
ESTUDO PRELIMINAR DAS CIDADES DA REGIÃO FRONTEIRA NOROESTE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SOBRE MARKETING DE ATRAÇÕES 

 

1.Introdução 

O marketing de atrações é uma das estratégias do marketing de lugares e pode ser 

aplicado por uma cidade, região, país e também pelo setor público contribuindo no processo de 

desenvolvimento de um determinado lugar. Kotler et al. (2006), ressalta que a melhoria da 

imagem de um lugar não é suficiente para garantir sua atratividade, assim, é preciso que haja o 

investimento em atrações específicas. Para Dias e Cassar (2005), as atrações representam um 

importante aspecto da localidade e a tornarão diferente das demais. Ardigó (2002), cita que 

algumas localidades têm a sorte de serem dotadas de atrações naturais, outras beneficiam-se da 

extraordinária herança de edifícios históricos e algumas investem na construção de 

monumentos famosos. Todavia, nem todas as localidades são dotadas de atrações naturais, 

culturais ou históricas, logo, podem se utilizar de outros atrativos para trazer visitantes, como a 

criação de eventos (DIAS; CASSAR, 2005). 

Ao trazer o tema das atrações, estudos apresentados na literatura dão conta que as 

atrações são dotadas de certa complexidade de definição. Visando apresentar um conceito, 

Swarbrooke (1995), expõe em seus estudos, quatro principais tipologias. A primeira está 

relacionada com as atrações naturais, em especial as praias, fauna, flora, cachoeiras, entre outros. 

Geralmente os recursos baseados em água, têm sido os mais importantes recursos turísticos da 

atualidade. A segunda se refere aquelas atrações cridas pelo homem, porém não planejadas, 

visando atrair visitantes.  

Neste ciclo entra as catedrais, prédios históricos e monumentos. A terceira também é 

criada pelo homem e objetiva atrair turistas e visitantes, tais como museus, parques temáticos, 

cassinos e demais com este aspecto. E por último, a quarta tipologia são os eventos de natureza 

especiais como feiras, festivais, exposições, competições e encontros. 

As cidades, objeto deste estudo, compõem o Território da Região Fronteira Noroeste do 

Estado do Rio Grande do Sul que é formado por 20 (vinte) municípios Estes municípios, 

abrangem, no total, uma área de 4.639 km², apresentando uma estimativa de população de 

198.320 mil habitantes, sendo que (67,32%) vivem na área urbana e (32,68%) residem na área 

rural (IBGE,2022). Os municípios foram agrupados em regiões e a Fronteira Noroeste é uma 



das 28 regiões do Estado. Nesta direção, este estudo tem por objetivo investigar o marketing de 

atração nas cidades, ou seja, uma avaliação das alternativas desses municípios a partir da visão 

dos gestores públicos, prefeitos e assessores municipais.  

 

2.Metodologia 

A presente pesquisa, quanto a abordagem, é quantitativa. A pesquisa quantitativa 

caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, 

quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples, como 

percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, como coeficiente de correlação, análise 

de regressão etc. (RICHARDSON, 2015). 

O processo da pesquisa quantitativa iniciou por meio do contato com as prefeituras via 

telefone, e-mail e WhatsApp nos meses de abril, maio e junho de 2022, para verificar a 

disponibilidade e o interesse das prefeituras em contribuir com informações acerca do tema em 

estudo. Nesses contatos antecipou-se o principal objetivo e a finalidade da pesquisa.  

Posteriormente, para a coleta dos dados primários, foi elaborado um questionário com 

perguntas fechadas e encaminhado via correio e por e-mail para os prefeitos dos vinte 

municípios da Região. O questionário apresentou doze assertivas, sendo estruturado em escala 

de mensuração modelo likert. A escala exige que os entrevistados indiquem um grau de 

concordância ou discordância com cada uma de uma série de afirmações sobre o objetivo que 

foi investigar e avaliar o nível de atratividade das Cidades. No período de maio a junho ocorreu 

o retorno do questionário correspondente a 100% das cidades pesquisadas. Os achados foram 

apresentados basicamente em forma de percentuais.  

 

3. Resultados 

Considerando os percentuais apresentados na figura de número um, após a análise 

estatística dos questionários, observa-se que em relação à existência de atrações naturais, 85% 

dos municípios concordam e concordam plenamente.  Considerando que a existência de 

atributos voltados para a atração de visitantes e turistas para o local é um aspecto positivo, o 

resultado é significativo para a região. Destacando que em torno do Rio Uruguai, onde situam-

se alguns municípios pesquisado, há possibilidade de lazer, balneários, passeios náuticos, pesca, 



eventos, desfrutar das belezas naturais e de área para camping que se constitui em um potencial 

para as cidades próximas ao rio e para a região. 

Já em relação a existência de patrimônios históricos o estudo identificou um estado de 

carência. Visto que apenas 35% concordam que seus municípios se beneficiam desses   recursos. 

Os resultados mostram que a maioria dos municípios investigados possuem carência em 

termos de oferecer pontos de atração para visitantes e moradores. Poucas são as atrações 

relacionadas a existência de centros de convenções, calçadões, cafeterias, parques aquáticos e 

hotéis fazenda, enquanto que a oferta de ginásios esportivos (65%) pode ser incentivada por 

meio de novos investimentos públicos. 

Os dados ainda mostram que as cidades não possuem estratégias para coletar 

informações sobre os visitantes. Visto que este tipo de informação é fundamental para 

aprofundar o relacionamento com este segmento.   O estudo destaca ainda que apenas 55% das 

cidades possuem uma marca   identificável e distinta em relação às outras cidades. 

O empreendedorismo é atualmente uma estratégia que desperta atração tanto de pessoas 

físicas que possuem perfil para esta modalidade de negócio, bem como possibilita a criação de 

novos empreendimentos na região. Neste aspecto a região possui certa vocação, pois conforme 

os resultados 75% das cidades concordam com a existência de pessoas com o perfil para a 

inovação. 

 

Figura 1- Marketing de Atração: Questões e percentuais 

 
MENSURAÇÃO DE ATRAÇÕES 

QUESTÕES 

Escala de Concordância 

DT/D NC/ND C/CT 

1.O município conta com atrações naturais, rios e 

encostas. 

5% 10% 85% 

2.O município se beneficia de patrimônio histórico. 40% 25% 35% 

3.O município desfruta o benefício de ter ginásios 

esportivos dignos de nota. 

20% 15% 65% 

4.O município possui exposições/ feiras gigantescas 40% 30% 25% 

5.O município possui centros de convenções. 50% 20% 30% 



6. A cidade possui calçadões para pedestres em área 

central. 

60% 10% 25% 

7.Existe cafeterias destacadas na cidade. 65% 15% 20% 

8. Município possui Parques Aquáticos. 80% 10% 10% 

9. Existe no município Hoteis Fazendas. 80% 5% 10% 

10.São coletadas informações sobre os visitantes 60% 35% 5% 

11. O município tem uma marca identificável e distinta 

em relação às outras cidades. 

25% 20% 55% 

12. Existe Pessoas com perfil empreendedor na cidade. 10% 15% 75% 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

4. Conclusão 

Podemos concluir que a região apresenta um grande potencial de atrações naturais o que 

torna possível a criação de um ecossistema do turismo. A partir de uma relação entre os 

municípios com os demais agentes que impactam e interferem no desenvolvimento da região e 

por meio de uma relação harmoniosa com a natureza, que destaca o potencial do rio Uruguai e 

a sua margem como área de lazer e diversão, várias estratégias podem ser construídas para 

melhorar e alterar o atual cenário.  

O estudo mostra que alguns elementos do marketing de atração as cidades existem e 

podem ser potencializados para despertar o interesse de visitantes, novos moradores e turistas 

o que tornaria a região mais robusta para manter as pessoas em suas cidades, oferecendo 

condições de bem-estar e qualidade de vida. 

Para isto, torna-se necessário ações que possam potencializar as belezas naturais, 

realizar melhorias na infraestrutura com mais ofertas de restaurantes, cafeterias, hotéis, 

calçadões, distritos industriais, projetos turísticos entre outras obras que precisam vir 

acompanhada com prestação de serviços de forma diferenciada e qualificada para atrair e 

manter o turista por mais de um dia na região. 

O estuo limitou-se a análise apenas de uma estratégia de atração. Sugere-se que novas 

pesquisas possam ser realizadas de forma mais abrangente, explorando o marketing de lugares 

voltado para o marketing de imagem, de infraestrutura e de pessoas, visto que esta área do 



conhecimento pode contribuir para as cidades melhorar sua posição em termos de ofertas de 

novos investimentos oferecendo perspectivas para que os moradores permaneçam na região. 
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