






RESUMO 

O estudo descreve as perceiPções, expectativas e conhecimentos de 
representantes dos setores público e privado da comunidade de Gramado e de 
turistas que visitam a cidade, quanto à importância relativa do aspecto segurança no 
planejamento da atividade turística. Participaram do estudo 20 sujeitos residentes 
em Gramado, que desenvolvem suas atividades no município, e 21 turistas em visita 
à região. O município de Gramado, que integra a Região das Hortênsias, é 
considerado um importante destino !turístico do sul do Brasil. No campo da 
Segurança Pública, a análise ficou de!limitada no segmento da Polícia Ostensiva 
(Polícia Militar) pelo fato de seus representantes estarem em contato permanente 
com o público (comunidade local e turistas). O tratamento da segurança no turismo 
apresentado, aborda a perspectiva sug1erida pela Organização Mundial do Turismo 
(OMT}, os fatores associados e as várias dimensões que integram o conceito de 
"Segurança Turística". Foram aplicadas entrevistas semi-abertas com roteiro tópico 
predefinido, utilizando-se dois modelos de questionário, sendo um para cada grupo 
de entrevistados. A análise de conteúdo dos depoimentos sugere o seguinte: na 
visão dos entrevistados locais, a atrativiídade de Gramado está intimamente ligada à 
questão da segurança. Os turistas consideram a cidade um destino tranqüilo e 
seguro. Ambos os entrevistados (residentes e turistas), referem quanto à importância 
dos policiais militares receberem capacitação turística para poder melhor lidar com o 
turista. 
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ABSTRACT 

The study describes the perceptiions, expectations and knowledge got from 
representatives of the public and private sectors of the city of Gramado and tourists 
who visited the city, about the importance of the security on planning the touristic 
activity. Twenty native people who have their business in Gramado and twenty-one 
tourists in their visits to the city participated in this study. The city of Gramado is 
considered an important touristic destination in the south of Brazil. In the field of 
public security, the analysis was produc:ed using the workforce of the military police, 
in as much as their contact with thte public (local community and tourists) is 
permanent. The treatment of the security in tourism presented, broaches the 
perspective suggested by Tourism Wmld Organization (TWO), the related factors 
and the severa! dimension which make part o f the concept " T ouristic Security". 

People answered an interview based on trips with tours previously defined, 
using two different questionnaires: each one for each group. 

The analysis of the answers suggest the following: local community thinks that 
Gramados' attraction is closely related to security; tourists consider the city a safe 
and calm place. 8oth groups (local and tourists) mention the importance of the 
mi litary police to gain capacity to work with the tourists in a proper way. 

Key words: Security, Tourism, Gramado, Touristic Capacity. 


































































































































































































