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Este resumo apresenta os resultados parciais de uma análise desenvolvida para detectar os 
fatores que influenciam os ambientes interno e externo ao Porto de Santa Vitória do Palmar. 
Para chegar a este objetivo foi utilizada a Análise SWOT proposta por Andrews (1980) que 
consiste em um mapeamento ambiental da organização, procurando identificar as forças, as 
fraquezas, as ameaças e as oportunidades que permeiam o local de estudo. Este trabalho se 
mostra importante para a região, pois evidencia as necessidades do local para que atividades 
de cunho turístico sejam implantadas, levando em conta os fatores de risco que devem ser 
amenizados e as melhorias a serem feitas principalmente na área da infra-estrutura de 
atendimento aos turistas. O trabalho se caracteriza como um estudo de caso do tipo descritivo, 
de caráter qualitativo, e com questionários aplicados aos visitantes do local e moradores da 
cidade. Os questionários foram aplicados em Abril de 2016. Na fase da coleta de dados foram 
utilizadas as variáveis (forças, fraquezas, ameaças e oportunidades) propostas por Rezende 
(2012), que proporcionaram a elaboração das perguntas para os ambientes interno e externo 
do local a ser pesquisado. Após a coleta, os dados foram selecionados de acordo com a sua 
natureza dentro da Matriz Swot. A análise dos resultados foi feita por meio de quatro grupos: 
forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Após a divisão dos dados nestes quatro grupos, 
obtivemos os seguintes resultados. As respostas para identificar as forças que influenciam o 
porto mostram que existem áreas para lazer que podem ser desenvolvidas, a vista do pôr-do-
sol na lagoa, a possibilidade de praticar a pesca na Lagoa Mirim, os esportes aquáticos, 
construção de locais para alimentação e a possibilidade de utilizar o cais como lugar para 
passeio. As respostas para identificar as fraquezas mostram que há falta de investimento em 
segurança, a falta de iluminação, falta de higienização dos banheiros, a falta de um salva-
vidas e a infraestrutura geral do local, que não existe ou está em condições precárias. As 
respostas para identificar as oportunidades mostram que há a possibilidade de implantar uma 
linha de ônibus até o local e que percorra alguns pontos da cidade, a reforma da ciclovia para 
o tráfego dos moradores e de visitantes da região e a possibilidade de investimento privado. 
As respostas para identificar as ameaças mostram a falta de investimento em questões 
ambientais, em questões estruturais de acesso, de segurança e serviços de saúde que 
interferem na prática de esportes, na balneabilidade, no sentimento de segurança dos usuários, 
dentre outros fatores. Este trabalho teve como principal objetivo realizar uma análise dos 
ambientes interno e externo do Porto de Santa Vitória do Palmar, visando promover o local 
como um atrativo turístico. O trabalho apresenta sua contribuição ao apontar as dificuldades 
dos ambientes interno e externo, tanto do local como da região, e também mostra os fatores 
positivos destes dois ambientes que podem ser utilizados para potencializar as práticas que 
beneficiem o desenvolvimento do local e da região. Cabe ressaltar que este trabalho ainda se 
encontra em processo de desenvolvimento. Para a continuidade desta pesquisa, sugerimos 
novas entrevistas com gestores públicos do município. Além disso, este trabalho poderá 
auxiliar na formulação e na implantação de novas práticas públicas e privadas de 
investimentos tanto no local, quanto na região macro do porto de Santa Vitória do Palmar, 
contribuindo para o desenvolvimento turístico da região. 


