produtividade tão empobrecida, de superfície tão 
fragmentada, de excessos climáticos tão sérios que a ameaçarão com a destruição, a 
barbárie e talvez até com a extinção das espécies.  
 

Já pesquisadores como Krippendorf (1977 apud FENNELL, 2002, p. 105) 

reconheciam que “a base de recursos funcionava como matéria-prima do turismo, e que perdia 

seu valor com o uso impróprio e o abuso”. 

Os incentivos à estimulação da efetiva parceria entre órgão de preservação e 

turismo são cada dia mais comuns. Isto por que o conceito de sustentabilidade vem tendo uma 

grande divulgação. De certo, convencer a comunidade da importância da preservação não é 

tarefa simples. Para isso, os planejadores necessitam mostrar, com exemplos reais, como a 

revitalização de uma área ou atividade, a cultura é reforçada e todos são beneficiados. 

        O envolvimento da comunidade define o rumo do planejamento que, se não conta 

com apoio desta, está fadado a declinar. Cada tipo de recurso requer uma forma específica de 

intervenção. Existem áreas como parques naturais, por exemplo, que pedem preservação 

permanente, e que o turista possui áreas restritas de visitação, para garantir a sobrevivência 

das espécies.  

Com enorme crescimento nos últimos anos, o turismo tornou-se uma das áreas que 

mais oferece novos empregos, contudo cresceu desordenadamente e agora necessita 

urgentemente de uma intervenção, para que áreas degradadas sejam recuperadas e áreas em 

perfeito estado sejam preservadas. Isso é o que chamamos de desenvolvimento turístico 

sustentável. 

O resultado esperado pelos órgãos planejadores do turismo é de que as cidades 

receptoras consigam a sustentabilidade econômica, preservem a cultura e o meio ambiente e 

garantam a aprovação por parte da comunidade. 

 

2.4 Planejamento Turístico Integrado: Os Pólos Turísticos  

 

Para desenvolver o turismo na região e dinamizar a atividade, os estados da região 

Nordeste criaram em 1991, juntamente com o Governo Federal, o Programa de Ação para o 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE).  Esse plano conta com o 
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financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e objetiva dinamizar a 

atividade na região, garantindo sua sustentabilidade econômica, bem como, reduzir as 

desigualdades sociais existentes entre a região Nordeste e as demais regiões do país. Segundo 

a Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte (SETUR, 2007), foi investido na 

primeira fase deste plano US$ 670 milhões. Esse montante foi distribuído para os estados da 

região para que estes investissem em beneficiamento e ampliação de 8 aeroportos, 

saneamento básico de áreas turísticas, melhoria e implantação de estradas, preservação de 

meio ambiente e recuperação de patrimônio histórico e cultural de diversas áreas das 

principais capitais do Nordeste. 

No que tange ao Rio Grande do Norte (PRODETUR/RN), foram injetados US$ 44 

milhões entre os anos de 1996 e 2000. Isso pôde ser observado em obras de infra-estrutura 

como, por exemplo: implantação de acessos viários às principais praias, a pavimentação de 

todas as vias e urbanização da orla de Ponta Negra. Também foi construído um novo terminal 

de passageiros no Aeroporto Augusto Severo e foi implantada a rede de saneamento da Via 

Costeira. Com a finalidade de agrupar os municípios das diferentes regiões do estado e 

desenvolver a atividade turística nestes, foram criados cinco Pólos Turísticos: o Pólo Costa 

das Dunas (compreendendo a grande Natal e o litoral sul), o Costa branca (litoral norte), o 

Serrano (região oeste/serrana), o Agreste e o Seridó.  Sendo o Pólo Costa das Dunas o 

primeiro a ser implantado e o único a ter recebido financiamento das duas fases do 

PRODETUR/RN que ocorreram, entre 1995 e 2001 e 2005 a 2007, uma vez que os demais 

pólos surgiram em um momento posterior à conclusão do PRODETUR/RN II (SETUR, 

2007). 

A Tabela 1 fornecida pela SETUR/RN, disponibilizada nos anexos desse trabalho, 

dispõe de dados estatísticos que confirmam os efeitos positivos desse plano no estado. Trata-

se de um resumo dos principais indicadores do turismo decorrente dos investimentos do 

PRODETUR/RN. Nessa tabela, verifica-se que o turismo, no interstício de 1995 a 2001, 

passou a ser o maior produto de exportação do estado, elevando o PIB em 61%; houve, direta 

e indiretamente, geração de 145.000 novos postos de trabalho. O fluxo de turistas do RN 

aumentou 141%, passando de 588.000/ano para 1.419.000/ano – sendo 142.000/ano só de 

estrangeiros. 

Diante do sucesso alcançado pela primeira etapa desse plano, foi lançado o 

PRODETUR/II com vistas a investir na qualidade ambiental e na capacitação da mão-de-obra. 
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Sobre a temática Seridó, foi criado pelo SEBRAE5 o Roteiro Seridó. Seu objetivo 

é a criação de um corredor turístico entre todos os municípios – Currais Novos, Caicó, Acari, 

Parelhas, Jardim do Seridó, Cerro-corá e Carnaúba dos Dantas – com potencialidades para 

esta atividade, para um desenvolvimento conjunto e sustentável da economia dessa 

microrregião.  (SEBRAE, 2004). 

                                                 
5  Serviço Brasileiro de Apoio as micro e pequenas Empresas (SEBRAE, 2004). 
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3 O MARKETING DO TURISMO  

 

3.1 Conceitos e Definições de Marketing e Marketing Turístico 

 

   Para muitos, a palavra marketing nada mais é que um simples sinônimo de 

propaganda. O público em geral entende marketing como uso vigoroso e, às vezes, intruso da 

propaganda e da venda6. No entanto, estes são apenas parte de uma gama de fatores que o 

compõe. Pois, o marketing tem uma abrangência maior.  É responsável por levar toda a 

empresa a orientar-se ao consumidor e ao mercado, ele “supre necessidades lucrativamente” 

(KOTLER; KELLER, 2006, p. 4).  Para Mielenhausen (2000, p.51) "marketing é um conjunto 

de atividades, que visam atender às necessidades dos consumidores, de modo a permitir a 

existência da empresa e seu desenvolvimento de forma lucrativa”. Já Kotler (2000, p.29) cita 

que: "marketing é um processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm 

aquilo que necessitam e o que desejam com a criação e livre negociação de produtos e 

serviços de valor com outros". A partir destas definições, pode-se inferir que esta atividade 

abrange não só o processo de promoção de determinado produto, bem como, a criação deste, 

suas formas de distribuição e determinação de seu valor. 

 Vale salientar que, inicialmente, tanto a teoria de marketing quanto sua execução 

prática se desenvolveram em associação a produtos tangíveis. No entanto, atualmente, esta 

tem se voltado para o setor de serviços onde está inserida a atividade do turismo. E é nesse 

contexto que surge o marketing turístico, incrementando atividades administrativas que 

atendem Às expectativas dos turistas em relação aos produtos, serviços e potencialidades 

turísticas a serem oferecidas, levando em conta os mercados competitivos existentes. Vaz 

(2001, p.18) define marketing turístico como “um conjunto de atividades que facilitam a 

realização de trocas entre os diversos agentes que atuam, direta ou indiretamente, no mercado 

de produtos turísticos”. 

 

3.2 Segmentação de Mercados Turísticos  

 

As diferenças existentes entre diversos tipos de consumidores, relativas ao modo 

como estes vêem o mundo, seus desejos, suas convicções, suas diferenciações culturais, 

                                                 
6 “As noções populares de marketing provavelmente funcionam mais como um obstáculo do que uma ajuda às 
pessoas que estudam o assunto pela primeira vez, já que, antes de ler qualquer texto de marketing, os leitores já 
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enfim, essa gama de fatores interpessoais, dificulta bastante à venda de quaisquer produtos 

quando o conceito que se utiliza é o de consumo de massa (MIDDLETON; CLARKE, 2002). 

É necessário que se direcione um produto ou serviço para um determinado grupo de pessoas, 

para, desse modo, aumentar sua possibilidade de aceitação. Kotler e Keller (2006, p. 236) 

elucidam a situação, afirmando que:  

Os mercados não são homogêneos. Uma empresa não pode atender a todos os 
clientes em mercados amplos ou diversificados. Os consumidores diferem-se entre 
si em muitos aspectos e, em geral, podem ser agrupados segundo uma ou mais 
características. A empresa precisa identificar os segmentos de mercado a que 
poderá atender com eficácia. Essas decisões requerem um profundo entendimento 
do comportamento do consumidor e uma cuidadosa análise estratégica. Às vezes, 
equivocadamente, os profissionais de marketing perseguem o mesmo segmento de 
mercado em que várias empresas já atuam, negligenciando outros segmentos 
potencialmente mais lucrativos. 

 
Dessa forma, a segmentação de mercado procura relevar as diferenças existentes 

entre diversas pessoas. Por isso, tem por finalidade facilitar a eficácia do trabalho de 

marketing, em termos de custo, formulando, promovendo e entregando produtos que supram 

as necessidades, previamente identificadas, de um dado nicho7 de mercado (MIDDLETON; 

CLARKE, 2002). Os mesmo autores, na página 117 de sua obra, ainda dizem que “na 

indústria do turismo, a maioria das empresas estabelecidas em geral não terá outra escolha 

prática, a não ser direcionar seus esforços para determinados segmentos devido a localização 

e natureza de seus negócios.” Ou seja, em se tratando de localidades turísticas, para que o 

atrativo ganhe mercado, deve-se aliar sua vocação turística à motivação do consumidor. A 

campanha feita em torno do produto turístico deverá centrar-se na busca em determinar o 

perfil de seu visitante e procurar levar a este o destino que procura. Este turista formará 

exatamente o mercado-alvo8 do produto. 

No turismo, talvez mais do que em qualquer outro setor da economia, a demanda 

caracteriza-se por ser extremamente heterogênea, conformando “um complexo variado e 

algumas vezes conflitantes de desejos, necessidades, gostos, atrações e aversões.” (WAHAB, 

1991, p. 152). 

                                                                                                                                                         
têm uma noção do processo contínuo e competitivo de persuasão e estímulos de todos os tipos aos quais somos 
expostos em nosso dia-a-dia.” (MIDDLETON; CLARKE, 2002, p. 19). 
7 Trata-se de um grupo definido menor que pode estar à procura de uma combinação especial de benefícios. À 
medida que o vendedor subdivide um mercado pela introdução de características mais definidas, os segmentos 
tendem a dividir-se em subseguimentos (KOTLER; KELLER, 2006). 
8 Um grupo de pessoas ou empresas para as quais uma empresa projeta, implementa e mantém um composto de 
marketing com a finalidade de atender às necessidades desse grupo, resultando em trocas mutuamente 
satisfatórias. 
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Assim, a demanda turística, por sua própria natureza, exige que destinos e 

empresas trabalhem com marketing de segmentos. No entanto, segmentar mercados turísticos 

não é uma tarefa fácil, como bem ressalta Wahab (1991, p. 152): 

A estratificação desta estrutura de demanda não segue padrões sistemáticos 
baseados em nacionalidade, domicílio, profissão, estrutura familiar ou nível social, 
independendo mesmo da idade ou sexo [...] Consequentemente, a demanda turística 
é diversificada e está longe de poder ser estereotipada em grupos bem definidos. 
 
 

O autor sugere que a demanda turística seja estratificada tomando-se como base 

uma avaliação objetiva dos recursos turísticos do país, região ou localidade receptora, de 

modo a poder ser estabelecida uma “vocação turística” que serviria ao destino como 

instrumento para a descoberta de qual é o tipo de demanda que melhor se ajusta a ele. Em 

outras palavras, o autor assevera que a única forma viável de se segmentar a demanda turística 

é por meio de uma combinação da vocação turística do destino receptor com as motivações da 

demanda. È isso o que origina o se denomina convencionalmente por tipos de turismo – 

turismo cultural, turismo religioso, ecoturismo, turismo de sol e mar etc. – que nada mais são 

do que segmentos de mercado. 

Alguns destes “tipos” ou segmentos de mercado turístico serão ressaltados logo a 

seguir, haja vista a sua relação com o objeto de estudo do presente trabalho. 

 
 
3.2.1 Turismo de Eventos 

 

Uma grande característica do turismo está na instabilidade quanto à procura por 

uma determinada destinação. A esta instabilidade dá-se o nome de sazonalidade. Por isso, 

uma localidade passa por momentos de alta, média e baixa estação, durante todo o ano. 

Nos períodos de baixa estação, é comum que ocorram demissões nos 

empreendimentos do setor turístico, visando à contenção de despesas. Estas demissões 

acarretam grandes prejuízos à economia local, pois diminuem o poder de compra da 

população, desaquecendo-a. 

Em uma situação como esta, onde é necessário contornar os efeitos da alta e baixa 

estação, visando fomentar o turismo em diferentes épocas do ano, para existir um maior 

equilíbrio da demanda, o turismo de eventos apresenta-se como uma solução ideal para os 

destinos turísticos. Isso porque os promotores realizam seus eventos em época de baixa 

temporada, quando encontram facilidades em reunir um número significativo de participantes, 

ao mesmo tempo em que possuem vários locais dispostos a sediá-los. Além disso, “os eventos 
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tradicionais podem ser vistos como instrumentos para interpretar a comunidade, levando o 

povo a ter um contato direto com fatos históricos, objetos e recriando eventos ou modos de 

vida, e assim aumentando o seu conhecimento e apreço às tradições.” (THEOBALD, 2002, 

p.433). 

O turista não depende de férias para viajar e existem centenas de eventos que 

acontecem ao longo do ano, sendo possível, ainda, a criação de outros, dependendo do 

município ou região.  

Assim, os eventos surgem como uma importante ferramenta para reduzir a 

sazonalidade, uma vez que equilibram a receita dos investidores deste setor. 

 

3.2.2 Turismo Cultural 

 

Outro segmento de extrema importância para o município estudado é o turismo 

cultural. Dentro desse segmento, o turismo arqueológico é um dos nichos turísticos que mais 

tem se destacado nos últimos anos. Essa afirmação pode ser percebida através do grande 

número de sítios hoje disponíveis para visitação, não mais estando estes limitados a locais 

como Grécia ou Egito. Neste nicho de mercado, a localidade ocupa posição privilegiada, pois 

conta com um grande acervo pré-histórico dentro de suas fronteiras. 

O uso turístico desses sítios arqueológicos permite proteger e promover esse 

patrimônio, possibilitando ao visitante observar as etapas de um passado remoto dentro do seu 

contexto original e, ao mesmo tempo, dinamizar esses espaços anteriormente restritos aos 

arqueólogos e pesquisadores afins.  

Conforme Moreno et al. (2004), outro benefício gerado pelo turismo arqueológico, 

ou arqueoturismo, está nas vantagens dos sítios explicarem as etapas mais remotas de sua 

história, já que nos museus a mensagem educativa dos objetos se vê limitada pela dificuldade 

para colocá-los em um contexto cultural e físico, enquanto que no sítio conta-se com uma 

realidade objetiva apoiada em seu contexto original, ao passo que no museu a realidade vem 

imposta por um espaço artificial. É neste contexto que o turismo arqueológico destaca-se, pois 

ele aparece como um instrumento capaz de proteger, promover e potencializar o Patrimônio 

Arqueológico, possibilitando ao visitante vivenciar experiências a partir da cultura do outro. 

Os Sítios Arqueológicos de Carnaúba dos Dantas apresentam-se em fase de 

consolidação como destinos turísticos, uma vez que o município encontra-se, com seus 

respectivos atrativos, inseridos no Pólo Seridó. Este Pólo é fruto do Plano de 

Desenvolvimento Turístico (PRODETUR II) em sua segunda etapa no Rio Grande do Norte – 
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trata-se de um plano de créditos e metas desenvolvido pelo BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento) que visa ao desenvolvimento da atividade turística da região Nordeste – e 

objetiva a consolidação do turismo na região do Seridó do RN.   

 

3.2.3 Turismo Religioso 

 

O turismo, que é considerado nos dias de hoje como uma importante fonte de 

desenvolvimento, está, em sua origem, intimamente ligado às peregrinações; as quais, ao 

longo do tempo, deram origem ao aparecimento das pousadas, hospedarias na beira dos 

caminhos, povoados, portos e cidades, onde os peregrinos podiam pernoitar, descansar e 

dispor de alimentação, bebida e até mantimentos para a continuação da viagem.  

Hoje, a religião faz parte de um segmento da atividade turística. Novaes (2000, p. 

125) define como turismo religioso a “[...] modalidade que movimenta um grande número de 

peregrinos em uma viagem pelos mistérios da fé e da devoção a algum santo”. Andrade 

(1998, p. 77) vai mais além desse conceito, e diz que “é o conjunto de atividades com 

utilização parcial ou total de equipamentos e a realização de visita a lugares ou regiões que 

despertam sentimentos místicos ou suscitam a fé, a esperança e a caridade nos fiéis de 

qualquer tipo ou em pessoas vinculadas à religião”.   

A sua prática efetiva realiza-se de diversas maneiras: as peregrinações aos locais 

sagrados; as festas religiosas que são celebradas periodicamente; os espetáculos e as 

representações teatrais de cunho religioso; e os congressos, encontros e seminários, ligados à 

evangelização. 

As peregrinações assumem, assim, um lugar de destaque no conceito de turismo 

religioso porque, como qualquer viajante dos outros destinos turísticos, os peregrinos são 

consumidores de bens e serviços, num movimento de fluxo praticamente ininterrupto. Ainda 

que determinados destinos sejam mais procurados em função de datas específicas, quando se 

realizam festas ou espetáculos de maior apelo de atração, as principais rotas da fé mantêm um 

movimento turístico praticamente contínuo durante grande parte do ano. 

A localidade de Carnaúba dos Dantas apresenta um considerável calendário de 

eventos distribuídos por todo o ano. Além disso, o fator motivador da maioria desses eventos 

chama-se: religiosidade. Dados da gerência de turismo do município revelam que só durante o 

período da Semana Santa esta localidade acolhe cerca de vinte mil fiéis, demonstrando, assim, 

sua capacidade de atração de turistas deste nicho de mercado.  
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As festas, de caráter religioso, compreendidas no calendário carnaubense, iniciam-

se em Março. Neste mês é celebrada a festa de São José, o padroeiro da cidade. Em seguida, 

durante a Páscoa, há o período de maior concentração de fiéis com o Domingo de Ramos e a 

Semana Santa, quando ocorre a encenação de Jesus Cristo chegando a Belém e a Paixão de 

Cristo, respectivamente. No mês de outubro, ocorre a celebração da festa de Nossa Senhora 

das Vitórias, a padroeira do Monte do Galo – um dos principais pontos turísticos religiosos do 

estado do Rio Grande do Norte. Essa festa é o segundo evento de maior porte. Por fim, em 

dezembro, é comemorada a festa de Santa Luzia e São Bento; curiosamente, no dia destes 

santos, o Monte do Galo recebe grande número de devotos dos mesmos, por isso, segundo 

informações cedidas pelo Padre Henoque Demétrio da Silva (o Pároco da cidade), resolveu-se 

celebrar também a festa destes santos com direito a todas as prerrogativas inerentes às festas 

mencionadas anteriormente, como novenas, missas e procissões. 

Os turistas que visitam tal destino são, muitas vezes, proveniente de classes sociais 

menos favorecidas economicamente – uma vez que as classes mais abastadas visam a um 

turismo religioso realizado com maiores investimentos e maior duração de tempo, estando 

quase sempre vinculado a outra atividade simultânea, e os locais escolhidos para essas 

peregrinações são conhecidos e famosos no mundo inteiro, como, por exemplo, Roma, 

Santiago de Compostela, Lourdes, Fátima, Medjugore, Jerusalém, Meca – que encontram no 

divertimento proporcionado pelas romarias religiosas, em geral realizadas sob a forma de 

caravanas, momentos de descanso, de ruptura com o cotidiano, favorável ao contato familiar e 

social, além é claro do fator místico-religioso. 

Através da realização das peregrinações e da participação nas atividades paralelas 

que se desenvolvem em função delas, acaba por se concretizar uma oportunidade de 

divertimento para aqueles que não dispõem de tempo e recursos financeiros para outras 

formas de viagem de lazer. A prática do lazer proporcionada pelo turismo religioso nas 

camadas populares faz com que o entretenimento acabe por se igualar, ou até se sobrepor, ao 

caráter religioso. No entanto, Giovannini Júnior (2001, p.154) minimiza essa situação 

afirmando que: 

Se, por um lado, o turista mostra-se mais interessado no lazer, no patrimônio e numa 
cultura professadamente laica e profana do que uma experiência religiosa admitida, 
por outro lado, o tema da religião, da igreja Católica, da religiosidade popular [...] é 
pensado o tempo todo, criando oportunidades para refletir sobre sua própria 
experiência e,por meio dessa reflexão, descobrir sentimentos e idéias antes não tão 
evidentes em seu cotidiano. Assim, [...] pessoas redescobrem sua religiosidade e 
outras descobrem seu lado profano.  
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Embora não elimine o caráter comercial – uma vez que as atividades paralelas às 

manifestações religiosas ganham nova dimensão, como forma de atrair mais visitantes – a 

participação na peregrinação decorre de uma atitude de fé, sendo, portanto, o elemento 

religioso, fator principal na motivação da visita. Potenciais fontes de diversão e prazer, apesar 

de constituírem objetivo secundário durante a visitação, tornam-se um atrativo a mais, além 

dos fatores tangentes à fé, para entreter o visitante, prolongar a sua estada e estimular o 

consumo.  

 

3.3 O Produto Turístico  

 

Dentre os demais tipos de prestação de serviço, o turismo apresenta-se como uma 

atividade de características bastante particulares9. Entender seu processo de formulação 

despertou o fascínio de diversos estudiosos. Afinal, este surge de uma combinação da 

prestação de diversos tipos de serviços. Portanto, identificar e estudar seus componentes 

tornou-se ponto-chave para propor meios de melhoria de sua prestação. Entretanto, vale 

salientar, por mais que haja artigos e bibliografias que falem do produto turístico, nada será 

comparado à visão deste produto pelo seu comprador.  

O produto turístico, por definição é “o conjunto de bens tangíveis e serviços 

oferecidos para satisfazer desejos e necessidades do visitante” (PEREIRA, 2001, p. 84). Sua 

diferença de outros serviços é a forma como os usuários deste produto o perceberão. A título 

de exemplificação, o fato de duas pessoas, que não se conheçam, terem percepções parecidas 

na compra de um serviço aéreo é bem mais provável, que a análise das impressões destas 

mesmas pessoas em relação a uma viagem de cunho turístico para um dado destino; afinal, 

quando se fala em viagem de caráter turístico, considera-se todos os serviços ofertados e a 

maneira como estas pessoas verão o destino. Pode-se afirmar que, sob a ótica do turista, o 

produto turístico compreende toda experiência vivenciada em uma viagem, a partir do 

momento onde o turista deixa seu lar, até o seu regresso. Desse modo:  

                                                 
9 Castelli (1984 apud VAZ, 2001, p.51) lista nove características distintivas do produto turístico, dentro de um 
enfoque voltado para a hotelaria, mas que também se aplica à visão geral. Na sua concepção, o produto turístico 
é estático ( o consumidor é que se desloca),  não estocável  (o que se vende é a ocupação, o tempo), é sazonal 
(depende de épocas de maior disponibilidade de pessoas), é função do tempo livre (ou seja, não é só uma 
questão de poder aquisitivo), apresenta uma demanda instável ( resultante tanto da sazonalidade como de 
fatores de maior amplitude, como situação política, violência e outros), é abstrato ( a essência do produto é a 
experiência pessoal de visitar a localidade), é baseado em serviços (estrutura de apoio), é diversificado 
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 “o produto turístico deve ser considerado como um amálgama de três componentes 
principais das atrações, [...] instalações no destino e acessibilidade ao destino’. Em 
outras palavras, o produto turístico ‘não é um acento de uma companhia aérea ou 
uma cama de hotel, nem mesmo relaxar em uma praia [...] mas sim um amálgama de 
vários componentes, ou um pacote’. O mesmo artigo continua: ‘os assentos de 
companhias aéreas e camas de hotéis [...] são meramente elementos ou componentes 
do produto turístico que é um produto composto’(MEDLIK & MIDDLETON, 
1973). Com poucas nuances para se adaptar aos pontos de vista dos diferentes 
autores, esse conceito básico original do produto permanece válido e tem sido 
adotado e utilizado mundialmente.” (MIDDLETON & MEDLIK, 1973 apud 
MIDDLETON & CLARKE 2002, p. 132-133). 
 

Após a aquisição deste produto, não haverá como retransmiti-lo a outra pessoa, 

tampouco armazená-lo. Este é dinâmico e movido pelo fator tempo, se um consumidor 

realizar duas viagens para um mesmo lugar, este adquirirá dois produtos distintos, mesmo que 

utilize os mesmos serviços da viagem anterior. Sua experiência sensorial será diferente. 

 

3.4 O Ciclo de Vida das Destinações Turísticas  

 

O curso natural da vida de qualquer ser vivo é basicamente o mesmo – nascem, 

crescem, reproduzem e morrem –, da mesma forma o produto turístico também passa por 

etapas que determinam seu nível de progresso enquanto destinação. Conforme a etapa de seu 

desenvolvimento surgem novos negócios e aumentam o número de visitantes, até que se 

chegue ao ponto máximo de expansão do negócio: o apogeu10. A partir desta etapa, o produto 

turístico pode passar, a depender de seus planejadores, pelo processo de estagnação e declinou 

ou pelo rejuvenescimento; sendo este último conseguido a partir de um esforço conjunto de 

todos os atores locais do turismo em prol de restabelecer a atividade na destinação. 

Ruschmann (1997, p.103) explica essa situação de maneira mais clara: 

Na fase da exploração, a localidade apresenta algumas facilidades para os primeiros 
visitantes, que são ampliadas rapidamente pela população local na fase do 
desenvolvimento, com o objetivo de auferir lucros na criação de um mercado forte e 
fiel. [...] Em seguida, na fase do desenvolvimento, a participação e o controle dos 
equipamentos pela população local caem rapidamente dão lugar às facilidades criadas 
por organizações externas, que estimulam o crescimento do número de visitantes. A 
fase de consolidação se caracteriza pelo domínio de empresas e serviços 
multinacionais, cuja participação ajuda a controlar os custos e a manter a 
competitividade do local diante de outras destinações.  
 

                                                                                                                                                         
(depende de variedade de atrações), e é complementar (as atrações devem ser associadas para criar e reforçar o 
interesse). 
10 Geralmente, estabelece-se em 20 anos o período de apogeu de destinações turísticas (MTD/MT 1992 apud 
RUSCHMANN, 1997, p.104)), porém o declínio não é inevitável, uma vez que elas poderão ser revitalizadas ou 
rejuvenescidas pelo planejamento, modificando o produto e/ou buscando novos mercados. (RUSCHMANN, 
1997, p.104). 
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Até esse momento, com o mercado em plena expansão, a atratividade local 

continua em ascensão e com perspectivas de lucros por um período considerável; porém, 

muito investimento infere um retorno ainda maior, uma vez que a viabilidade econômica do 

serviço dependerá de um fluxo contínuo de visitantes, assim, em uma situação de estagnação, 

aqueles que financiaram o desenvolvimento da localidade, poderão comprometer sua 

sustentabilidade. Ruschmann (1997, p.104), confirma esta situação quando diz que: 

[...] O apogeu quantitativo da demanda é alcançado na fase de saturação e, a partir 
daí, a destinação começa a decair na preferência dos turistas. Na luta pela 
sobrevivência, por meio da quantidade de turistas que precisam lotar os equipamentos 
para viabilizá-los economicamente, os preços baixam e passam a atrair uma demanda 
de menor poder aquisitivo.  A localidade passa por um desgaste econômico, social e 
ambiental. Os equipamentos físicos começam a se degradar e as atrações criadas para 
o atendimento dos turistas nas fases de desenvolvimento e de consolidação 
envelhecem, saem de moda e perdem a atratividade. O ambiente natural, que antes era 
o ponto de maior atração, deteriora-se pelo mau uso da paisagem na construção de 
hotéis e de outros equipamentos, e o número de visitantes excede os limites da  
capacidade de carga.  

 

Contudo, mesmo que um produto turístico atinja seu declínio, isso não 

necessariamente significará sua saída definitiva do mercado. A despeito de outros segmentos 

da economia, com o turismo há a possibilidade de se restabelecer um novo nicho de mercado 

utilizando-se as facilidades já disponíveis – infra-estruturas básica e turística – ou mesmo 

buscar meios de revitalizar o nicho que sucumbira. Assim “o ciclo de vida também não é algo 

imutável. Reverter situações de declínio para uma fase de estabilização ou mesmo de 

crescimento não é impossível, mas sem dúvida não é uma tarefa fácil”. (PEREIRA, 2001, 

p.89). Para que se mude uma situação negativa é preciso um profundo planejamento que 

envolva os vários aspectos da localidade, desde seu plano diretor até sua campanha de 

marketing, pois a imagem de um local não poderá ser mudada se este não acompanhar a 

mudança (PEREIRA, 2001). 

 

3.5 Posicionamento e Competitividade de Destinações  

  

 Dificilmente uma mesma empresa conseguirá atingir a satisfação de todos os 

consumidores em um determinado mercado. O ser humano não possui gosto homogêneo, por 

isso vê-se um mesmo tipo de carro vendido em várias versões; diferentes pratos servidos em 

um mesmo restaurante... Com isso – e após examinarem diferenças comportamentais, 

populacionais, psicográficas entre os compradores – os profissionais de marketing buscam a 

divisão do mercado em segmentos; o intuito desta medida é descrever quais preferências dos 

clientes quanto aos diferentes mixes oferecidos.  Assim, procuram as melhores oportunidades 
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dentre os diversos segmentos. Para cada mercado-alvo, deverá existir um determinado tipo de 

produto; e para cada mercado escolhido, estes profissionais desenvolverão uma oferta, assim 

as chances de sucesso aumentarão quando estes escolherem seu mercado-alvo 

cuidadosamente e prepararem programas de marketing sob medida para ele (KOTLER; 

KELLER, 2006). 

Aplicando-se ao turismo essa linha de pensamento também é válida, uma vez que 

uma localidade turística “assim como qualquer produto, possui imagem, posicionamento de 

mercado, demanda potencial, necessidade de divulgação, concorrentes e distribuidores. Deve 

ser, portanto, planejado com um produto se quiser atrair visitantes, negócios, empreendedores 

ou apenas melhorar sua imagem.” (PEREIRA, 2001, p.17). 

O posicionamento de uma localidade varia conforme seu planejador o direcione. 

Um mesmo produto pode apresentar distintas conotações no imaginário do visitante. O que 

mudará no conceito do consumidor será o que este irá abstrair daquela experiência. Tomando 

como exemplo o Carnaval brasileiro, observa-se que existem hoje três grandes pólos 

turísticos: Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Entretanto, estas localidades não competem entre 

si, visto que a motivação do visitante que busca cada destino será diferenciada. Quem procura 

o Rio de Janeiro, anseia por contemplação; por um Carnaval onde o apelo visual predominará. 

Já aquele que procura as cidades de Recife e Salvador, quer fazer parte do evento, não 

somente observá-lo. E mesmo nessas duas localidades, que apresentam um perfil carnavalesco 

mais participativo, a competição não será direta, pois há diferenciação no ritmo musical 

oferecido: Frevo e Axé Music, respectivamente (PEREIRA, 2001). 

Desse modo, com base na explanação do autor acima, infere-se que um mesmo 

tipo de produto pode conviver harmoniosamente com outro desde que os nichos de mercado 

sejam diferenciados. E a distinção dos nichos oferecidos norteará o posicionamento que a 

localidade pretende alcançar, afinal “o posicionamento de mercado consistem em identificar 

um nicho de mercado (existente ou latente) e ocupá-lo, conquistando e mantendo a posição 

estratégica.” (VAZ, 2002, p.107). 

  

3.6 Planejamento de Marketing  

 

O planejamento do marketing vai muito além da simples elaboração da 

propaganda de um produto. A propaganda nada mais é que uma pequena parte de todo um 

planejamento que compreende a formação e definição: do produto; do preço; da praça; e da 

promoção. Estando a propaganda inserida nesta última. Portanto, planejar o marketing de um 



36 
 

produto passa por toda a etapa de formação deste. Não será uma boa propaganda que elevará 

as vendas de uma destinação, mas os fatores resultantes de todo o processo, pois “o 

conhecimento das motivações de viagens é citado como aspecto básico e indispensável para o 

êxito das campanhas publicitárias e promocionais do turismo.” (RUSCHMANN, 1995, p.23). 

Afinal, dificilmente alguém compraria um produto apenas pela embalagem. O consumidor 

exige que haja qualidade no bem adquirido, bem como um preço justo, compatível com a 

proposta oferecida. “O plano de marketing é o instrumento central para direcionar e coordenar 

o esforço de marketing.” (KOTLER; KELLER, 2006, p.41). Pereira (2001, p.38) confirma 

essa linha de pensamento quando diz que “ações isoladas de marketing têm pouca 

probabilidade de obter sucesso, já que não se conquista ou se mantém uma posição 

mercadológica de imediato e através de uma única ação”.  

Planejar uma localidade significa diagnosticar a real situação do município, 

definir o patamar que se quer alcançar para este e traçar as metas necessárias para atingi-lo. 

Muitas vezes falta exatamente esse tipo de estratégia para os planejadores municipais. “Em 

geral, a verba destinada à divulgação de municípios turísticos pode ser desperdiçada por não 

estar alinhada com o posicionamento do município, falta de estratégias concretas, visão 

distorcida do grau de competição ou mesmo das necessidades do público consumidor.” 

(PEREIRA, 2001, p.38).  

O plano de marketing funciona nos níveis estratégico e tático. No primeiro nível, 

estabelece-se o mercado-alvo a ser atingido, bem como a proposta de valor oferecida, em 

concordância com as potencialidades do mercado. No segundo nível, como o próprio nome 

sugere, definem-se as táticas de marketing a serem utilizadas para atingir o objetivo, 

incluindo-se o mix – produto, preço, praça – canais de distribuição do produto e promoção 

(KOTLER; KELLER, 2006). 

 

3.6.1 Ambientes de Marketing  

 

Os ambientes de marketing referem-se a todos os fatores controláveis ou não, que 

influenciam uma destinação direta ou indiretamente.  

Mesmo em se tratando de localidades que atuem em um setor em comum, não há 

como estas possuírem um mesmo ambiente de marketing, visto que suas variáveis serão 

diferentes. Haverão, dessa forma, diferenciações no produto ofertado; no servidores que 

prestarão o serviço; nos diferentes públicos consumidores; o ambiente em que estas estarão 

inseridas; como também, seus fornecedores. Isso não quer dizer que não existam variáveis em 
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comum. Para melhor entendimento, o Ambiente de Marketing fora subdividido em: Ambiente 

Interno, Microambiente Externo e Macroambiente Externo. O Ambiente Interno, tomando-se 

como referencial o produto turístico ofertado, é a própria organização ou localidade. Com 

isso, as ameaças a este ambiente são as mesmas ameaças ao produto em si. O Microambiente 

Externo é composto pelos consumidores, parceiros (fornecedores, operadoras e 

intermediários) e concorrentes. Já o Macroambiente Externo é formado pelos fatores que 

influenciam todas as organizações contidas no microambiente. Neste último, a organização 

turística não tem como alterar ou agir sobre o ambiente isoladamente; suas variáveis são: 

demografia, economia, ecologia, tecnologia, aspectos político-legais e aspectos socioculturais 

(VAZ, 2002). 

Trigueiro (1999, p. 24) complementa o parágrafo anterior quando diz: 

Entende-se por microambiente de marketing turístico o conjunto de todos os 
mecanismos do mercado – fornecedores, intermediários comerciais, público e as 
organizações envolvidas no turismo – que afeta diretamente a atividade turística de 
uma localidade e que, em graus diferentes, pode ser controlado através de ações de 
marketing. [...] por macroambiente de marketing turístico entende-se um sistema 
mais amplo, constituído pelo complexo demográfico, físico, tecnológico, político, 
econômico e sociocultural. Trata-se de variáveis não-controláveis diretamente, mas 
que interagem com o processo de desenvolvimento turístico de um local. 

 

A partir das afirmações dos autores supracitados, pode-se compreender o 

complexo funcionamento e inter-relacionamento entre os diferentes agentes envolvidos na 

atividade turística. Utilizar essas variáveis para melhorar a competitividade é fundamental 

para a sobrevivência nesse competitivo mercado. 

 

3.6.2 Análise SWOT ou PFOA 

 

A antecipação do futuro e dos desafios que uma localidade vai enfrentar faz parte 

do planejamento estratégico desta. Para tanto, urge a utilização de técnicas explanatórias cujos 

objetivos visem descrever da maneira mais fiel a verdadeira situação de uma localidade. 

Trigueiro (1999, p.38) afirma:  

Uma estratégia de marketing é uma declaração que aponta para um mercado 
específico sobre o qual serão direcionadas todas as atividades, e que tipo de 
vantagens competitivas irão ser desenvolvidas e promovidas. [...] Dessa forma, o 
primeiro passo para a elaboração do planejamento estratégico de marketing para o 
turismo, consiste na aplicação do conceito FADO11. 

 

                                                 
11 Forças ou pontos fortes da localidade; Ameaças da localidade; Deficiências ou pontos fracos da localidade; e 
Oportunidades da localidade. (TRIGUEIRO, 1999, P.38). 
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A técnica utilizada como objeto deste estudo será a SWOT ou PFOA12, onde se 

busca avaliar no âmbito interno municipal os pontos fortes e fracos deste; e identificar suas 

ameaças e oportunidades em seu ambiente externo (PEREIRA, 2001). 

Um importante objetivo da avaliação ambiental é reconhecer oportunidades que 

possam surgir. Kotler e Keller ( 2006, p. 50) dizem que: 

Sob muitos aspectos, um bom marketing é a arte de encontrar, desenvolver e lucrar a 
partir de oportunidades. Uma oportunidade de marketing existe quando a empresa 
pode lucrar ao atender às necessidades dos consumidores de determinado segmento. 
Existem três fontes principais de oportunidades de mercado. A primeira é oferecer 
algo cuja oferta seja escassa. Isso requer pouco talento em marketing, visto que a 
necessidade é bastante óbvia. A segunda é oferecer um produto ou serviço existente 
de uma maneira nova ou superior. Existem vários modos de descobrir possíveis 
melhorias para produtos ou serviços: pedindo sugestões aos consumidores’método 
de detecção do problema’, pedindo aos consumidores que imaginem uma versão 
ideal do produto ou serviço (método ideal) e pedindo aos consumidores que 
descrevam como adquirem, usam e descartam um produto (método da cadeia de 
consumo). A terceira fonte em geral leva a um produto ou serviço totalmente novo.  

 

Contudo, apesar da análise SWOT surgir como fator organizador para a coleta de 

informações nos diversos ambientes que envolvem o produto, esta não pode ser 

confeccionada apenas em uma sala ou escritório. Faz necessária a utilização de pesquisa de 

campo junto aos principais críticos de quaisquer produtos: os consumidores. De nada 

adiantaria realizar infinitos estudos em torno de uma localidade – como propagandas e 

investimentos em infra-estrutura turística – se esta não estiver em consonância com seu 

mercado consumidor, pois todo o esforço correria o risco de resultar em fracasso, afinal, 

ninguém procura por um produto que não lhe parecer interessante. Por isso, tal análise só 

poderá ser elaborada após a pesquisa de mercado ser concluída. No modelo SWOT há a 

realização de um inventário turístico para que se possa verificar o que existe ou não no 

município, como também, servir de parâmetro para possíveis investimentos por parte dos 

diversos atores envolvidos na indústria do turismo, uma vez que sua correta interpretação 

subsidiará o plano de marketing para a destinação (PEREIRA, 2001). 

 

 

                                                 
12 PFOA é a abreviatura de potencialidades e fragilidades, oportunidades e ameaças no mercado, tradução do 
inglês strenghts, weaknesses, portunities and threats in the market place (SWOT). (PEREIRA, 2001, p.66) 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Caracterização do Estudo 

 

O estudo em questão baseou-se na descrição e análise de dados referentes ao 

município de Carnaúba dos Dantas. Portanto, quanto aos seus objetivos, consistiu em uma 

pesquisa descritiva, a qual visa conhecer e interpretar a realidade estudada sem nela interferir 

para modificá-la (CHURCHILL, 1987). Andrade (2001, p.124) confirma a idéia deste outro 

autor quando diz que “nesse tipo de pesquisa, os fatos são observados, registrados, analisados, 

classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles. Isto significa que os 

fenômenos do mundo físico e humano são estudados, mas não manipulados pelo 

pesquisador”. 

O método utilizado na pesquisa foi o monográfico devido este constituir-se da 

“exposição exaustiva de problema ou assunto específico investigado com base em critérios e 

métodos científicos” (MICHALISZYN, 2007, p.120). Segundo Ruiz (1991, p.135): “A rigor, 

reserva-se a palavra método para significar o traçado das etapas fundamentais da pesquisa, 

enquanto a palavra técnica significa os diversos procedimentos ou a utilização de diversos 

recursos peculiares a cada objeto de pesquisa, dentro das diversas etapas do método. (...)”. Os 

benefícios da utilização do método monográfico estão em “respeitar a totalidade solidária dos 

grupos, ao estudar, em primeiro lugar, a vida do grupo em sua unidade concreta, evitando a 

dissociação prematura de seus elementos” (ANDRADE, 2001, P.135). 

Para tanto, fez-se necessário realizar uma pesquisa de campo no referido 

município, para que se descobrisse o perfil socioeconômico dos visitantes dessa localidade, 

bem como o nível de satisfação dos mesmos para com a estrutura turística existente. No 

entanto, Dencker (1998, p. 87) ressalta que: 

 
É importante lembrar, porém, que os modelos e projeções realizados com base em 
dados estatísticos são indicadores que orientam a ação, mas não podem ser 
considerados isoladamente para a elaboração de prognósticos sobre o 
comportamento futuro das variáveis. Para que seja possível a realização de uma 
análise é preciso agregar variáveis socioeconômicas, culturais, políticas e também 
mercadológicas, considerando todos os fatores que podem influir para o aumento da 
atividade turística ou seu desenvolvimento. 
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Por isso, estão contidas, com base em referências bibliográficas, algumas diretrizes 

a serem sugeridas, para favorecer o aumento no número de turistas que visitam a localidade, e 

ainda apontar formas que viabilizem a permanência do turista por um maior período.  

 

4.2 População e Amostra 

 

A população compreendeu o Município de Carnaúba dos Dantas e seus visitantes. 

Segundo Andrade (2001, p.144):  

O universo da pesquisa é constituído por todos os elementos de uma classe, ou toda a 
população. População é o conjunto total e não se refere apenas a pessoas, pode 
abranger qualquer tipo de elementos: pessoas, pássaros, amebas, espécies vegetais, 
etc. [...] Como é praticamente impossível estudar uma população inteira, ou todo o 
universo dos elementos, escolhe-se determinada quantidade dos elementos de uma 
classe para objeto de estudo. Os sujeitos de uma pesquisa, ou seja, os elementos que 
serão investigados, compõem uma amostra da população ou do universo. [...]Os 
resultados obtidos na pesquisa de uma amostra da população podem ser generalizados 
para todo o universo. 
 

Em função dos objetivos propostos, a amostra estudada foi composta por turistas e 

romeiros que visitem a localidade; como também, pessoas ligadas à área e os órgãos públicos, 

mais especificamente, o Secretário de Turismo Municipal.  

 

4.3 Coleta de Dados 

 

Devido o objeto de estudo deste trabalho ser a realização de um estudo diagnóstico 

de Carnaúba dos Dantas, analisando sua situação atual de marketing, buscou-se mecanismos 

que demonstrassem a real situação do município sob a ótica do visitante, da iniciativa privada 

e do poder público. 

 O procedimento metodológico adotado neste estudo foi feito por meio de uma 

análise ambiental interna e externa do cenário turístico local; esta análise é conhecida pela 

sigla SWOT. Este modelo consiste em verificar as condições em que se encontra a localidade 

no plano interno e externo, analisando, respectivamente, seus pontos fortes e fracos, suas 

ameaças e oportunidades, no mercado.  

Petrocchi (2001, p. 22-23) explica que: 

A análise macroambiental externa compreende os fatores externos ao domínio do 
sistema. Em um município seriam fatores fora do alcance da prefeitura e/ou da 
comunidade local. [...] A análise macroambiental interna diz respeito aos fatores 
que estão dentro do sistema e que podem ser gerenciados por ele. 

 

 Já Pereira (2001, p.66-67) enfatiza a importância dessa análise, afirmando que: 
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Por vezes, tendemos a amenizar nossas deficiências, em outras ocasiões as 
exageramos. Devemos evitar esse comportamento mediante uma análise imparcial 
da situação do município, do mercado e da oferta concorrencial. Da mesma forma 
procedemos com relação aos pontos fortes, não podemos nos iludir com a força dos 
atrativos e da estrutura local. 

 

A fim de se possibilitar a Análise SWOT, coletaram-se dados de fontes primárias e 

secundárias – respectivamente relativas à análise interna e externa. As fontes secundárias 

foram coletadas por meio de levantamento e consulta bibliográfica – Kotler (2000), Vaz 

(2002), Pereira (2001), Beni (2003), Kotler e Keller (2006) –, as quais possibilitaram no plano 

teórico a fundamentação das análises acerca da realidade empírica observada. Para a coleta 

das fontes primárias, realizou-se uma entrevista diretamente com o Secretário de Turismo da 

cidade – Manoel Gabriel Dantas – instruindo-o a responder, além dos questionamentos 

diretos, possíveis dúvidas que surgiram durante a entrevista. E ainda, fez-se uma entrevista 

junto aos concorrentes diretos do município de Carnaúba dos Dantas – falou-se com os 

seguintes gestores: Carlos Alberto Assis de Araújo, Secretário de Governo de Parelhas; Luiz 

Eduardo Nascimento Neto, Secretário de Cultura, Lazer e Turismo de Jardim do Seridó; e 

Suzete Córdoba, responsável pelo Museu Histórico de Acari – no intuito de averiguar seu 

posicionamento frente às demais localidades circunvizinhas inseridas no Roteiro Turístico 

Seridó. 

Foi necessária, ainda, uma pesquisa de campo, a qual foi realizada no período de 

01 a 08 de abril de 2007 – do Domingo de Ramos ao Domingo de Páscoa – e que contou com 

a aplicação de formulários de pesquisas a turistas e romeiros, preenchidos pelo autor da 

pesquisa, dos quais se aferiu os pontos fortes e fracos, da análise macroambiental interna, sob 

a ótica dos principais envolvidos na atividade.  

 

4.4 Análise dos Dados 

 

A análise e interpretação dos dados foram realizadas de acordo com os objetivos 

propostos na pesquisa, sendo esta, portanto, de cunho qualitativo13. Foi tabulada por meio de 

recursos informáticos do Excel para os formulários, aplicados aos visitantes e romeiros para 

um posterior tratamento quali-quantitativo. Ademais, foi realizada uma análise das 

informações relativas à entrevista com o Secretário de Turismo do município, cruzando-as às 

informações obtidas junto aos demais municípios. 

                                                 
13 “A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares, preocupando-se com um nível de realidade que 
não pode ser quantificado” (Michaliszyn, 2007, p.85). 
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5 DIAGNÓSTICO DO DESTINO CARNAÚBA DOS DANTAS 

 

Como elucida a metodologia dessa pesquisa, foram coletados dados para subsidiar 

a formação do diagnóstico situacional da oferta turística do município de Carnaúba dos 

Dantas/RN. Tomou-se como base para confecção do diagnóstico os direcionamentos de 

autores como Kotler (2000), Vaz (2002), Pereira (2001), Beni (2003), Kotler & Keller (2006).  

Confrontou-se os dados obtidos por meio de um inventário turístico com as 

informações retiradas através da pesquisa de campo e das entrevistas com os gestores de 

turismo dos municípios potiguares fronteiriços ao estudado. 

Portanto, e ainda relativo ao inventário turístico, alguns tópicos aparecerão em 

branco para não surgir possíveis redundâncias nas informações, visto que o conteúdo será 

apresentado em seus sub-tópicos.  

 

5.1 Caracterização do Município de Carnaúba dos Dantas 

 

 O município em estudo apresenta uma atividade comercial relativamente forte; 

considerando-se as devidas proporções. Tal comércio é aquecido pelos salários de 

funcionários provenientes do setor público, aposentados, trabalhadores da agropecuária, das 

indústrias de produtos alimentícios e, principalmente, das cerâmicas. Sendo esta última a 

principal atividade econômica desta localidade. 

Conforme apresentado acima, a indústria ceramista tem papel destacado na economia 

carnaubense. No entanto, trata-se de uma atividade econômica insustentável, pois se apóia em 

dois vetores de degradação do meio ambiente: a retirada de argila dos vales e o uso da mata 

nativa para produção de lenha.  

Ao longo dos anos, houve um aumento significativo no consumo desses energéticos 

florestais, devido, principalmente, ao aumento no número de cerâmicas, que passou de 4 em 

1989 para 16 em 2005; e na região do Seridó passou de 8 para 77 (IDEMA, 2004). Este 

aumento, certamente, está contribuindo para o avanço do processo de desertificação não 

apenas no município em questão, mas na região toda, uma vez que os energéticos usados 

provêm de áreas exploradas sem critérios de sustentabilidade. Essa atividade, além de causar 

grande impacto sobre a vegetação, ainda causa grande impacto sobre as áreas mineradas para 

a retirada de argila.  



43 
 

Tendo em vista a gravidade da situação, a região abriga um dos núcleos de 

desertificação existentes no Nordeste, o qual envolve os municípios de Currais Novos, 

Cruzeta, Equador, Carnaúba dos Dantas, Acari e Parelhas (IDEMA, 2004). 

Segundo dados do IBGE de 2000, houve desmatamento de 23.913 metros cúbicos de 

lenha naquele ano; no ano seguinte esse número aumentou para 28.383m³ (IDEMA, 2001). 

Dessa forma, caso não se tome as devidas e urgentes providências tangentes ao tipo de 

material combustível empregado, a economia deste município estará fadada ao colapso. Pois a 

principal fonte de geração de empregos no município não disporá de matéria-prima e 

energéticos suficientes ao fabrico de seus produtos de maneira competitiva, tendo que fechar 

suas portas e demitir sua mão-de-obra, desaquecendo a atividade comercial, e assim por 

diante.  

Assim, resta ao poder público tomar dois caminhos distintos a fim de que se possa 

contornar essa situação. O primeiro, o qual não constitui objeto de estudo desta pesquisa, seria 

buscar um tipo de combustível que agredisse menos ao meio ambiente, como o gás natural, 

por exemplo. O outro viés seria buscar uma atividade econômica alternativa, que não 

poluísse, mas garantisse, sustentavelmente, a geração de emprego e renda. Nesse caso, o 

turismo poderia contribuir para a melhoria desse quadro, uma vez que se enquadraria às 

exigências desse novo modelo de atividade econômica.  

 

5.2 Situação Atual da Oferta Turística 

 

O quadro em que se encontra o município estudado é bastante peculiar às demais 

localidades circunvizinhas a este na microrregião do Seridó, há o predomínio de diversos 

recursos turísticos. A falta de infra-estrutura impede a conversão desses recursos em atrativos 

turísticos. Contudo, há alguns atrativos que estão sendo explorados turisticamente, como as 

festividades religiosas, a romaria no Monte do Galo e as incipientes iniciativas de se explorar 

os vários sítios arqueológicos existentes. Basicamente, a diferenciação entre um recurso e um 

atrativo turístico está na estruturação deste. Se em um dado recurso for criada uma infra-

estrutura de acesso ou de apoio turístico, com o advento das visitas, este passa a constituir-se 

em um atrativo. 
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Portanto, o inventário turístico que se segue foi dividido em seis blocos, 

respectivamente: Recursos turísticos14, Atrativos, Meios de hospedagem, Serviços de 

alimentação, Entretenimento e Instituições de utilidade pública. 

 

5.2.1 Recursos Turísticos 

 

5.2.1.1 Recursos Naturais 

 

5.2.1.1.1 Serras 

 

Apesar do município de Carnaúba dos Dantas não apresentar grandes elevações, a 

cidade encontra-se em um vale formado por serras, serrotes, além do Monte do Galo. Dentre 

as serras, pode-se destacar a serra do Piauí, que apresenta grande potencial para o turismo de 

aventura, com atividades como: trekking, trilhas, montanhismo, rappel, entre outros. Outra 

serra com grande predisposição para o turismo de aventuras é a serra da Rajada, pois se 

apresenta adequada para a prática de escaladas e rappel ou ainda para a prática de vôo livre. 

 

5.2.1.1.2 Pedras 

 

Na cidade de Carnaúba dos Dantas existem duas formações rochosas que se 

destacam pela sua beleza natural e por sua localização no perímetro urbano. Uma delas é a 

Pedra de Gambão encontrada no centro da cidade, apresentando formação peculiar, onde suas 

rochas estão sobrepostas de uma certa maneira que a torna diferente das demais e isso pode se 

tornar um fator de atratividade. A outra formação rochosa é a chamada Pedra do Dinheiro, 

alvo de lendas e mitos da região.  

 

5.2.1.1.3 Bosques/ Florestas 

 

O bosque municipal presidente Café Filho é ambiente utilizado para a prática de 

diversas atividades como: caminhadas, Cooper , jogos de vôlei , futebol, pique-nique, festas 

ao ar livre, entre outros. Porém, sua estrutura física não oferece as condições necessárias para 

a exploração turística do mesmo, apesar de possuir grande potencial. 

                                                 
14  Subdivididos de acordo com Beni (2004). 
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5.2.1.1.4 Hidrografia 

   

A cidade possui apenas um rio cujo nome é Rio Carnaúba. Por ser temporário, 

torna-se inviável turisticamente para o fim náutico; o que não exclui outras formas de 

exploração deste. 

 

5.2.1.2 Recursos Histórico-Culturais 

 

5.2.1.2.1 Ruínas 

 

As ruínas da Casa da Moenda estão localizadas nas proximidades da comunidade 

do Ermo (principal comunidade rural do município). São compostas por algumas casas e uma 

roda de moenda. Atualmente, serve de local de descanso para quem está visitando a pedra do 

Alexandre I. Estão totalmente abandonadas. 

 

5.2.1.2.2 Arquitetura Religiosa 

 

O santuário de Santa Rita de Cássia encontra-se no perímetro urbano. Possui 

grande apelo religioso, pois se trata de um túmulo de uma senhora chamada Joana que 

acreditam operar milagres. Visitado apenas pelos Carnaubenses, no período das festividades à 

Santa Rita de Cássia, não é explorado turisticamente devido ser desconhecido pelos próprios 

romeiros. 

 

5.2.1.2.3 Obras de Arte 

 

A cidade dispõe de poucos monumentos e esculturas. Na Praça Caetano Dantas 

está localizado um monumento em homenagem ao fundador da cidade. Esta obra torna-se 

pouco interessante para o turismo em função da sua baixa expressividade artística. 

Na Praça São José existem esculturas que remontam à Pré-História em seu 

cotidiano, além de pedras de variados tamanhos com réplicas da arte rupestre, que podem ser 

utilizados como forma de contemplação. Estão localizados no centro histórico da cidade. 

 

5.2.1.2.4 Gastronomia 
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A gastronomia típica da cidade apresenta-se bastante similar aos demais 

municípios do Seridó, podendo ser encontrado pratos típicos como: arroz doce, buchada, 

cabeça de galo, cuscuz no coco, panelada, etc. A grande dificuldade está no fato desses pratos, 

em sua maioria, não serem encontrados facilmente nos restaurantes da cidade. 

Dentre as iguarias regionais – doces e salgados – existentes, poucas estão presentes 

no cotidiano gastronômico da cidade, uma vez que o município não dispõe de docerias e casas 

que comercializem ou produzam essas iguarias constantemente. Podemos citar como 

exemplo: chouriço, sequilho, umbuzadas, paçoca, pé-de-moleque, entre outros. 

 

5.2.2 Atrativos Turísticos 

 

5.2.2.1 Monte do Galo 

 

Um dos mais importantes atrativos do município é o Monte do Galo. Este possui 

notável beleza paisagística, além de ser um centro de peregrinação e fé bastante significantes, 

uma vez que este é o principal pólo de turismo religioso do estado do Rio Grande do Norte. 

Sua formação rochosa é adequada para a prática de alguns esportes radicais. Várias lendas e 

mitos fazem parte da história do Monte e também podem ser utilizadas como fontes de 

atração. 

  Apesar de todas essas qualidades, existem profundas deficiências no que tange 

a segurança, limpeza, estrutura de apoio. Outro fator que agrava esta situação é a presença de 

lojas e barracas que causam uma poluição visual descaracterizando a imagem sagrada do 

local. A segurança fica comprometida pela grande quantidade de pessoas, uma vez que seus 

corrimãos se apresentam deteriorados. O Monte possui apenas dois banheiros em péssimo 

estado de higiene e também não atendem à demanda. 

O acumulo de lixo nas encostas do monte é muito grande e durante as festas 

religiosas, período de grandes romarias, agrava-se a situação devido à falta de cestos de lixo 

no percurso. 

 

5.2.2.2 Sítios Arqueológicos 

 

Segundo relatos fornecidos pelo senhor Manoel Gabriel da Silva, chefe da 

Gerência de Turismo da Prefeitura Municipal da localidade estudada, o município possui 
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cerca de 85 sítios arqueológicos, sendo apenas 60 catalogados e 4 abertos à visitação turística. 

Vale salientar que foram encontrados pelos pesquisadores da Fundação Seridó – esta 

fundação é formada por professores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) que 

realizam pesquisas há mais de 25 anos sobre os sítios arqueológicos, catalogando-os e 

preservando-os; são, portanto, responsáveis pelo crescimento e divulgação do potencial 

arqueológico municipal – 28 corpos de homens pré-históricos (o mais antigo com cerca de 

9.400 anos) em 02 destes sítios, sendo eles a Pedra do Alexandre I e a Pedra do Alexandre II. 

No entanto, devido à falta de equipamentos adequados ao acondicionamento destes corpos, os 

mesmo foram levados à UFPE e só poderão voltar para o município quando este apresentar tal 

infra-estrutura. Por isso, a exploração destes hominídeos como atração turística ficará 

condicionada ao devido aparelhamento do município. 

A conservação desses sítios tornar-se-ia difícil se houvesse grande fluxo de 

turistas, mas, segundo o senhor Manoel, o atrativo recebe apenas cerca de 20 turistas 

escandinavos ao mês, o que torna, até o momento, inofensiva a ação do turismo – já que estes 

turistas são acompanhados por guias capacitados a serviço da prefeitura. 

Mais ameaçador para as pinturas rupestres é presença de um deposito natural de 

cal (fábrica de giz) nas proximidades, pois sua produção faz com que o pó proveniente dela, 

se acumule na rocha formando uma fina camada que encobre as pinturas. A remoção deste pó 

só pode ser feita através de borrifadas de água destilada e com o auxílio de materiais 

apropriados para restauração.  

O acesso é feito através de trilhas que poderiam também ser utilizadas pelo 

turismo de aventura. 

 

5.2.2.3 Arquitetura Civil 

 

Nas áreas mais antigas da cidade predomina o estilo Neo-clássico. O casario 

carnaubense apresenta-se bem conservado, mas pode-se observar em determinados pontos que 

as fachadas estão sendo alteradas; descaracterizando totalmente parte da área. Apenas 

algumas casas comerciais apresentam arquitetura modernizada, como também nas áreas de 

expansão.  

Nas imediações da cidade existe uma construção bastante peculiar de propriedade 

particular: é o chamado “Castelo Di Bivar”. Construído nos anos 1980, no estilo medieval 

espanhol (segundo o proprietário, o senhor José Ronilson Dantas), pode ser utilizado como 

um produto turístico. Porém, ainda não uma exploração turística consistente; apesar de o 
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proprietário autorizar as visitações mediante o pagamento de pequenas taxas de manutenção. 

Sua construção encontra-se inacabada e sem previsão do término. O proprietário planeja 

transformá-lo em um centro de meditação.  

 

5.2.2.4 Arquitetura Religiosa 

 

A Igreja Matriz de São José foi a primeira a ser fundada (1910). Está mal 

localizada, pois não pode ser visualizada facilmente por quem chega à cidade. Possui 

dimensão mediana e não comporta muitas pessoas durante o período das festas. 

A Capela de Nossa Senhora das Vitórias situa-se no topo do Monte do Galo. É a 

mais visitada, uma vez que as pessoas que sobem ao monte fazem uma parada para orações, 

mas esta não suporta um grande número de pessoas. Seu estilo arquitetônico é o eclético 

vernáculo com predominâncias do estilo gótico. 

A Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está localizada próximo à praça 

dos romeiros, no bairro Dom José Adelino Dantas. Só é utilizada aos domingos e no período 

das festas, cujo número de peregrinos que a visita é muito grande. Apesar da proximidade ao 

Monte do Galo, sua visita, fora dos horários de culto, deve-se, possivelmente, ao fato desta ser 

o único abrigo contra o sol encontrado pelos turistas; uma vez que seu estilo arquitetônico é 

bastante comum. 

 

5.2.2.5 Museus/ Memoriais 

  

O único museu da cidade chama-se Museu Nossa Senhora das Vitórias. Possui um 

acervo histórico-cultural considerável em relação à cidade e ao Seridó. Está localizado no 

início do acesso ao Monte do Galo. Porém, não apresenta estrutura suficiente para comportar 

a demanda e não dispõe de elementos básicos que garanta a apresentação adequada de suas 

relíquias e peças. 

 

5.2.2.6 Bibliotecas 

 

A biblioteca Donatilla Dantas apresenta o acervo bibliográfico mais rico do 

Seridó, com cerca de 19.000 títulos das mais variadas áreas, além de conter boa parte da 

história Seridoense. Este acervo apresenta-se um tanto obsoleto, e parte deste encontra-se 



49 
 

desprotegida, pois a biblioteca não está livre da ação da umidade e do calor, além de não ter 

prateleiras suficientes para a grande quantidade de livros. 

5.2.2.7 Teatros/ Anfiteatros 

 

A Praça dos Romeiros é o único anfiteatro existente na cidade. Sua utilização 

restringe-se à encenação da peça “A Paixão de Cristo” que ocorre anualmente. No restante do 

ano, onde esta não é utilizada, verificou-se um completo abandono, o que prejudica sua 

visitação, comprometendo sua atratividade. 

 

5.2.2.8 Festas e Celebrações Religiosas 

 

Carnaúba dos Dantas caracteriza-se pela grande quantidade de festividades 

religiosas. São elas: festa de São José (Março); Domingo de Ramos e Semana Santa (período 

da páscoa); festa de Nossa Senhora das Vitórias (Outubro); e a festa de Santa Luzia e São 

Bento (Dezembro). Essas festas são o grande fator motivador das visitas à cidade. No decorrer 

destes festejos a cidade torna-se centro de peregrinação, pois semanas antes dessas 

celebrações as romarias começam a intensificar-se. Durante o dia e à noite, nas datas festivas, 

sua demanda é atraída tanto pelo caráter religioso, quanto pelo profano, devido a haver, neste 

último caso, massivo investimento em atrações não-religiosas. No entanto, uma decadência e 

desinteresse com a questão religiosa poderão surgir, visto que não há investimentos para este 

segmento. Outro fator que agrava a situação está na perda da motivação original dessas 

comemorações, onde apenas o lazer é procurado, descaracterizando o sentido religioso das 

festas.  

 

5.2.2.9 Festas Populares e Folclóricas 

 

A grande manifestação popular do município e da região do Seridó é a festa 

denominada de Forrozão do Seridó, que é realizado anualmente na primeira semana de julho. 

Paralelamente a estes festejos, ocorrem outros eventos típicos da região como: Argolinha, 

Moto-lama, Corrida de Jegues e apresentação do grupo de percussão Meninos de Carnaúba. 

Este movimento popular mobiliza todo o Seridó e, com menos intensidade, as demais regiões 

e algumas de estados vizinhos, especialmente a Paraíba. Apesar de mobilizar grande 

contingente, esse festejo gera rendas oriundas de atividades informais e, conseqüentemente, 

empregos temporários.                                                                                              .
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5.2.2.10 Festas e Celebrações Cívicas 

 

Na semana que antecede as comemorações da Independência do Brasil, é realizado 

a Semana da Pátria, evento este que envolve toda a comunidade escolar com gincanas, desfile 

cívico e esportivo, jogos, tendo no seu encerramento uma festa popular realizada em praça 

pública. 

 

5.2.2.11 Artesanato 

 

O artesanato carnaubense encontra-se bastante diversificado, variando desde 

materiais de cerâmica a bordados e tapeçaria, existindo local apropriado para exposição e 

venda destes artigos. Este local denomina-se de Terminal Turístico de Carnaúba dos Dantas e 

localiza-se a poucos metros do Monte do Galo, servindo, também, como base de apoio para 

turistas, além de oferecer todas as informações necessárias para uma melhor utilização dos 

equipamentos turísticos da cidade. No entanto, a obra ainda não foi inaugurada. 

 

5.2.2.12 Bandas e Conjuntos Musicais 

 

Dois grupos musicais, de estilos diferentes, podem ser vistos neste município. 

Trata-se do grupo de percussão Meninos de Carnaúba e da banda de música 15 de Novembro 

que divulgam o trabalho dos grandes músicos carnaubenses. 

 

5.2.2.13 Salões/ Clubes/ Casas 

 

O centro de diversão e lazer é a praça de eventos Caetano Dantas, onde ocorrem as 

maiores festividades do município. Está localizada no centro da cidade.  

Existem mais dois espaços destinados a eventos de menor proporção, ambos 

apresentam boa estrutura, resguardando-se as devidas proporções pertinentes a um município 

de pequeno porte. O primeiro é o CEJUC (Centro da Juventude Carnaubense), cuja estrutura 

dispõe de um clube onde se realizam eventos de caráter social como: festas de debutantes, 

formaturas, desfiles, além de bailes que movimentam toda a cidade. Localiza-se no Bairro São 

José. O outro espaço chama-se de Paradise Club, e figura como a única boate do município. 

No quesito diversão noturna Carnaúba dos Dantas apresenta apenas essa boate, cuja 

localização está na entrada do município. Trata-se de uma boate de pequeno porte, porém sua 
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estrutura é compatível com o tamanho do município. Apresenta banheiros em boas condições 

de uso, possui palco para atrações de maior porte e a danceteria. Seus serviços de atendimento 

são deficientes e só é aberto ao público aos domingos.  

 

5.2.2.14 Feiras e Mercados 

 

Aos domingos, realiza-se a feira livre da cidade, iniciando às cinco da manhã e 

encerrando-se ao meio-dia. Situa-se em frente ao mercado público, na Travessa Antônio 

Dantas. Como na maioria das feiras livres realizadas no Estado, esta apresenta com padrões 

de higiene baixos. O mercado público funciona concomitantemente à feira livre, possuindo 

também deficiências quanto à higiene. 

 

5.2.2.15 Indústria 

 

A indústria ceramista é responsável pelo baixo índice de desemprego da cidade, 

sendo, portanto, a principal atividade econômica do município. No que tange a suas linhas de 

produções, poderiam até ser aproveitadas como atrativos turísticos, mas, por se tratar de uma 

atividade insustentável e danosa ao meio ambiente, poderiam provocar um sentimento de 

repulsa – já existente nos habitantes (SILVA, 1999) – nos turistas que se preocupem com a 

questão ambiental. 

 

5.2.3 Meios de Hospedagem 

 

Os meios de hospedagem da cidade de Carnaúba dos Dantas se apresentam 

insuficientes para a demanda que procura a cidade, principalmente nos festejos religiosos. 

Podem ser encontradas duas pousadas. Uma é a pousada Água Doce, que possui melhor infra-

estrutura, contando com restaurante, bar, piscinas, salão para festas, estacionamento e dispõe 

de cerca de 21 leitos. A outra é a Pousada dos Romeiros, situada próxima ao monte do Galo. 

Esta já não apresenta boa infra-estrutura para receber turistas. Embora possua uma maior 

quantidade de leitos (24), não dispõem dos serviços básicos da hospitalidade e seus banheiros 

são coletivos. 

Os demais meios de hospedagem têm pouca expressividade turística e mostram-se 

ineficientes ao desenvolvimento dessa atividade. Apenas o Motel Só Love conta com os 
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serviços básicos da hotelaria, mas encontra-se muito além do perímetro urbano, localizando-

se na BR 427. 

 

5.2.4 Serviços de Alimentação 

 

Os serviços de alimentação dos restaurantes do município apresentam-se com um 

bom padrão de higiene. Mas, no que diz respeito ao atendimento, foram constatadas grandes 

falhas devido à má qualificação profissional.  

Além disso, há uma deficiência generalizada nas estruturas das lanchonetes porque 

não existem banheiros nesses estabelecimentos, ficando o cliente na parte externa dos 

mesmos. Constatou-se também a pouca diversificação dos cardápios dos restaurantes, falta 

incrementar pratos da culinária local. 

 

5.2.5 Entretenimentos/ Áreas de Recreação e Instalações Desportivas 

 

Das áreas recreativas do município, podem ser destacadas as praças. Estas 

dispõem-se bem distintas umas das outras. Existem praças com temas indígenas, outras de 

eventos, além de cenográficas e comuns. Entretanto, foi observada certa depredação em 

algumas delas e em outras algum descaso com a manutenção. 

A parte desportiva a cidade conta com um ginásio poliesportivo em perfeitas 

condições de uso e o estádio João Henrique Dantas. Contudo, este último não possui gramado, 

suas arquibancadas não foram projetadas para suportar grande quantidade de pessoas, 

tampouco proteger o público do sol de da chuva; possuindo também instalações sanitárias em 

condições precárias. 

 

5.2.6 Instituições de Utilidade Pública 

 

5.2.6.1 Instituições Bancárias 

 

Há uma grande deficiência de instituições bancárias no município. Visto que este 

dispõe de apenas uma pequena agência do Banco do Brasil – que funciona dentro de uma das 

lojas do Centro Comercial Antônio Azevedo – e de uma casa lotérica, de onde se tem acesso 

aos serviços bancários da Caixa Econômica Federal, através do sistema Caixa Aqui. O 
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funcionamento dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil inicia-se às oito horas e termina as 

vinte e uma horas. Os serviços do banco Bradesco são feitos através da agência dos Correios. 

 

5.2.6.2 Hospitais e Postos de Saúde 

 

Existem cerca de quatro pontos de apoio à saúde no destino: dois hospitais e dois 

postos de saúde.  

Os postos de saúde fazem parte do programa da saúde da família do governo 

federal – PSF – e disponibilizam serviços ambulatoriais.  

Um dos hospitais existentes faz parte da APAMI – Associação de Proteção e 

Apoio à Maternidade e à Infância – e disponibiliza serviços relativos à maternidade. O 

segundo Hospital – o Hospital municipal Estelita dos Santos Dantas – que disponibiliza um 

serviço de atendimento precário e incompatível com uma cidade turística. 

 

5.2.6.3 Polícia 

 

A cidade dispõe de um efetivo composto por três Policiais Militares em regime de 

24 horas por dia. Apesar do pouco contingente, a polícia consegue manter a ordem, 

oferecendo ao município um nível de violência baixo. 

 

5.2.6.4 Correios e Telégrafos 

 

Existe apenas uma loja da Empresa de Correios e Telégrafos – ECT – que supre a 

demanda local e oferece serviços bancários em convênio com o Banco Bradesco. 

 

5.3 Situação Atual de Mercado e Competitiva 

 

Esta análise foi baseada em dados coletados a partir de pesquisa de campo junto 

ao público visitante do município durante o período da semana santa do ano de 2007 (01 a 08 

de Abril de 2007). Foi consultado também, no mesmo período, o secretário de turismo da 

cidade, o senhor Manoel Gabriel Dantas. Para complementar as informações expostas neste 

trabalho, consultou-se também o gestor em turismo – ou cargo similar, na falta deste – dos 

municípios que fazem fronteira com Carnaúba dos Dantas (Acari, Parelhas e Jardim do 

Seridó) e que também estão inseridos no Pólo Seridó. 
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Em razão disso, qualquer situação que não esteja em sintonia com conceitos 

apresentados por autores especializados na área será o simples reflexo de dados colhidos entre 

visitantes e gestores de turismo.   

 

5.3.1 Fatores de Atratividade de Carnaúba dos Dantas 

 

Conforme já apontava a análise da situação atual da oferta turística de Carnaúba 

dos Dantas realizada nas linhas precedentes, o principal fator de atratividade da demanda 

turística que acorre à localidade atualmente é, de fato, o conjunto de atrativos religiosos, uma 

vez que, das pessoas entrevistadas, a maior parte busca o local para fazer romaria. 

 

 
  GRÁFICO 01. Motivo da Visita 
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 Fonte: Dados de pesquisa, 2007. 

 

 

É interessante salientar que, a despeito dos meios de comunicação hoje 

empregados nas estratégias de marketing, este público foi atraído ao longo dos anos pela 

propaganda boca-a-boca feita pelos próprios peregrinos, não havendo quase ocorrência de 

meios de comunicação mais sofisticados como a internet, por exemplo. Veja no gráfico a 

seguir: 
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  GRÁFICO 02. Meios de Divulgação do Município 
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  Fonte: Dados de pesquisa, 2007. 

 

 

Por isso, com investimentos voltados para uma campanha de marketing eficaz, 

poder-se-ia aumentar substancialmente esse fluxo de pessoas. 

 

5.3.2 Perfil da Demanda Turística Atual 

 

Segundo Manoel Gabriel da Silva, chefe da Gerência de Turismo, o município 

recebe milhares de pessoas em cada festividade, no entanto, devido à falta de dados 

estatísticos (existem, mas não foram encontrados) este senhor não pôde quantificar 

exatamente quantas pessoas a localidade acolhe nesses festejos. No entanto, o mesmo afirmou 

que no período da Semana Santa a cidade já teve de receber mais de 25 mil pessoas. E este 

público é composto exclusivamente por turistas do mercado interno:  
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GRÁFICO 03. Origem dos Visitantes 
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Fonte: Dados de pesquisa, 2007. 

 

 

Quando indagados sobre o nível de satisfação com a destinação, os visitantes se 

declararam satisfeitos, indicando que os romeiros, em sua maioria, não são muito exigentes 

quanto a regalias.  

 

GRÁFICO 04. Nível de satisfação com o destino 
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Fonte: Dados de pesquisa, 2007. 

 

 

Assim, cerca de 95,5% dos entrevistados afirmam estarem satisfeitos com o local 

visitado. E constituem laços de fidelidade muito fortes, pois mais da metade dos entrevistados 

já visitaram o destino mais de uma vez: 
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GRÁFICO 05. Número de visitas ao destino.  
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Fonte: Dados de pesquisa, 2007. 

 

A demanda turística real do município apresenta um poder de compra limitado, 

devido a apresentar, em sua maior parte, uma renda familiar baixa, conforme mostra o gráfico 

a seguir: 

 

GRÁFICO 06. Renda familiar dos visitantes.  
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 Fonte: Dados de pesquisa, 2007. 

 
Este público, no que concerne a faixa etária, apresenta-se bem heterogêneo. Os 

gráficos abaixo confirmam isso:  
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GRÁFICO 07. Faixa etária dos visitantes 

 

 Fonte: Dados de pesquisa, 2007. 
 

 

Há, ainda, uma pequena predominância de mulheres em relação aos homens: 

  

 

  GRÁFICO 08. Gênero dos visitantes. 
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  Fonte: Dados de pesquisa, 2007. 

 

 

Cabe destacar que, apesar de o município de Carnaúba dos Dantas receber, em 

suas festas religiosas, visitantes interessados nas festas de rua que ocorrem nesse período e 

não nos rituais cristãos, a maior parte das pessoas que acorrem à localidade vem com o intuito 

de fazer romaria. Para esse público, portanto, pouco importa as atrações pagãs, visto que sua 

motivação é a fé e a peregrinação. 
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5.3.3 Segmentos de Mercado Turístico Existentes na Localidade 

 

Constatou-se, com base no inventário realizado da oferta turística e da pesquisa de 

campo realizada com os visitantes, que a cidade de Carnaúba dos Dantas apresenta grande 

vocação para o turismo religioso, pois apresenta um calendário de festividades bem 

distribuído ao longo do ano e uma presença significante de fiéis que visitam o Monte do Galo 

para pagar suas promessas. 

Além disso, outra modalidade de turismo, o arqueoturismo, figura como o grande 

diferencial em potencial do município em relação às demais cidades seridoenses, visto existir 

abundância de sítios arqueológicos em suas fronteiras. Esse fato deixa o município em 

situação confortável para o futuro do turismo enquanto atividade econômica, pois este é um 

segmento que, tradicionalmente, atrai um público com grau educacional mais elevado. Não 

obstante, pode-se inferir que o público que visita a cidade no intuito de conhecer os registros 

rupestres detém uma poder aquisitivo maior. No entanto, não há dados que confirmem esta 

hipótese. 

Mesmo assim, este público tem visitado, incipientemente, os sítios arqueológicos. 

Comumente é composto por grupos de turistas estrangeiros trazidos por agências de viagens 

da Capital do estado, Natal, e que se originam da península escandinava; além de alguns 

grupos de estudantes brasileiros (de vários níveis) e pequenos grupos de espanhóis ou 

italianos. Vale lembrar que as informações prestadas neste trabalho foram apanhadas em 

entrevista aberta com o gerente de turismo municipal. 

 

5.3.4 Principais Concorrentes  

 

Após a análise dos municípios circunvizinhos à Carnaúba dos Dantas – Acari, 

Parelhas e Jardim do Seridó – verificou-se alguns pontos que poderiam ameaçar o destino em 

termos de competitividade. Cabe destacar que não se quer estimular a competitividade entre 

os municípios analisados, mas ressaltar qualidades em comum, ou não, que estes venham a 

possuir e que constituíssem ameaças ao município estudado caso todos esses não estivessem 

inseridos em uma causa maior que é o Pólo Turístico Seridó. 

Os municípios de Acari e Jardim do Seridó são cortados pela BR-427, logo, a 

acessibilidade a essas localidades é bem maior, uma vez que há um maior tráfego de linhas 

rodoviárias transitando por esta. Enquanto isso, para que se possa chegar a Carnaúba dos 

Dantas, é preciso tomar a rodovia federal mencionada acima e, posteriormente, percorrer 07 
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quilômetros pela rodovia estadual 288; essa situação dificulta a disponibilização de linhas em 

abundância que liguem a cidade a pólos emissores, como, por exemplo, Natal. Para se ter uma 

idéia da gravidade da situação, uma pessoa que se encontre em Jardim do Seridó ou Acari e 

deseje viajar para Natal demorará, respectivamente, de 2 a 4 horas para pegar o ônibus que 

liga esses municípios à Natal; no entanto, na localidade em estudo, a mesma pessoa só teria 

uma possibilidade de ida à capital por dia. 

Os três municípios analisados apresentam características muito similares à 

Carnaúba dos Dantas. Por estarem na mesma microrregião, tem traços em suas obras 

arquitetônicas, sua culinária, costumes e relevo, praticamente idênticos. O que diferencia um 

município do outro é o grau de preservação desses patrimônios artístico-culturais. Portanto, 

em termos de festividades religiosas, o que varia de uma cidade para outra se deve à qualidade 

da organização das mesmas. 

Outrossim, o município de Parelhas também apresenta um terminal turístico. E os 

dois outros municípios possuem meios de hospedagem em melhores condições que os 

carnaubenses. Em Jardim do Seridó, pode-se encontrar o Conceição Palace Hotel, que 

disponibiliza em seus serviços apartamentos com suítes, ar-condicionado, frigobar, TV com 

parabólica; oferece ainda serviço de bar e restaurante. Já em Acari, pode-se encontrar dois 

meios de hospedagem, são eles: o Bistrô de Gargalheiras, que oferece seis apartamentos com 

banheiro e ventilador, capacidade para 15 pessoas, ainda possui restaurante e oferece 

atividades como caminhadas, cavalgada e passeio de barco; e o outro denomina-se Pousada 

Gargalheiras e possui hospedagem com 11 apartamentos e área de lazer com piscina, 

restaurante com comida caseira e cardápio regional (peixe, camarão, frango e carne); e bar 

com a vista privilegiada do Açude Gargalheiras.  

Segundo a senhora Suzete Córdoba, responsável pelo Museu Histórico de Acari, o 

município de Acari não possui dados estatístico sobre perfil e quantidade de turistas que 

recebe, mas afirmou que o Museu recebe durante o ano todo cerca de 5 mil visitas, e que 

durante o mês de Agosto (mês da festa padroeira da cidade)  o mesmo museu recebe de 1,5 a 

2 mil visitantes dos estados da Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e do próprio Rio 

Grande do Norte. O senhor Carlos Alberto Assis de Araújo, Secretário de Governo de 

Parelhas, também confirmou a ausência de dados estatísticos sobre o perfil dos turistas que 

visitam parelhas, mas afirmou que durante o mês do padroeiro da cidade, no mês de Janeiro, a 

localidade recebeu em torno de 20 mil pessoas. E o senhor Luiz Eduardo Nascimento Neto, 

Secretário de Cultura, Lazer e Turismo de Jardim do Seridó, afirmou desconhecer dados 

estatísticos relacionados a turistas em função de ser novo na secretaria. 
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Vale ressaltar que, com advento do Pólo Seridó, esses municípios deixam de 

rivalizarem entre si e passam a compor um produto maior e mais competitivo. Só por meio da 

união destas localidades, e de sua conseqüente cooperação, a microrregião Seridó poderá 

captar parte dos turistas que permanecem restritos ao Pólo Costa das Dunas; deixando de 

haver competições circunvizinhas em detrimento de uma competição entre pólos. 

 

5.4 Análise SWOT do Produto Turístico de Carnaúba dos Dantas 

 

Para servir de suporte a futuros planejamentos turísticos em Carnaúba dos Dantas 

foi realizada a análise SWOT, que subsidiará tecnicamente os nortes tomados pelos gestores 

municipais comprometidos com o planejamento estratégico e desenvolvimento sustentável 

desta localidade. Os benefícios da aplicação desta análise abrangeram desde a facilitação da 

identificação dos segmentos-alvo ao aumento da capacidade de planejamento do município, 

uma vez que futuras alocações de recursos humanos e financeiros poderão ser direcionados 

tomando-se como base as questões apontadas nesse trabalho. 

Inicialmente foi analisado seu ambiente interno, destacando-se os pontos fortes e 

fracos indicados pelos próprios visitantes na pesquisa de campo. Posteriormente, verificou-se 

o ambiente externo (macro e microambiente) destacando, conforme reza a análise supracitada, 

as oportunidades e ameaças que o município apresentou. 

 

5.4.1 Pontos Fortes 

 

Todo empreendimento necessita de medidas que o levem ao consumidor. 

Investimentos na divulgação são fundamentais para atrair os turistas, como também, um 

produto que se apresente bem posicionado na mente daqueles que vão consumi-lo. 

Carnaúba dos Dantas está posicionada como destinação de romeiros, afinal, na 

pesquisa realizada, 82% dos visitantes afirmaram buscar o destino devido a romaria. Isso é 

um ponto muito favorável, pois no Rio grande do Norte não existem muitos centros de 

romaria, o que indica um caminho a ser seguido na busca de uma identidade turística. 

Mesmo com precariedades em seu principal produto – o Monte do Galo – foi 

observado um número substancial de romeiros que retornaram à localidade mais de três vezes. 

Cerca de 54,6% daqueles que responderam ao questionário de pesquisa afirmaram retornar 

fielmente ao local. Com isso, pode-se inferir que, ressalvadas as negatividades infra-

estruturais que oportunamente serão discutidas nesse trabalho, aqueles que buscam o Monte 
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do Galo constituem um público-alvo que pode ser comodamente ampliado com investimentos 

mais modestos.  

Outro fator verificado foi a forte presença da propaganda feita por aqueles que 

visitaram o local. 90,7% dos pesquisados tomaram conhecimento do destino por meio de 

amigos que também fizeram romaria, sendo uma das mais importantes formas de divulgação 

de produtos turísticos, conhecida também como propaganda boca-a-boca15. Esse fator também 

deve ser considerado positivo, visto que investimentos em propagandas demandam por verbas 

que poderiam ser empregadas na estruturação turística do atrativo. 

Aliado a esses fatores estão os muitos recursos turísticos disponíveis ao 

município, como seu relevo acidentado, seu povo, sua cultura. Da mesma forma, existem 

alguns outros atrativos que, apesar de incipientes, estão sendo utilizados como produtos 

turísticos.  

O Castelo de Bivar já é conhecido por 8,2% do público que compõe o nicho 

voltado ao turismo religioso. Isso indica que os investimentos feitos pela prefeitura municipal 

no esforço de ampliar a demanda turística local – ampliando-se a oferta turística – estão 

rendendo algum resultado.  

Segundo o próprio secretário de turismo municipal, já há visitantes estrangeiros 

em busca das pinturas rupestres provenientes dos sítios arqueológicos locais. O mesmo 

afirmou que a média mensal é de estrangeiros que visitam a cidade gira em torno de 20. 

Considerando um município que ainda não chegou à primeira dezena de milhar de habitantes, 

é um resultado interessante. 

 

5.4.2 Pontos Fracos 

                                                                   

A abordagem das fraquezas do destino turístico foi evidenciada pelos próprios 

visitantes entrevistados. Os principais pontos de debilidade apontados por estes referem-se ao 

próprio Monte do Galo, principal atrativo do destino, conforme mostra do gráfico seguinte:  

 
 

   

                                                 
15 Ruschmann (1995, p.53). 
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GRÁFICO 09. Falta algo ao atrativo Monte do Galo? 
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  Fonte: Dados de pesquisa, 2007. 

 

 

Na lacuna correspondente ao “sim” da questão no formulário (que originou o 

gráfico acima), havia um espaço onde o indivíduo questionado poderia especificar sua 

resposta. Dos que responderam sim, 49,9% apontaram a falta de estrutura de apoio (abrigo, 

banheiros com duchas e vasos sanitários dignos); 18,4% indicaram a ausência de organização 

(quanto a disposição, bem como a estrutura das mesmas e higiene) das barracas de vendedores 

que ofertavam alimentos, artigos religiosos, brinquedos, roupas e acessórios, de forma 

randômica; 15,9% reclamaram da ausência de uma infra-estrutura turística mínima no local 

(nas proximidades do Monte do Galo), pois as barracas tomavam os estacionamentos e os 

ônibus só conseguiam estacionar em locais mais afastados do ponto turístico – dificultando, 

conseqüentemente, o acesso de pessoas idosas, semoventes e crianças –, faltando também 

mais restaurantes e pousadas para acolher a grande demanda; os 15,8% restantes, que 

afirmaram faltar algo ao atrativo, foram enquadrados na categoria “outros”, já que o número 

de ocorrências era mínimo, mas para fins de transparência nessa pesquisa, resolveu-se mostrar 

tais itens, são eles: atendimento médico, farmácias, segurança, horário do espetáculo e preços 

justos. Nesse último caso, tal reclamação é devida não ao fato dos preços praticados na 

localidade serem abusivos, mas à renda daqueles que a visitam ser baixa, na faixa de 1 a 3 

salários mínimos (86,4% dos turistas), conforme mencionado em linhas anteriores. 
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Resta ainda mencionar que a infra-estrutura turística do município esta muito 

aquém do necessário para dinamizar a atividade turística local. Seus apartamentos são 

insuficientes e, exceto pela pousada Água Doce, precários quanto às acomodações. 

É importante destacar ainda que, apesar do município deter um grande potencial 

turístico, o único ponto turístico conhecido pelos romeiros além do Monte do Galo é o Castelo 

Di Bivar.               

  

 GRÁFICO 10. Conhece outro ponto turístico? 
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 Fonte: Dados de pesquisa, 2007. 

 

 

Mesmo assim, o percentual de pessoas que conhecem esse atrativo é mínimo; os 

demais pontos turísticos ficam no anonimato – excluindo-se os sítios arqueológicos; nesse 

caso, seus visitantes desconhecem até o Monte do Galo. 

 

5.4.3 Ameaças  

 

 Durante o processo de formulação e aplicação de pesquisa de campo, juntamente 

com a entrevista ao secretário de turismo municipal e consultas bibliográficas, foi percebido 

que o município ainda sofria forte concorrência com os demais municípios componentes do 

Pólo Seridó. Assim como, e principalmente, concorrência com o Pólo Costa das Dunas. Em 

razão da primeira situação, o Seridó ainda não conseguiu profissionalizar suas atividades 

turísticas para fazer uma disputa mais equilibrada com este último pólo. 
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Ainda tangente à disputa entre pólos, ressalta-se a questão do baixo número de 

visitantes ao Pólo Seridó. Grande parte deste baixo afluxo é devida ao fato do único aeroporto 

do estado localizar-se nas imediações da grande Natal. Com isso, surge a dificuldade de 

deslocamento para aquela região, afinal, a única via de acesso a esta microrregião se dá por 

meio terrestre, tornando-se um empecilho para sua visitação, devido o Seridó, mais 

especificamente a localidade estudada, distanciar 228 quilômetros da Capital. Traduzindo-se 

essa distância para horas viajadas em ônibus, o turista gastará cerca de 4 horas para efetuar o 

percurso16, o que pode desmotivar uma parcela de visitantes em potencial, afinal, nem todo 

turista está disposto a percorrer um trajeto de 4 horas para conhecer um município que oferece 

uma infra-estrutura básica e turística precárias, com pouca oferta de atrativos turísticos – 

embora possua muitos potenciais produtos, a oferta disponível ainda é insuficiente. 

Outro fator negativo é a tímida motivação em vender passeios para o interior do 

estado por parte das operadoras de turismo hegemônicas, visto que seus roteiros baseiam-se 

apenas no litoral. Pode-se inferir a partir das explanações do parágrafo anterior que a venda de 

pacotes alternativos ao litoral, sob a ótica dessas agências, implica diminuição dos ganhos 

com a atividade. 

Os entraves se estendem até mesmo a turistas que não utilizam dos serviços destas 

operadoras. Devido o município não ser cortados por rodovias federais, as quais são o elo 

entre o pólo emissor e a destinação receptora, existem apenas duas linhas regulares de ônibus 

– pela manhã há o itinerário Carnaúba dos Dantas-Natal e à noite o sentido se inverte – ambas 

disponíveis pela Viação Jardinense. Por essa razão, pelas poucas atrações a serem oferecidas 

como produto, justifica-se o incipiente fluxo de turistas que buscam o município com outra 

razão que não seja religiosa.  

Outro fator apontado como ameaça para a localidade está no fato desta está em 

uma região de processo elevado de desertificação. Muitos turistas que poderiam um dia 

constituir um mercado-alvo para explorar os futuros atrativos criados em cima dos meios 

naturais – vide inventário turístico – talvez não se dispusessem a procurar um lugar que 

degrada os meios naturais para aquecer sua economia. E essa situação compromete quase 

todos os municípios componentes do Pólo Seridó, por estes possuírem a indústria cerâmica 

como um dos pilares de suas respectivas economias. 

 

 

                                                 
16 De acordo com o artigo 61, § 1°, inciso II, alínea a-2 da lei 9.503/97 (CTB, 1997), a velocidade máxima para 
ônibus e microônibus é de 90 km/h. 
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5.4.4 Oportunidades 

  

A localidade estudada possui um diferencial, um posicionamento, que seus 

vizinhos não apresentam. Pois, para o município de Parelhas, segundo Carlos Alberto, os 

produtos turísticos mais importantes são a barragem do Boqueirão e suas festividades de 

caráter religioso e popular. Da mesma forma, o município de Acari explora, como atrativo 

principal, o açude Gargalheiras e seu casario antigo; explora também a festa da padroeira da 

cidade. E Jardim do Seridó tem como foco principal, também, seu casario antigo e, 

principalmente, o carnaval; segundo o senhor Luiz Eduardo, este município absorve grande 

quantidade de foliões oriundos, principalmente, de cidades circunvizinhas ao município, de 

todas as regiões do estado e de alguns municípios paraibanos, como João Pessoa e Campina 

Grande. Portanto, o que se percebe é uma possibilidade de disputa muito maior desses três 

municípios entre si do que entre estes e Carnaúba dos Dantas. 

 Embora os municípios vizinhos explorem sítios arqueológicos, a incidência destes 

é mínima. Para se ter uma idéia disto, enquanto os três municípios juntos possuem por volta 

de 20 sítios arqueológicos (uma vez que não existem pesquisadores nestas localidades para 

buscar e catalogar novas descobertas), o destino estudado possui 60 sítios catalogados e mais 

25 a serem; e ainda dos poucos sítios disponíveis às outras localidades, alguns encontram-se 

bastantes degradados pela ação do homem. Por isso, a cidade figura como a que detém maior 

patrimônio arqueológico dentre as estudadas, apresentando um leque bem mais diversificado 

de figuras e gravuras dos que suas possíveis concorrentes, além de trilhas e estradas feitas 

exclusivamente para servir de acesso aos sítios. Dessa forma, pode-se observar que, em 

termos de arqueoturismo, Carnaúba dos Dantas tem um posicionamento bem definido, sendo 

inclusive referência para demandas deste segmento. 

No que tange às festividades religiosas, a localidade também apresenta uma 

situação bastante confortável, visto que recebe grande contingente de fiéis durante suas festas. 

Nesse segmento, o religioso, o município não teria concorrentes locais. Isso se deve ao fato 

dos demais municípios receberem, em suas festas religiosas, visitantes interessados nas festas 

de rua que ocorrem nesse período e não nos rituais cristãos. Apesar de em Carnaúba dos 

Dantas existir esse tipo de visitante – o motivado pelas atrações – a maior parte das pessoas 

que a buscam como destino vem com o intuito de fazer romaria. E para esse público, pouco 

importa as atrações pagãs, visto que sua motivação é a fé e a peregrinação; e o único 

município a receber romeiros é o estudado. 
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Com a criação e implementação do Pólo Seridó, os potenciais concorrentes locais 

do município passaram a constituir a maior parceria estratégica deste. Essa constatação se dá 

devido às próprias diretrizes que criaram tal pólo. A idéia é de agregar os municípios que 

possuem características semelhantes e um produto turístico que ofereça competitividade para 

que, juntos, possam auxiliar o processo de interiorização do turismo no estado do Rio Grande 

do Norte.   

Ressalta-se que os benefícios gerados com a implantação deste pólo vão além do 

âmbito turístico. O turismo é uma das maiores fontes de renda que uma localidade pode ter 

nos dias atuais, mas seus benefícios extrapolam a atividade em si. O turismo pode aquecer a 

economia local através da geração de empregos diretos – em hotéis, bares e restaurantes – e 

indiretos, como um incremento na indústria de transportes, no setor financeiro municipal – 

através de impostos e taxas –, o efeito multiplicador que a atividade causa no comércio 

varejista (TRIGUEIRO, 1999). Assim, as oportunidades que surgirão para o município 

poderão provocar no destino uma mudança de seu eixo econômico – que hoje gira em torno 

da indústria ceramista. (SILVA, 1999). Ou seja, a não degradação ambiental, a qual é 

sinônimo de desaquecimento da economia atual, será o alicerce do desenvolvimento político 

sustentável do produto turístico Carnaúba dos Dantas. 

 

5.4.5 Posicionamento e Ciclo de Vida do Município no Âmbito do Pólo Turístico do Seridó 

 

Pelas características elencadas nesse estudo, conforme apontamentos de autores de 

planejamento turístico como Ruschmann (1997), considerando a falta de investimento 

encontrada, aliando-se às debilitadas condições infra-estruturais, o destino turístico apresentou 

fortes indícios de estar ainda na fase de exploração de seus recursos. Essa evidência poderá 

ser um facilitador para planejamentos posteriores, já que ainda não houveram grandes 

investimentos – que poderiam estar sendo mal direcionados – que consumissem a verba 

pública voltada ao setor. 

O posicionamento é algo pretérito ao planejamento. Não se pode planejar sem 

saber aonde se quer chegar, portanto, definir qual o lugar onde se deseja ocupar a mente do 

consumidor é fator determinante para o sucesso de um planejamento, como também, para que 

se evite o desgaste desnecessário de recursos. (PEREIRA 2001). 

Com base nas informações colhidas na pesquisa de campo, viu-se que a vocação 

turística apresentada pela localidade, considerando a grande demanda pela romaria, está no 

segmento religioso. O afluxo de visitantes que buscam a localidade, a despeito dos entraves 
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estruturais, é bastante consistente. Tendo, inclusive, subsistido ao longo dos anos em meio a 

um atrativo que não inovou em sua oferta, traduzindo-se em um público fiel. Resta focar este 

segmento nos planejamentos que sucedam este trabalho. 

Embora a baixa renda dos que procuram por este segmento – as rendas familiares 

variam de um a três salários mínimos para 86,4% dos romeiros que participaram da pesquisa 

– as romaria, distribuídas ao longo do ano durante as festividades, conseguem garantir a renda 

de uma pequena parcela de habitantes do município que vendem souvenires e os serviços 

relativos a alimentos e bebidas. 

Para ratificar essa sugestão, bastaria que se verificassem os demais municípios 

componentes do Pólo Seridó. Todos oferecem festividades aos padroeiros do município, o que 

em um primeiro momento poria em xeque o posicionamento indicado à localidade estudada. 

Entretanto, observando-se o calendário festivo destas demais cidades verificar-se-ia que cada 

uma oferece basicamente uma só grande celebração religiosa por ano. Enquanto em Carnaúba 

dos Dantas são comemorados quatro grandes eventos deste caráter e distribuídos ao longo do 

ano: Março, Semana Santa (a qual não tem um mês específico), Outubro e Dezembro. 

(SEBRAE, 2004).   

Então, mesmo que as cidades seridoenses tenham a religiosidade presente na 

cultura do seu povo, no destino analisado o predomínio é mais intenso e bem mais distribuído 

ao longo dos meses.  

Complementarmente poder-se-ia aprimorar a oferta turística para o nicho que 

procura pelo turismo cultural em virtude da grande incidência de sítios arqueológicos. 

Portanto, um plano para dilatar a pequena demanda por estes atrativos seria fundamental para 

posicionar o município junto ao segmento do arqueoturismo, já que os demais componentes 

do Pólo em questão não possuem esse diferencial em abundância.  

A necessidade de um complemento ao principal produto oferecido justifica-se para 

que se mantenha a sustentabilidade. Fomentar o aumento de um só mercado-alvo poderia 

comprometer a capacidade de carga dos implementos dos atrativos religiosos, uma vez que a 

geração de uma maior receita exclusivamente a partir do turismo religioso implicaria em um 

substancial acréscimo da população flutuante no destino – vide o baixo poder aquisitivo dos 

mesmos. Atentar para a sustentabilidade da atividade possibilita que as próximas gerações 

possam continuar a desenvolvê-la. De acordo com Fennell (2002, p.111), “cada vez mais 

pesquisadores e profissionais da área começam a reconhecer os perigos inerentes à oferta de 

um número crescente e de uma grande quantidade de experiências para uma sociedade cada 

vez maior de consumidores”. 
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Em relação ao papel da localidade no Pólo Seridó, de acordo com o 

posicionamento indicado acima, sugere-se que esta seja utilizada, no âmbito do pólo, como 

base para possíveis roteiros criados para a região. O motivo desta situação é ratificado pelo 

fato dos demais municípios de sua região – e que compõem tal pólo – também possuírem seus 

produtos turísticos de caráter religiosos ou arqueológicos. Com isso, poder-se-ia explorar 

complementarmente esses nichos nestes destinos, tomando-se com matriz, nesta área, 

Carnaúba dos Dantas. Inclusive, alguns trabalhos defendem a criação de roteiros17 temáticos 

entre estes municípios face a abundância diversificada de atrativos turísticos existentes e, em 

alguns casos, até conflitantes, como forma de otimizar as potencialidades seridoenses e 

garantir a sinergia que um  pólo de desenvolvimento turístico necessita. 

 

                                                 
17 Ver “Roteiro do Turismo Científico-Arqueológico e Paleontológico” e  “Roteiro do Turismo Religioso” no 
Projeto Roteiro  Seridó - Plano de Turismo Sustentável (SEBRAE/RN, 2004, p.28-37). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Após as explanações e pesquisas executadas no âmbito do município de Carnaúba 

dos Dantas, pode-se constatar que essa localidade detém um grande potencial para o 

desenvolvimento da atividade turística. No entanto, algumas modificações hão de ser 

impetradas, visto que a localidade está desenvolvendo tal atividade de forma incipiente. 

 Por meio do método de análise empregado, foi verificada a existência de uma 

grande parcela de visitantes oriundos de camadas sociais menos favorecidas economicamente. 

Essa situação enseja uma forma de planejamento que consiga, ao mesmo tempo, oferecer 

lazer a essa demanda e busque meios de captar seus recursos. Foi visto também que, mesmo 

apresentando características semelhantes ao produto turístico em questão, os municípios 

circunvizinhos à Carnaúba dos Dantas ainda não oferecem perigo real à localidade, pois seus 

nichos de mercado são distintos; entretanto, o fato destes possuírem características em comum 

com o município estudado reforça a necessidade de um planejamento voltado para toda a 

região do Seridó de modo que evite que tais competições aconteçam.  

Vale salientar que a criação do Pólo Seridó já prevê ações voltadas para amenizar 

essa situação, favorecendo, inclusive, o desenvolvimento destes municípios dentro de uma 

concepção sustentada e articulada; resta saber o que está sendo feito de concreto para 

transformar isso em realidade. Nesse sentido, torna-se imprescindível a ação do Estado para 

viabilizar, seja através de políticas de financiamento aos administradores municipais ou por 

meio de incentivo à iniciativa privada, a implementação deste pólo em uma região que, apesar 

de apresentar uma forte concentração demográfica, ainda possui poucas oportunidades de 

desenvolvimento e crescimento econômico.  

Outro desafio será convencer os atuais empresários que investem em atividades 

predatórias locais, como a ceramista, a canalizarem seus recursos a uma indústria limpa e, se 

for adequadamente gerida, sustentável.  Um estudo de viabilidade econômica de longo prazo 

poderia ser determinante para promover essa mudança em um dos pilares da economia da 

região. Aliando-se a isso uma maior ação repressora do Estado no que tange às práticas de 

algumas empresas locais que são danosas ao frágil meio ambiente, juntamente com políticas 

públicas de fomento ao desenvolvimento sustentável da atividade turística na região.  

A criação de mecanismos que promovam a interatividade entre estas destinações, 

como conselhos ou associações, poderia acelerar o processo de integração das mesmas e 

fortalecer, no campo político, as decisões tomadas pelos seus gestores, canalizando suas 
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necessidades em benefício da região, como também, dirimir eventuais conflitos entre os 

componentes do pólo. 
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ANEXOS 

a) 

__ 1995 2001 Percentual  Obs.  
Fluxo turistas RN  588 mil/ano  1.419 mil/ano 141% ____  

Fluxo estrangeiros  37.632/ano 142.000/ano 277% ____ 

Receita  US$ 138 milhões US$ 216 
milhões 56% Maior prod. Export 

Leitos hoteleiros  12.915 26.353 104% ____ 
Empregos  95.000 240.000 152% Diretos e indiretos 

PIB-RN US$ 4,727 US$ 7,569* 61% 1999 

Fonte: SETUR(2007) 
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Fonte: VAZ, 1999. 
Observação: PFo = Pontos Fortes; PFr = Pontos Fracos; A = Ameaças; O = Oportunidades. 
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APÊNDICES 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
CURSO DE TURISMO 

 

Formulário socioeconômico referente à análise microambiental da disciplina Estágio II. 

1. Qual a sua idade? 
a) ( ) de 10 a 20anos                d) ( ) de 41 a 50 anos 
b) ( ) de 21 a 30 anos               e) ( ) de 51 a 60 anos         
c) ( ) de 31 a 40 anos                f) ( ) acima de 61 anos 

 
 

2. Renda: 
a) ( ) de um salário mínimo a baixo         d) ( ) de sete a dez salários mínimos 
b) ( ) de um a três salários mínimos        e) ( ) acima de dez salários mínimos   
c) ( ) de quatro a seis salários mínimos  

 
 

3. Sexo: 
a) Masculino                                               b) Feminino     

 
 
4. Número de visitas: 

a) ( ) uma vez             
b) ( ) duas vezes 
c) ( ) três vezes 
d) ( ) quatro vezes ou mais 

 
 

5. Estado de origem: ____________________________________     
 
 
 

6. Motivo da visita: 
a) Romaria                     
b) visitar parentes 
c) negócios  
d) outros 

 
7. Tomou conhecimento do município através de: 

a) Amigos             
b) revistas ou jornais 
c) rádio ou televisão 
d) outros  

 
8. Opinião sobre o local visitado 

a) ótimo 
b) bom 
c) regular 
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d) péssimo            
 
 

9. Falta algo ao atrativo? 
 

a) sim. ______________________________ 
b) não       

 
 

10. Conhece algum outro ponto turístico  
a) sim. ______________________________ 
b) não         
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
CURSO DE TURISMO 

 
Formulário de entrevista, referente à análise macroambiental interna, para a disciplina Estágio 
II. 
 
 

1- Este município conta com uma política voltada para o setor de turismo? Qual 
setor responsável pela atividade na prefeitura? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

2- Como está o desenvolvimento do turismo no município? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

3- Há dados estatísticos relativos à demanda pelo município? Em caso afirmativo, 
qual o número de visitantes por ano? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

4- Existem investimentos consistentes neste setor? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 


