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INTRODUÇÃO / OBJETIVO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Turismo é um fenômeno relevante nesses
tempo
de
Globalização.
Por
isso
seu
monitoramento torna-se importante. Para isso são
criados os Observatórios de Turismo, cujo
conhecimento da situação internacional se mostra
importante para a identificação de referenciais
para implantação de Observatórios de Turismo nos
destinos brasileiros.
A pesquisa abrigada no NID ODITT
(Observação,
Desenvolvimento
e
Inteligência
Turística e Territorial), consiste na atualização de
base cadastral de Observatórios de Turismo
subnacionais levantados por Bregolin (2018), a
qual abrangeu 24 países e 245 observatórios.
Consiste ainda na revisão e atualização de
cartografia sobre a presença deles nos diferentes
países.

Dos observatórios identificados por Bregolin
(2018) foram revisados até o momento os dados de
13 países que tinham naquele momento 58
observatórios. Neste momento, constatou-se que
29 permanecem ativos, 27 foram suspensos e os
demais encontram-se ainda em fases de projeto ou
implantação. Também foi registrado o incremento
de 22 novos observatórios nesses países no
período, conforme demonstrado no mapa:

EXPERIMENTAL
Para alcançar o objetivo do estudo foi realizada
uma pesquisa exploratória, a qual buscou mapear
os Observatórios de Turismo territoriais em
âmbito internacional. Os dados foram sobre sua
localização foram inseridos na ferramenta My Maps
do Google, conforme apresenta o esquema da
figura 1.
Figura 1: Esquema da pesquisa

Fonte: Elaboração dos autores no Google Maps, 2020.

CONCLUSÕES

Por meio deste estudo, observou-se a dinâmica
referente aos observatórios de turismo em nível
internacional.
A pesquisa prosseguirá com a
atualização e levantamento de dados visando a
disponibilização de um cadastro de Observatórios
de Turismo no plano internacional para consulta
pública na internet.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultados preliminares, a pesquisa já
analisou a situação de 80 dos 245 Observatórios
de Turismo em escala subnacional, presentes em
13 dos 24 países identificados por Bregolin (2018).
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