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Resumo 
O presente artigo tem como objetivo apresentar um conjunto de indicadores de desempenho 
visando orientar os atores no sentido de aumentar sua coesão mútua e facilitar a busca de 
objetivos comuns. Tais indicadores foram definidos a partir da expertise dos autores na 
analise de redes de turismo, aliado a resultados obtidos na pesquisa em Ouro Preto. Dessa 
forma foi possível perceber, o grau de significância dos atores envolvidos em função dos 
critérios de escolha utilizados pelos visitantes para configurar seu caminho dentro da região 
turística analisada e assim reforçar os relacionamentos existentes. 
 
Palavras-chave: Redes de empresas, alianças, parcerias, turismo, Arranjos Produtivos 
Locais.  
 
1. Introdução  

O segmento de serviços, no setor de turismo em particular, onde é intenso o vis-a-vis 
com o visitante, é o lugar onde as verdadeiras barreiras são enfrentadas. De fato, estas 
barreiras podem ser maiores ou menores em função do porte dos atores envolvidos, do grau 
de interdependência entre eles e de seu poder de influenciar de uma forma positiva os 
acontecimentos ao longo do perímetro do Arranjo Produtivo Local (APL) ao seu alcance.  

É possível notar mudanças e transformações significativas tanto nacional quanto 
internacionalmente, o que torna esse setor um dos mais desafiadores na determinação de 
mercados a atender, na definição de prioridades competitivas e no alinhamento estratégico da 
busca de condições competitivas necessárias à vencer concorrentes e as dificuldades típicas de 
seu contexto concorrencial.  

Os relacionamentos gerenciados com sucesso em um Arranjo Produtivo Local (APL) 
normalmente ocorrem como reflexo de ações bem sucedidas de cooperação e confiança, 
possibilitando melhores condições de coordenação das atividades. Por outro lado, 
relacionamentos com deficiências de administração podem tanto ser causa como efeito de 
comportamentos oportunistas dentro do APL, o que pode acarretar perdas para todos os 
envolvidos. Um APL de turismo é composto de uma variedade de serviços o que de certa 
forma poderia dificultar em na busca de uma uniformidade ou alinhamento competitivo dos 
comportamentos de seus integrantes. Entretanto, espera-se que com este estudo possa-se 
apresentar uma proposta de indicadores de desempenho que proporcionem aos atores 
integrantes destes APLs alcançar o perfil adequado e assim poderem manter a coesão e o 
interesse na busca dos mesmos objetivos competitivos do destino. 

Neste trabalho, em uma primeira etapa, são apresentadas as bases conceituais que 
sedimentam a abordagem aqui utilizada na discussão dos resultados e mesmo na própria 
pesquisa. Apresenta, ainda, os resultados de uma pesquisa desenvolvida na região turística de 
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Ouro Preto, envolvendo o comportamento dos turistas e consequente reflexo na formação das 
bases competitivas do setor. Ao final, é possível perceber, o grau de significância dos atores 
envolvidos em função dos critérios de escolha utilizados pelos visitantes para configurar seu 
caminho dentro da região turística analisada e assim reforçar os APLs existentes. 

Na elaboração deste artigo, optou-se por revisar três conceitos para auxiliar no 
entendimento do tema proposto: (a) Turismo, por se tratar de analisar o comportamento do 
visitante; (b) Arranjos Produtivos Locais (APLs) aqui denominados de Redes de Empresas 
por se configurar o Setor do Turismo; e, (c) Indicadores de Desempenho pelo fato da 
necessidade das empresas de desenvolverem um perfil adequado em prol de um objetivo 
mesmo que temporário.  
 
2. Abordagem teórica 
2.1 Turismo 
Para se conceituar serviços turísticos é necessário compreender o inextricável significado de 
turismo. Neste artigo serão apresentados os conceitos de turismo baseados na demanda e na 
oferta uma vez que a existência da rede de Pequenas e Médias Empresas (PME’s) se dá 
devido a movimentação dos visitantes. O conceito baseado na demanda foca nas “atividades 
das pessoas que viajam para locais que estejam fora de seu ambiente rotineiro a lazer, 
negócios e por outros motivos e que neles permaneçam por não mais do que um ano 
consecutivo” (OMT, 1994). Esse conceito contempla: o deslocamento de pessoas entre vários 
lugares/destinos; a permanência nestes lugares/destinos; a viagem até estes lugares/destinos; a 
qualidade das atividades desenvolvidas nestes lugares/destinos; a obrigatoriedade da mudança 
do ambiente usual; a temporariedade dos deslocamentos; a motivação da viagem que não 
pode estar ligada ao trabalho permanente e a distância mínima (A OMT recomenda 160 
quilômetros). 

Enquanto a definição baseada na oferta proposta por Leiper (1979, p.400) é que “a 
atividade turística consiste em todas aquelas empresas, organizações e instalações que se 
propõem a servir às necessidades e aos desejos específicos dos turistas” e combinam de 
alguma forma para proporcionar a experiência de viagem (Cooper et al, 2001, p. 40) a um 
determinado preço (Middleton e Clarke, 2002). Este setor é composto por: estabelecimentos 
de transporte, hospedagem, alimentação, compras, entretenimento, locais para atividades e 
outros serviços de hospitalidade disponíveis (Goeldner et al, 2002, p. 23)”.  

Autores como Leiper (1990) definem o setor turístico como o “conjunto de empresas e 
organizações envolvidas na entrega do produto turístico” ou ‘produto de serviços’ (Cooper et 
al, 2007, p. 556) que McIntosh, Goldner e Ritchie (2008, p. 26) denominaram de amálgama 
que consiste na “soma dos fenômenos e relações que surgem da interação de turistas, 
fornecedores de negócios, governos e comunidades anfitriãs no processo de atrair e alojar 
estes turistas e outros visitantes”.  

Estes “indivíduos ou grupos que viajam”, “turistas e outros visitantes” tem 
comportamentos distintos e devem ser classificados. A OMT (1994) define o turista como a 
pessoa que viaja de um lugar para outro por razões não profissionais, que permanece por mais 
de uma noite e menos de um ano. Entretanto os militares, diplomatas, imigrantes e estudantes 
residentes não são turistas. Já os excursionistas são os viajantes que passam menos de 24 
horas em uma destinação. 

O setor do turismo é por si só interconectado e interdependente, entretanto a crise, 
concorrência, organization support e tecnologia são destacados por Wang e Fesenmaie (2007) 
como algumas das pré-condições para a formação de uma rede de turismo. Estas pré-
condições somadas as mudanças de comportamento do visitante e estilo de vida tem sido 
freqüentes tais como a baixa permanência no destino que Novelli et al (2006) destacam como 
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o fator-chave que retarda o crescimento econômico das cidades e sugerem como estratégia 
para expandir as oportunidades e reduzir a sazonalidade do setor o aumento das atrações e de 
facilidades.  

 
2.2 Redes e suas abordagens análogas 

De maneira geral, as redes podem ser entendidas como sendo uma forma 
organizacional, que não são nem mercados nem hierarquias (Powell, 1990). As redes são 
alternativas às formas de mercado e de integração vertical por conter estruturas horizontais e 
verticais de troca, interdependência de recursos e linhas recíprocas de comunicação. Suas 
características estão na velocidade da comunicação, na decisão, no desenvolvimento de 
produto ou tecnologia, assim como leva em conta a credibilidade entre os atores envolvidos, a 
negociação de itens de difícil mensuração, as habilidades específicas, o espírito de inovação, a 
experiência, a filosofia de defeito zero, os benefícios mútuos, a confiança, as ações recíprocas 
e a estrutura formal. Assim, as redes estão localizadas na essência da teoria organizacional, e 
compreende-se que uma rede interfirmas constitui-se na forma de regular a interdependência 
de sistemas complementares como, produção, pesquisa, engenharia e coordenação, o que é 
diferente de agregá-los em uma única firma. Dessa forma, as competências e atribuições de 
uma rede de empresas estão basicamente ligadas a processos de coordenação que uma 
coalizão de empresas pode empregar (Amato Neto, 2000). Porter (1998), por sua vez, define 
redes de empresas como sendo o método de se organizar atividades econômicas por meio da 
coordenação e/ou cooperação interfirmas.  

As redes de empresas têm sido intensamente estudadas e discutidas por vários autores. 
Estas redes surgiram sob várias formas e abordagens, dentre estas abordagens pode-se citar 
Porter (1999) com a teoria de Clusters (grupos, agrupamentos ou aglomerados); Cassiolato e 
Szapiro (2002) com as Aglomerações e Sistemas Produtivos e Inovativos Locais, Sistemas 
Locais de Produção, Arranjos e Sistemas Produtivos Locais; Casarotto e Pires (2001) com as 
Redes de Cooperação, Redes de Pequenas e Médias Empresas, Consórcios de Empresas, 
dentre outros.   

Tanto Corrêa (1999) como Casarotto Filho e Pires (1999) concordam que o 
nascimento e a sobrevivência das redes depende da discussão e equacionamento destes três 
aspectos: a cultura da confiança, a cultura da competência e a cultura da tecnologia da 
informação. A cultura da confiança está ligada aos aspectos de cooperação entre as empresas, 
envolvendo aspectos culturais e de interesse de pessoas e de empresas. A cultura da 
competência refere-se às questões ligadas às competências essenciais de cada parceiro. E a 
cultura da tecnologia da informação significa a agilização do fluxo de informações é de vital 
importância para a implementação e o desenvolvimento de redes flexíveis. 

 
2.3 Confiança para as redes 

Em qualquer tipo de relacionamento, um dos fatores determinantes para o sucesso é a 
confiança entre os parceiros envolvidos. A confiança é definida por Arruda & Arruda (1998) 
como sendo a crença de uma das partes em que suas necessidades serão satisfeitas, no futuro, 
por ações tomadas pela outra parte. Dessa maneira, confiança é um “tipo de expectativa que 
alivia o medo de que o parceiro do intercâmbio atue de forma oportunista” e não pode ser 
imposta (Fusco, 2004). Provavelmente, seu desenvolvimento pode implicar em um processo 
de longo prazo, no sentido de que o ‘gerador’ da rede desenvolveria, pouco a pouco, 
relacionamentos pessoais e uma reputação de justiça. Isso explica por que muitas redes 
apresentam um forte componente geográfico ou cultural, porque é mais fácil desenvolver 
relacionamentos estreitos com alguém que possua um registro de integridade pessoal. 
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Na visão de Humphrey e Schmitz (2002), as relações baseadas em confiança entre 
agentes econômicos têm sido consideradas parte da vantagem competitiva das empresas. A 
questão confiança surge porque as transações econômicas envolvem riscos. Na concorrência 
perfeita, os riscos são eliminados pelas suposições de informações perfeitas e racionalidade 
imparcial. Para as informações perfeitas, presume que os agentes são informados de maneira 
sincera e gratuitamente sobre todos os aspectos das transações. E à racionalidade imparcial, 
pressupõe-se que as pessoas buscam o interesse próprio, mas somente de uma forma honesta, 
o que descarta a fraude e o oportunismo. 

Na realidade, os autores sugerem que os atores enfrentem risco quando existe a troca 
de informações, por terem capacidade limitada de reuni-las, armazená-las e processá-las, 
sendo esse processo, por si só, um custo. Há limites para analisar até que ponto as 
probabilidades podem ser preestabelecidas e incorporadas no contrato, tanto quanto as 
relações podem ser monitoradas. Diante da impossibilidade do controle e monitoramentos dos 
riscos de maneira eficaz, muitas trocas que seriam benéficas para as duas partes, não se 
concretizam, ocasionando transações independentes, que acabam sendo limitadas e ineficazes. 
A confiança ampla desenvolve-se quando as empresas criam interações e interdependência 
mais complexas (Humphrey e Schmitz, 2002). 

A interdependência não é algo novo, mas a literatura recente sobre cadeia de 
fornecimentos, aglomerados e redes, sugere um grau de entrosamento que só pode funcionar 
quando as relações entre as empresas são sustentadas por mais do que a confiança restrita. A 
necessidade de confiança ampla é mais clara onde as eventualidades imprevistas podem ser 
solucionadas por meio de cooperação que por sua vez é crucial para seu sucesso.  

As alianças, normalmente, são estabelecidas pelos parceiros com numerosos objetivos 
em mente, inclusive o compartilhamento de riscos em projetos complexos ou de alta 
tecnologia. Além disso, o aumento da confiança entre os parceiros da aliança incentiva um 
retorno econômico para ambos, podendo desenvolver confiança mútua, diminuindo os efeitos 
negativos da racionalidade limitada, dos investimentos específicos e do oportunismo que 
podem aparecer, reduzindo ainda os custos de transação (CHILD e FAULKNER, 1998; 
WILLIAMSON, 1991).  

 
3. Metodologia 

Esta pesquisa iniciou em desde 2005 e culminou em uma defesa de tese de um dos 
autores em 2010. Complementando a composição do contexto analítico apresentado, foi 
utilizada a tipologia que irá adotar como pilares para avaliar o alinhamento da rede de atores 
do turismo em Ouro Preto: a Solidez da Rede, a Solidez das Parcerias, e a Solidez dos 
Serviços que se baseará na avaliação dos visitantes. Assim, em termos de variáveis 
relevantes, será possível obter indicadores necessários para composição deste alinhamento, 
como descrito abaixo: 

a) Solidez da rede - Simetria da rede como um todo – grau de centralidade ou % de 
participação dos atores da rede no negócio; quantidade de clientes processados na 
rede por ator. 

b) Solidez das parcerias - Simetria das relações – considerando o poder econômico 
(número de funcionários) dos atores envolvidos em um relacionamento 

c) Solidez dos serviços (avaliação dos visitantes) - Confiabilidade da fonte de 
informações; Qualidade; Preço; Acessibilidade;  Conhecimento prévio. 

Para obtenção destas informações foram necessárias três etapas de coleta de dados. A 
primeira utilizou como ferramenta o questionário, a segunda e a terceira a entrevista de 
profundidade. O universo considerado nesta pesquisa foi de 94.606 visitantes durante o ano de 
2004, obtido com base no número de assinaturas do livro de entrada do Museu da 
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Inconfidência, por ser o registro mais confiável existente em Ouro Preto (NUPETUR, 2005). 
Desta maneira foi definida uma amostra de 400 questionários e, para assegurar a 
representatividade e a confiabilidade do universo pesquisado, adotou-se um erro relativo 
máximo de cinco pontos percentuais - com nível de confiança de 95% - que possibilita 
inferências estatísticas para o universo de turistas da cidade. O método de aplicação de 
questionário pelo pesquisador permitiu ao pesquisador interagir com as respostas dos turistas, 
colhendo informações extra questionários que podem ser úteis posteriormente. 

O modelo de amostragem utilizado foi a probabilística por tráfego ou acidental, onde 
cada elemento da população de turistas (universo da pesquisa) teve a mesma probabilidade de 
ser entrevistado e, portanto, de estar incluído na amostra, permitindo a realização de 
inferências representativas para o universo (Yin, 2001) e o pesquisador pode interferir na 
probabilidade de seleção ao determinar, arbitrariamente, o local da entrevista. 

A coleta de dados ocorreu através da aplicação de questionários em uma semana de 
cada mês e durante os meses de março, abril, maio e junho de 2009 (Flecha, Castro e Silva, 
Xavier, 2009). Apesar da amostra determinada pelo universo ter sido de 400 optou-se pela 
aplicação de 600 questionários em função do alto número esperado de perdas. Estas perdas 
foram consideradas em função da dificuldade encontrada em obter dados em Ouro Preto. 

O questionário foi composto de 24 questões entre questões abertas e fechadas, 
dicotômicas e não dicotômicas e elaboradas a partir de perguntas diretamente relacionadas ao 
fluxo de turistas entre estes atores. As primeiras três questões funcionaram como filtro 
visando segmentar os visitantes dos moradores/estudantes/trabalhadores. As questões de 10 a 
19 foram subdivididas em cinco etapas cada uma observando-se quais equipamentos turísticos 
ele usou, quem o indicou e a classificação desses equipamentos quanto à qualidade, preço e 
acesso, que dão a informação a respeito do peso e da potência dessas interações. Nas questões 
que envolveram avaliação optou-se por utilizar a escala Likert.  

 
3.1 Avaliação dos relacionamentos 

O objetivo principal colocado para a realização das entrevistas foi o de obter 
elementos que permitissem conhecer e compreender os mecanismos e procedimentos 
relevantes, considerando o assunto alinhamento competitivo entre os atores de uma rede do 
setor de turismo. Para tanto, foram incluídos tópicos que pudessem auxiliar na compreensão 
de suas implicações em cada dimensão específica já mencionada, conforme a dinâmica típica 
dos processos que ocorrem nos limites do destino turístico analisado. No ambiente ou 
contexto concorrencial foram identificados pelos visitantes os subsetores do turismo da cidade 
de Ouro Preto, a saber: Hospedagens (hotéis, pousadas, hosteling, hospedaria, repúblicas); 
Alimentação (restaurantes, bares, padarias, lanchonetes, supermercados); Compras 
(artesanatos, joalherias); Atrativos (museus, igrejas, parques); Serviços de Informações 
Turísticas (guias, centro de informações turísticas). 

 
4 Resultados e discussão 

Perfil do Visitante - O total de 553 respondentes foi segmentado em 244 turistas 
(41% dos respondentes) 309 excursionistas (51% dos respondentes). O gênero feminino é 
predominante (turistas 59% e excursionistas 60%), com faixa etária entre 25 a 34 anos 
(turistas 33% e excursionistas 30%), solteiros (turistas 55% e excursionistas 58%), com nível 
de instrução superior (turistas 45% e excursionistas 38%), com renda familiar entre  R$ 
1.500,00 a R$ 3.500,00 (turistas 36% e excursionistas 37%).  

O perfil dos atores - Em um universo de 269 atores, 66 atores foram retirados (por 
não existir, não ter sido localizada, não condizer com a pesquisa, nomes errados, não 
identificados, repúblicas estudantis, sem faturamento, atrativos). Deste universo de 203 atores, 
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as 181 empresas que informaram o número de funcionários 141 empresas responderam ter até 
9 funcionários (77%), 6 empresas de 10 a 19 funcionários (4%), 28 empresas de 20 a 99 
funcionários (16%) e 6 empresas com de 100 a 499 funcionários (3%) e 22 não sabiam ou não 
quiseram responder. 

Os guias de turismo, agências de viagens e centros de informações turísticas são atores 
que merecem uma análise específica devido a sua importância demonstrada nesta pesquisa. E 
os resultados apontam que 143 atores não pagam comissão para os guias de turismo, 43 
pagam comissão sob forma de porcentagem sobre o valor dos serviços (hospedagem, 
alimentação ou compras) e 17 não responderam ou não se aplicava (guias de turismo, centros 
de informações turísticas, atrativos, dentre outros). Pagamento este que pode ocorrer sob a 
forma de dinheiro ou via troca de serviços (escambo). Os setores que se destacam no 
pagamento de comissão aos Guias de Turismo são: hospedagem (20), alimentação (15) e 
compras (8) e destas 4 tiveram um faturamento na faixa de até R$ 120.000,00, 23 atores 
tiveram um faturamento na faixa de R$ 121.000,00 a R$ 1.200.000,00, 3 atores na faixa de R$ 
1.300.000,00 a R$ 10.500.000,00 e 13 atores não quiseram ou não souberam responder. 

Se for considerado que 7 empresas do setor de hospedagem tiveram um faturamento 
na faixa de R$ 121.000,00 a R$ 1.200.000,00 e 18 tem a mesma faixa de faturamento e não 
pagam comissão para os guias de turismo pode-se supor que, neste caso, o pagamento do guia 
não impacta no faturamento destes atores. Destes 203 atores, foram selecionados 20 que 
informaram ter acima de 20 funcionários para aprofundar a pesquisa de campo e pode-se 
identificar os seguintes setores: hospedagem (7 atores), alimentação (9 atores), atrativos (3 
atores) e compras (1 ator). 

Perfil das redes - A pesquisa de campo apontou a existência de 203 atores ligados ao 
setor de turismo, sendo que destas, 63 empresas pertencem ao setor de hospedagem (H) 
(hotéis, pousadas, hosteling, hospedaria, repúblicas);,  81 do setor de alimentação (A) 
(restaurantes, bares, padarias, lanchonetes, supermercados); 23 atrativos (At) (museus, igrejas, 
parques), 3 serviços de informação turística (SIT) (guias de turismo, centros de informações 
turísticas, agências de viagens) e 33 empresas do setor de compras (C) (artesanatos, 
joalherias, Feira de pedra sabão).  

De acordo com a estrutura do formulário aplicado junto aos visitantes, pôde-se 
identificar duas redes distintas: a rede de fluxo e a rede de indicação que foram analisadas 
tanto para os turistas quando para os excursionistas.  A rede de fluxo - O fluxo do turista é 
que possibilita a existência das ligações e as interações contidas entre os atores/nós da cidade.  
Se um turista ou excursionista qualquer foi em determinados pontos A, B, C e D, há a 
possibilidade de formar interações entre esses nós, criando uma rede com as ligações: A-B, A-
C, A-D, B-C, B-D, D-C. Estas ligações e interações são possíveis na medida em que se 
observa a dinâmica proporcionada pelo turista/excursionista ao visitar tais atrativos. Dentre os 
203 atores/nós encontrados em toda a rede, 139 nós formam a rede de fluxo dos turistas e 82 
nós que formam a rede de fluxo dos excursionistas. Na rede de fluxo dos turistas foram 
identificadas 2.270 ligações e na rede de fluxo dos excursionistas foram identificadas 1.082 
ligações.  

Na figura 1, que representa a rede de fluxo dos turistas, pode-se notar que existem 
inúmeros nós no entorno da rede que não estão conectados na rede de fluxo dos turistas, o que 
significa que estes nós, apesar de fazerem parte da oferta turística e constarem da biblioteca, 
não foram visitados, e, consequentemente, não foram citados.  No centro da figura, na cor 
roxa, pode-se observar que o ponto mais conectado desta rede que é o Museu da 
Inconfidência (86). 
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Legenda das figuras 1, 2, 3 e 4:  
 

Circulo Hospedagem (pousadas, hotéis, albergues, repúblicas) 
 

Quadrado Alimentação (restaurantes, bares, lanchonetes, padarias, supermercados) 
 

Triangulo Compras (joalherias, lojas de artesanatos) 
 

Diamante 
Atrativos (museus, igrejas, centros de convenções e eventos, minas, cachoeiras, parques, 
horto florestal) 

 

Triângulos Serviços de informações 

 

 
Figura 1 - Rede de fluxo – turistas (*) - Fonte primária, 2009. 

(*) O tamanho dos símbolos (ver significado na tabela) está relacionado à potência dos nós. A intensidade das 
ligações está identificada pela espessura das linhas. Os números ao lado de cada símbolo identificam os nós entre 

os 203 pontos localizados. 
 

Analisando os pontos desconectados foram identificados: 12 atrativos, 31 alimentação, 
20 compras e 2 serviços de informações turísticas (SIT) o que em uma cidade turística não 
deveria ocorrer uma vez que os visitantes demandam informações a todo momento. Este fato 
da desconexão de SITs pode levar a interpretação que estes serviços possuem baixa 
competência. 

Nas figuras 1 e 2 o fluxo dos turistas e dos excursionistas está organizado da seguinte 
forma: o tamanho dos nós/atores está relacionado com sua forçai e a espessura da linhaii que 
esta relacionada com o peso da ligação. Os nós/atores mais importantes, segundo estes 
quesitos (os mais visitados), ficam no centro e os nós/atores menos visitados nos extremos e 
os desconectados soltos representando o potencial não utilizado da rede. 
Na figura 2, que representa a rede de fluxo dos excursionistas, pode-se encontrar inúmeros 
nós no entorno da rede que não estão conectados, o que significa que apesar de fazerem parte 
da oferta turística e constarem da biblioteca não foram visitados, e, consequentemente, não 
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foram citados.  No centro da figura, neste caso na cor laranja, pode-se observar que o ponto 
mais conectado desta rede permanece sendo o Museu da Inconfidência (86). 

 
 
   Figura 2 - Rede de fluxo – excursionistas (*)-  Fonte primária, 2009. 

 

(*) O tamanho dos símbolos (ver significado na tabela) está relacionado à potência dos nós. A intensidade das 
ligações está identificada pela espessura das linhas. Os números ao lado de cada símbolo identificam os nós entre 

os 203 pontos localizados. 
 
Analisando os pontos desconectados foram identificados: 58 hospedagens, 15 

atrativos, 45 alimentação, 26 compras e 2 serviços de informações turísticas o que pode ser 
analisado como a baixa competência destes serviços. Algumas possibilidades podem ser 
consideradas, tais como: a distância de alguns destes nós do principal hub; Alguns destes nós 
podem não estar acessíveis durante o dia como é o caso  de alguns bares, restaurantes,  
impossibilitando a visitação e freqüência por parte do excursionista; A curta permanência na 
cidade que supostamente impediria a utilização destes nós, ou seja: 46,8% permanece, no 
máximo, 24 horas, sem pernoite; 18,9% 2 dias; 15,7% 3 dias e 4,3% 4 dias. Estes dados 
referem-se a pesquisa realizada pelo NUPETUR (2007); Baixa competência dos serviços de 
informações turísticas (guias de turismo, agências de viagens e centros de informações 
turísticas) na função de prover informações aos turistas; Desconhecimento da existência dos 
serviços de informações turísticas por falta de sinalização adequada. 

 
A rede de indicações - Esta foi montada envolvendo os mesmo atores da rede de fluxo e foi 
possível o seu mapeamento através da relação entre “quem” indicou “o quê”  aos visitantes 
que percorreram os nós da rede (ver figura 3). Na rede de indicação dos turistas foram 
identificadas 515 ligações referentes a escolhas individuais e na rede dos excursionistas foram 
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identificadas 484 ligações e estes dados podem ser considerados, como: uma possível baixa 
competência dos serviços de informações turísticas (guias de turismo, agências de viagens e 
centros de informações turísticas) em prover informações aos visitantes que tem SIT (serviço 
de informação turística) que se encontra desconectado como é o caso do nó/ator 117; ou o o 
alto índice de retorno a cidade tanto dos turistas quanto dos excursionistas (51% visitaram 
mais de uma vez e 48,5% visitavam pela 1ª vez) (NUPETUR, 2007). 

Na figura 3 pode-se notar a fragilidade da rede de indicação, que está concentrada 
principalmente em dois nós dos Serviços de Informações Turísticas (SITs): os guias de 
turismo (114) e as agências de viagens (122). Já os centros de informações turísticas (117) 
apresentam-se desconectados. Nota-se que um maior número de nós desconectados está 
concentrado no setor de alimentação (70 nós), seguido por 44 hospedagens, 31 compras e 21 
atrativos. Observa-se que é um número significativo e pode-se supor que boa parte dos 
atores/nós da cidade não tem relacionamento formal com o guia de turismo ou com agências 
de viagens; não devem pagar comissão para os guias de turismo/agências de viagens; estão 
focados em outros segmentos como a população local; como os turistas/excursionistas da 
cidade de Ouro Preto tem um alto índice de escolhas individuais reflete na falta de interesse 
dos representantes dos nós em estar se ligando a alguma rede ou pagar comissão para os guias 
de turismo; encontram-se distantes geograficamente do principal hub turístico da cidade; ou a 
ausência de contato com fornecedores de turistas (agências/operadoras) em outros centros 
como Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. 
 

 
Figura 3 - Rede de Indicação – turistas (*)- Dados Primários, 2010. 

(*) Na rede de indicação o tamanho dos símbolos está relacionado à potência dos nós. A intensidade das ligações 
está identificada pela espessura das linhas. Os números ao lado de cada símbolo identificam os nós entre os 203 

pontos localizados 
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.Nesta rede de indicação dos turistas encontram-se com indicações tanto dos guias de 
turismo quanto das agências de viagens um número mais variado de atores. Nota-se que tem 
nós do setor de alimentação (39), compras (82) e hospedagem (24 e 19). 

Adicionalmente, com relação à rede de indicação dos turistas, pode-se supor que boa 
parte dos meios de hospedagem da cidade não deve ter relacionamento formal com os guias 
de turismo ou com agências de viagens a exemplo das repúblicas estudantis; não devem pagar 
comissão para os guias de turismo/agências de viagens a exemplo das repúblicas estudantis e 
os atrativos; pequena oferta de hospedagens na cidade levando os proprietários a crer que não 
é necessário adotar ações pro-ativas; como os turistas/excursionistas da cidade de Ouro Preto 
tem um alto índice de escolhas individuais reflete na falta de interesse dos representantes dos 
nós em estar se ligando a alguma rede ou pagar comissão para os guias de turismo; 
Baixíssima permanência dos excursionistas na cidade. Existem relatos de excursionistas que 
ficaram na cidade somente o tempo de visita de três atrativos; Encontram-se distantes 
geograficamente do principal hub turístico da cidade. 

Nesta rede de indicação de turistas, observou-se que o setor que mais se encontra 
desconectado é o de alimentação com 60 atores, seguido por 48 atores/nós do setor de 
hospedagem, 33 atores do setor de compras e 24 atores/nós dos atrativos.   

 

         
Figura 4 - Rede de Indicação – excursionistas (*) - Dados primários, 2010. 

(*) Na rede de indicação o tamanho dos símbolos está relacionado à potência dos nós. A intensidade das 
ligações está identificada pela espessura das linhas. Os números ao lado de cada símbolo identificam os nós entre 

os 203 pontos localizados.  
 

Chamou a atenção a quantidade e a qualidade dos nós desconectados. Se for 
considerado que em uma rede de indicação com 203 atores/nós somente 58 atores estão 
conectados e geraram 65 ligações onde  a relação dos atores por ligação é muito baixa. Sendo 
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que deste total de atores conectados, 16 são do setor de alimentação, 13 são atrativos, 19 são 
hospedagens, 7 são compras e 2 das informações.  

No desenho da rede indicação, o que muda é que, como a indicação é uma rede  
direcionada, os tamanhos dos nós apresentam-se de tamanhos distintos, indicando que, quanto 
maior o nó, maior é a sua força.  

Na figura 4 está retratada a rede de indicação dos excursionistas e novamente pode-se 
destacar a importância adquirida pelos guias de turismo (114) e as agências de viagens (122), 
onde, em diversos momentos, os atrativos (representados pela figura do diamante/losango) 
são indicados tanto pelos guias de turismo quanto pelas agências de viagens.  Nota-se, ainda, 
que o nó 117, que refere-se aos SITs, tais como: a Secretaria Municipal de Turismo e Centro 
de Informação Turística da FIEMG, se encontram desconectados. 

A rede de indicação dos turistas também apresenta-se mais densa do que a rede de 
indicação dos excursionistas (figura 4) e alguns suposições podem ser consideradas, tais como 
os nós da hospedagem estão totalmente desconectados pelo fato dos excursionistas não 
pernoitarem e assim não tiveram necessidade de escolha deste ator; os nós do setor de 
alimentação encontram-se desconectados provavelmente pelo fato do pouco tempo 
despendido na cidade ou por estarem localizados geograficamente distantes do hub do fluxo 
turístico da cidade; os atrativos podem estar desconectados pela baixíssima permanência dos 
excursionistas na cidade e pela baixa competência dos nós de serviços de informações 
turísticas em prover informações aos excursionistas; Tanto os guias de turismo (114) quanto 
as agências de viagens (122) estão fortemente ligadas aos atrativos; Os atrativos que mais se 
destacam na rede de indicação dos excursionistas  tanto pela indicação dos guias de turismo 
quanto pelas agências de viagens foram: 86 – Museu da Inconfidência, 88 – Igreja São 
Francisco de Assis, 92 – Museu Casa dos Contos, 87 – Igreja Nossa Senhora do Carmo, 106 – 
Museu do Aleijadinho e 109 – Praça Tiradentes. 

Nesta rede de indicação dos excursionistas observa-se que os atores/nós mais 
desconectados são do setor de alimentação com 73 atores, 31 atores do setor de compras e 22 
atores/nós dos atrativos e um ator de informações o que pode significar: Baixa competência 
dos SITs; Turistas/excursionistas de agências de viagens externas que chegam a cidade com 
pacotes herméticos.  

Quanto ao setor de hospedagem (64 atores), já era esperado que permanecesse 
desconectado na rede de excursionistas uma vez que este tipo de visitante não pernoita, 
portanto não se utiliza deste ator. 

Chama a atenção a quantidade e a qualidade dos nós desconectados. Se for 
considerado que em uma rede de indicação com 203 atores/nós, somente 36 atores estão 
conectados que geram 41 ligações onde a relação de atores por ligação é muito baixa. 

 
4.1 Conjunto de Indicadores para o Alinhamento Competitivo dos Componentes da 

Rede de Atores do Turismo 
 
Indicadores referentes à Solidez da Rede (ISR) - Para identificar a solidez da rede 

foi necessário calcular a simetria da rede como um todo e calcular o peso de participação dos 
atores/nós da rede no negócio. Para tanto identifica-se a quantidade de clientes processados na 
rede por ator/nó que é igual ao número de ligações de cada ator/nó. O peso de participação 
dos atores Qv (onde v = t,e) é definida como a Quantidade de Visitantes (turistas ou 
excursionistas) processados pelo total de visitantes.  

∑

∑=
turistas

lig
QV i

i                                      (a)               
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Se os pesos de visitantes por total de visitantes para cada ator/nó  (Qv) forem muito 
próximos uns das outras, significa que os nós da rede processam a mesma quantidade de 
visitantes, o que indica que esta é uma rede simétrica. 

De acordo com os resultados encontrados, o Museu da Inconfidência (86), com 473 
ligações, é o nó com maior participação no processamento de visitantes, com peso que 
ultrapassa 1 (1,94), seguido pelo Museu da Inconfidência (109), com 318 ligações e pela 
Igreja São Francisco de Assis (88), com 308 ligações. Como já visto em outros pontos desta 
tese, nenhum dos atores/nós que processam maior número de turistas encontram-se nos 
grupos de alimentação ou hospedagem. 

Para o caso dos excursionistas, a mesma expressão (a) foi utilizada  e seguindo o 
mesmo procedimento anterior, construiu-se o histograma com a frequência dos valores de 
Qt,e. Também observa-se uma situação em que a maior partes dos atores/nós processam 
poucos clientes, com forte assimetria. 

 
Indicadores referentes à Solidez das Parcerias (ISP) - Para identificar os 

indicadores referentes à solidez das parcerias (ISP) foi necessário levantar classificar o grau 
de importância de um ator em um dado relacionamento visando identificar a possível 
dependência que um ator tem com outro.  A classificação da importância dos atores em 
relação a rede como um todo pode ser medida através das ligações de um ator/nó para o outro 
dividido pela quantidade de ligações. Com base na matriz de fluxo com todas as conexões 
entre todos os nós foi calculada a força Fi para cada nó.  

Seleciona-se o maior valor de (Fi / ΣFi ). Quanto menor este valor significa que o nó 
não tem forte dependência com nenhum dos que a ele estão conectados. Quanto mais próximo 
de 1 (100%) for este valor, significa que ele tem forte dependência de algum de seus vizinhos. 
Se a tabela montada tiver só valores pequenos, significa que não há forte dependência, o que 
pode indicar que não há parcerias fortes. 

Conforme apresentado inicialmente, a rede de atores do turismo de Ouro Preto é 
formada por 203 atores/nós, onde foram identificados 140 nós,  que formam a rede de fluxo 
dos turistas, e 83 nós, que formam a rede de fluxo dos excursionistas. Na rede de fluxo dos 
turistas foram identificadas 2.270 ligações e na rede de fluxo dos excursionistas foram 
identificadas 1.082 ligações. 

Estes cálculos geraram um arquivo através do UCINET 2.0 onde a rede de turistas 
apresentou um total de ligações válidas de 2.270. Destas, 1922 ligações estão abaixo de 1%, e 
348 estão com as ligações acima de 1%. Destas 348 ligações, 265 tiveram uma força até de 
2%, 16 com 3%, 3 com 4%, e 8 com 5% o que significa que não há uma forte dependência 
entre a maior parte dos nós.  

A rede de excursionistas apresentou um total de ligações válidas de 1.082. Destas, 828 
ligações estão abaixo de 1%, e 256 estão com as ligações acima de 1%. Destas 256 ligações, 
39 tiveram um peso de 2 a 3%, 1 com 4%, 4 com 5% e 1 com 10% de força, o que significa 
que não há uma forte dependência entre a maior parte dos nós. 

 
Indicadores de Solidez dos Serviços (ISS) - Com base nas informações obtidas junto 

as empresas pesquisadas, este artigo irá considerar como indicadores, a avaliação dos 
visitantes (turistas/excursionistas) em relação a qualidade, acessibilidade (localização), preço, 
confiabilidade da fonte de informação (quem indica), conhecimento prévio (tempo de 
negócio/credibilidade/reputação) e a localização/acesso. Estes indicadores farão parte dos 
Indicadores referentes à Solidez dos Serviços item integrante da proposta para o alinhamento 
competitivo da rede de atores do turismo. Optou-se por fazer a análise dos dados com base 
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nos itens “extremamente importante” e “muito importante” uma vez que foram os fatores 
apontados pelos atores na pesquisa piloto.  
• No setor de hospedagem: os turistas indicaram como extremamente importante a 

confiabilidade da fonte de informação (46,15%), a qualidade (41,89%), o preço (35,14%). 
Os excursionistas não participaram desta avaliação por não terem utilizado deste serviço.  

• No setor de alimentação: os turistas destacaram que uma informação muito importante 
os restaurantes e lanchonetes e a indicação (confiabilidade da fonte de informação com 
54,64% e 50,65% respectivamente), e a localização para o bar e a lanchonete como 
extremamente importante (40,23%, 41,56%). Os excursionistas destacaram como muito 
importante para os restaurantes e lanchonetes a confiabilidade da fonte de informação 
(59,38% e 57,69% respectivamente) e a qualidade para restaurantes, bares e lanchonetes 
(52,23%, 60,56%, 62,82%). Quanto as padarias, os turistas destacaram como muito 
importante a indicação (confiabilidade da fonte de informação com 56,76%) e a 
localização como extremamente importante (54,05%). Para os excursionistas, os fatores 
considerados como muito importantes foram a indicação (confiabilidade da fonte de 
informação com 50%), o preço (58,33%) e a localização (62,16%). Já os supermercados, 
os turistas indicaram como extremamente importante a indicação (confiabilidade da 
fonte de informação com 44%), e muito importante para a qualidade (56%) e os 
excursionistas, como muito importante a indicação (confiabilidade da fonte de 
informação com 77,78%), a qualidade (88,89%), o preço (66,67%), o conhecimento 
prévio (44,44%) e extremamente importante a localização (66,67%). 

• No setor de compras os turistas destacaram como fatores muito importantes a 
confiabilidade da fonte de informações (50,85%), a qualidade (48,31%), o preço (45,90%) 
e como extremamente importante a localização (51,26%). Os excursionistas fizeram 
uma seleção próxima aos turistas e classificaram como muito importante a 
confiabilidade da fonte de informação (55,36%), a qualidade (58,04%), o preço (54,87%) 
e a localização (45,13%). As joalherias receberam, por parte dos turistas, a indicação de 
muito importante  a confiabilidade da fonte de informação (46,81%), como 
extremamente importante a qualidade (55,32%), e a localização (48,94%). Os 
excursionistas selecionaram como extremamente importante a qualidade (58,14%) e o 
preço (46,51%), e como muito importante a localização (46,51%). 

Pôde-se observar que os fatores que foram mais levados em consideração e que tem 
maior peso na avaliação dos turistas e excursionistas foram a confiabilidade da fonte de 
informações, a qualidade, o preço e a localização. Entretanto a localização é um destaque para 
o excursionista que não dispõe de tempo e a confiabilidade da fonte de informação (quem 
indica) é destaque para o turista. O conhecimento prévio foi muito pouco considerado e 
avaliado, mesmo por que, em geral, no turismo, grande parte dos visitantes não volta ao lugar 
visitado.  

Diante dos resultados encontrados e descritos acima pode-se inferir que a rede de 
visitantes da cidade de Ouro Preto é uma rede fortemente assimétrica, difusa, com baixa 
conectividade e baixo índice de formação de clusters. Pode ser considerada uma rede de baixo 
índice de dependência, com ausência de empresas de médio e grande porte levando a crer que 
estas empresas tem um forte perfil de empresas familiares. Os visitantes que dão vida a esta 
rede apontaram quatro indicadores de valor que devem ser levados em consideração pelos 
atores componentes da rede de turismo de Ouro Preto que são: a importância do tratamento da 
informação na cidade (Confiabilidade da fonte de informações), o preço e a qualidade 
alinhados com as expectativas dos visitantes o que impacta na satisfação do visitante e, por 
fim, mas não menos importante, a importância de tornar acessível um número maior de 
atrativos e serviços (acessibilidade/localização) conforme sintetizado no quadro abaixo: 
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 ISR ISP ISS 

Rede de 
visitantes 

Rede fortemente assimétrica onde os 
grandes processadores são os 

atrativos. 

Não é uma rede interdependente, ou seja, 
poucos nós com alto índice de 

dependência 
CPQA 

Quadro 2 - Síntese dos resultados 
Fonte própria, 2010 

5 Conclusão 
Este estudo apresenta uma forma alternativa para avaliação de redes de empresas, 

segmentando a rede de operações, envolvendo atividades e relacionamentos físicos, de  
comercialização e desenvolvimento de negócios. A pesquisa realizada no setor de turismo na 
região turística de Ouro Preto (MG) procurou mapear a rede formada pelos atores individuais 
que operacionalizam os serviços. Dessa maneira, foi possível esboçar os desenhos das redes, 
bem como avaliar a densidade dos elos entre fornecedores e clientes, bem como sua 
importância relativa no seu contexto.  

O principal objetivo deste trabalho foi apresentar um conjunto de indicadores para o 
alinhamento competitivo dos componentes da rede de atores de turismo. Os indicadores aqui 
apresentados se mostraram eficazes para propor este alinhamento uma vez que foram capazes 
de demonstrar: a) Quanto a solidez da rede, que não se apresentou sólida e sim uma rede 
fragmentada e fortemente assimétrica. Entretanto, uma rede assimétrica pode não ser de todo 
ruim e também necessariamente ela não é estática e sim dinâmica, isto é, pode ser uma rede 
assimétrica que passará a ser simétrica. Em uma rede assimétrica os atores despendem muito 
mais energia na obtenção de informações, pois “é cada um por si” e com isto muitos obtêm 
vantagem competitiva neste esforço, entretanto em uma cidade pequena esta vantagem não é 
duradoura uma vez que os atores do turismo são de setores interdependentes. Também foi 
visto que uma rede simétrica poderia trazer uma acomodação aos atores, portanto sugere-se 
ações que permitam obter os dois tipos de vantagens sempre trazendo novidades para os 
integrantes da rede através de sistemas de troca de conhecimento; b) Quanto a solidez das 
parcerias foi possível identificar, através da classificação da importância dos atores tem dentro 
da rede como um todo, que a cidade tem uma rede frágil, fragmentada e fortemente 
dependente dos atrativos com indicação da existência de clusters frágeis hotéis-restaurantes e 
compras-hotéis. Este fato pode ter como origem a falta de cooperação e consequentemente a 
falta de confiança entre os atores demonstrada na relação da força da ligação, ou seja, é quase 
que uma “via de mão única”. Neste caso algumas ações pró-confiança poderão ser 
desenvolvidas, tais como, iniciar pequenas tentativas no sentido de criar parcerias e apresentar 
os resultados destas ações de forma que os parceiros consigam enxergar vantagens na 
cooperação através de ações de monitoramento permanentes. Propor, formalmente ao órgão 
gestor dos atrativos, ações que possam beneficiar a todos os atores, tais como a divulgação de 
pequenos circuitos onde possam incluir, além dos atrativos, restaurantes, lojas e hotéis; c) 
Quanto a solidez dos serviços pode-se sugerir que, através dos parâmetros propostos pelos 
atores, e comprovado pelos visitantes, que o Preço, Qualidade, Confiabilidade da fonte de 
informações e a Acessibilidade/localização, estes indicadores poderão guiar ações que 
busquem atender as expectativas dos visitantes através da criação de cardápio de preços 
promocionais; desenvolver em conjunto com outros atores seus próprios serviços de guias; 
desenvolver ações promocionais na Praça Tiradentes e no Museu da Inconfidência; propor 
para os gestores municipais uma sinalização turística eficaz. 

Com base nos resultados apresentados e dentro das limitações de toda pesquisa, as 
redes identificadas mostram uma completa falta de interação entre os atores, haja vista o 
grande número de atores desconectados o que pode impedir a formação das redes, mas 
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também pode ser uma oportunidade de apresentar estes resultados para os atores do turismo 
da cidade e as consequências de não se trabalhar agrupados. 

Claramente, a natureza exploratória destas analise e por ter sido estudado os atores de 
um único destino coloca uma limitação na generalização dos resultados aqui encontrados. 
Porém, mesmo que tais resultados sejam limitados, eles mostram a validade dos métodos 
utilizados. A possibilidade para fazer uma avaliação quantitativa para as características  da 
rede de atores de turismo de um destino pode provar ser extremamente útil para as 
organizações responsáveis pela administração do sistema turístico.  

Notou-se também com o presente estudo, que as interações da rede de turismo de Ouro 
Preto são geradas exclusivamente pelo turista, sem qualquer indício de cooperação e/ou 
interações entre os nós – unidirecional e não bidirecional. A cooperação entre os nós poderia 
otimizar o sistema, como exemplo possivelmente uma interligação entre os museus, pois 
influenciaria diretamente na rede de indicação (subredes de museus), e, por conseguinte na 
rede de fluxo como demonstrado nos resultados desta pesquisa.  

Outro ponto interessante encontrado através dos indicadores foi o reforço do indicador 
de Acessibilidade (localização) como um dos indicadores a serem considerados pelos atores 
da rede de turismo da cidade. Isto reforça a necessidade de distribuir melhor a atividade 
turística de Ouro Preto. Com os resultados deste estudo ficou nítida a necessidade de 
mudanças no comportamento dos atores da rede de turismo de Ouro Preto que devem ser 
progressivas dada a cultura local.    
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i Tamanho ou Força de um nó/ator = a soma dos pesos das ligações. Força de um nó/ator é o número de vezes que o nó/ator é 
visitado. 
ii Espessura da linha = peso (número de vezes que uma ligação é realizada) 


