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RESUMO  

 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar o desempenho do turismo 
receptivo internacional na economia de Pernambuco, considerando sua estrutura 
produtiva no período de 2001 a 2006. Para tanto, foram considerados fatores 
exógenos como o aquecimento da economia global e a crescente procura por novos 
destinos pelos estrangeiros, neste sentido, o Brasil e especificamente Pernambuco 
apresentam-se com tal potencial. Procurou-se demonstrar a evolução dos resultados 
alcançados no fluxo e receitas turísticas ao longo dos últimos 5 anos, assim como os 
investimentos realizados em infra-estrutura e segurança,   variáveis estas utilizadas 
para mensuração do índice de eficiência do Estado pernambucano, considerando-se 
como referencial comparativo os Estados da Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte. 
Verificou-se a necessidade de políticas e programas estratégicos, que permitam o 
desenvolvimento sustentável do turismo internacional no Estado objeto de estudo. 
Bem como dimensionar o impacto desse segmento em termos de produto interno 
bruto e geração de emprego e renda no mesmo, considerando aspectos 
quantitativos e qualitativos. A conclusão a que se chega contempla o resultado que o 
receptivo internacional, além da geração de emprego e renda, contribui para a 
inserção de Pernambuco no mercado externo, com uma qualificação superior da 
mão-de-obra. Como metodologia da pesquisa foram necessárias a realização de 
pesquisa bibliográfica, entrevistas com autoridades políticas e do trade, além da 
utilização de ferramental teórico. Na avaliação comparativa do impacto na economia, 
verificou-se que o item segurança pública compromete o desempenho do Estado 
pernambucano, mostrando-se com a segunda pior taxa do país, com índice de 48,0 
(em 100 mil habitantes), em 2005. Sobre incidência no Produto Interno Bruto (P18), 
o resultado de 2,2% em 2001 no turismo internacional, indica que há oportunidade 
de crescimento duradouro para os próximos anos, conforme demonstrado na 
pesquisa. De uma forma geral, o turismo internacional revela-se como gerador de 
divisas para a economia do Brasil, particularmente de Pernambuco, possibilitando a 
inclusão definitiva da atividade como uma estratégia na luta contra a pobreza. 
Finalmente, ressalta-se a importância do compromisso dos governantes com a 
implantação de planos e metas para o necessário crescimento do setor. 
 
Palavras Chaves: Turismo, Receptivo Internacional, Impacto, Economia  
Pernambucana.  
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ABSTRACT 

 

The general objective of this research consists of analyzing the performance of 
international the receptive tourism in the economy of Pernambuco, considering its 
productive structure in the period of 2001 the 2006. For in such a way, exógenos 
factors had been considered as the heating of the global economy and the increasing 
search for new destinations for the foreigners, in this direction, Brazil and specifically 
Pernambuco is presented with such potential. It was looked to demonstrate to the 
evolution of the results reached in the flow and tourist prescriptions to the long one of 
last the 5 years, as well as the investments carried through in infrastructure and 
security, 0 variable these used for mensuração of the index of efficiency of the 
pernambucano State, considering itself as referencial comparative degree the States 
of the Bahia, Ceará and Great Rio of the North. It was verified strategical necessity of 
politics and programs, that allow to the sustainable development of the international 
tourism in the State study object. As well as dimensionar the impact of this segment 
in terms of gross domestic product and generation of job and income in exactly, 
considering quantitative and qualitative aspects. The conclusion the one that if 
arrives contemplates the result that the receptive International, beyond the 
generation of job and income, contributes for the insertion of Pernambuco in the 
external market, with a superior qualification of the man power. As methodology of 
the research they had been necessary the accomplishment of bibliographical 
research, interviews with authorities politics and of trade, beyond the use of 
theoretical tool rack. In the comparative evaluation of the impact in the economy, it 
was verified that the item public security compromises the performance of the 
pernambucano State, revealing with the second worse tax of the country, with index 
of 48,0 (in 100 a thousand inhabitants). On incidence in the Gross domestic product 
(P18), the result of 2,2% in 2001 in the international tourism, indicates that it has 
chance of lasting growth for the next years, as demonstrated in the research. Of one 
it forms generality, the international tourism shows as of verge for the economy of 
Brazil, particularly of Pernambuco, making possible the definitive inclusion of the 
activity generating as a strategy in the fight against the poverty. Finally, importance of 
the commitment of the governing with the implantation of plans and goals for the 
necessary growth of the sector is standed out it.  
 
Words Keys: Tourism, The Receptive International, Impact, Pernambucana 
Economy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 O Problema a ser Estudado 
 

O turismo representa uma das principais atividades do mundo 

contemporâneo, obtendo nos últimos anos um crescimento em ritmo superior ao 

alcançado em toda a história, superando as expectativas. Essa evolução tem 

proporcionado um considerável impulso na economia de algumas nações, a ponto 

de ser considerado um dos fenômenos econômicos globais.  

 
Segundo estudos da Organização Mundial do Turismo – OMT (2007), foi a 

partir do início dos anos 50 que a trajetória de crescimento do turismo teve início, 

ampliando o número de chegadas internacionais de 25 milhões, naquele ano, para 

842 milhões em 2006, o que representa um crescimento médio anual de 6,5%. Nos 

anos mais recentes, apenas no período correspondente aos anos de 2000 a 2006, o 

crescimento médio anual dessa atividade foi um pouco inferior, na ordem de 3,6%, o 

que pode ser atribuído ao atentado terrorista de 11 de setembro em Nova York1. 

Mesmo assim, superou alguns setores relevantes da economia, tais como a indústria 

e a agricultura, indicando o início de uma fase de crescimento nos dois últimos anos 

(crescimento de 5,5%) e que deverá se estender de forma duradoura. Esse 

desenvolvimento pode ser atribuído à nova ordem internacional, à estabilidade social 

e ao desenvolvimento da cultura do ócio, em várias regiões do mundo.  

 
Em relação às receitas geradas pelo turismo internacional, a média de 

crescimento quase que duplicou no período de 1950 a 2006, atingindo o patamar 

anual de 11,2%, com as receitas saltando de US$ 25,2 milhões no ano de 1950 para 

US$ 735 milhões em 2006, descontando-se as vendas de passagens aéreas (OMT, 

2007). Esse crescimento é superior ao registrado pela economia mundial em todo o 

seu conjunto.  

                                                 
1 Os atentados aos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2001, constituíram uma tragédia que 
abalou economicamente nações do mundo inteiro, provocando uma retração da atividade turística não 
somente nos EUA, mas em todas as regiões do globo. Muitas empresas aéreas que se encontravam 
em dificuldades financeiras faliram, outras tiveram que reduzir substancialmente seus respectivos 
quadros de funcionários. Alguns hotéis, cruzeiros marítimos e outras empresas do setor turístico foram 
obrigados a encerrar as atividades, diante da crise que alastrou como uma epidemia pelo mundo afora. 
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Dessa forma, é importante reconhecer que o desenvolvimento da indústria 

do turismo tornou-se muito expressivo porque deixou de ser associado 

especificamente à idéia de lazer. A necessidade de viajar está intrinsecamente 

ligada à natureza do ser humano em todo o tempo. E muitas são as razões que 

levam as pessoas a querer viajar, porque elas são constantemente despertadas pela 

motivação de descobrir e apreciar novos lugares, não apenas na busca por atrativos 

especiais para descanso, mas também por necessidades crescentes do mundo 

moderno, como negócios, estudos, tratamento de saúde, entre outras.  

 
Com base nesse critério, muitas nações do mundo desenvolvido atribuem a 

esse segmento econômico parte da tarefa de equilibrar e até obter superávit em 

suas balanças de serviços apenas com receitas advindas do turismo (CASSIMIRO 

FILHO, 2002). Já nos países em desenvolvimento, as receitas provenientes desse 

setor, além de apresentarem importância no equilíbrio do balanço de pagamentos, 

têm contribuído para eliminar as desigualdades sociais, melhorando a qualidade de 

vida da população, com a geração de empregos e renda, possibilitando a inclusão 

definitiva do turismo como uma estratégia vigorosa na luta contra a pobreza. 

 
Dinâmico e globalizado, o turismo é, pois, uma atividade que tem impacto 

direto no desenvolvimento econômico das regiões, considerando que emprega muita 

mão-de-obra, criando oportunidades para as empresas de pequeno e médio porte 

que oferecem serviços no setor. Por isso, tem sido visto como um dos setores 

prioritários, porque, além de dinâmico, não consome recursos naturais, gera pouco 

impacto na poluição e gera muita riqueza. Uma maior acessibilidade a determinados 

componentes do setor, tal como a utilização do transporte aéreo para fins comerciais 

após II Guerra Mundial, foi um dos principais motivos que impulsionou o elevado 

crescimento do turismo nos últimos anos. 

 
     Relativamente ao Brasil, embora seja esta uma nação que disponha de 

recursos favoráveis para o desenvolvimento do turismo em toda a sua extensão, 

demorou-se muito para reconhecer a importância dessa atividade como uma 

alternativa rentável à continuada dependência na exportação de seus produtos 

primários (ROLIM, 1999).  
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Segundo dados do Barômetro OMT del Turismo Mundial (2007), o Brasil, 

em 2006, ainda ocupava o 37° lugar no ranking inter nacional do fluxo turístico, 

registrando a entrada de 5,0 milhões de turistas, ficando atrás de países com 

extensão e riquezas naturais bem menores, tais como: Croácia, Líbano e Tailândia. 

No que diz respeito às receitas com o turismo, a situação do Brasil foi ainda pior, 

alcançando o distante 42° lugar, com um volume de d ivisas de apenas US$ 4,3 

bilhões, o correspondente a 5% do líder EUA e 8,4% da segunda colocada Espanha 

(OMT, 2007). 

 
O fato do turismo não está inserido como um dos pilares da economia 

brasileira gera desvantagem competitiva no mercado internacional. Percebendo 

esse atraso, as autoridades federais, estaduais e municipais começaram a mobilizar 

forças, especialmente na região Nordeste, para tirar proveito dos benefícios 

econômicos que o turismo pode trazer. 

 
Portanto, para reduzir imediatamente essa grande diferença, o governo 

brasileiro tem implementado várias medidas para transformar o turismo brasileiro, 

destacando-se, dentre elas, a implantação do Ministério do Turismo2, em 2003, que 

adotou uma política de metas para o desenvolvimento turístico do país. A criação 

desse ministério atende a uma antiga reivindicação do trade3, introduzindo um novo 

paradigma para a atividade turística do Brasil. Os resultados dos últimos anos 

confirmam que a medida foi acertada, com o Brasil registrando crescimento 

sustentável no fluxo de turistas, com média superior à mundial, na ordem de 7,3% 

no período de 2003 a 2006. Esse desempenho teria sido superior, não fosse a crise 

do setor aéreo de 2006. O resultado com a entrada de divisas aponta para uma 

performance melhor, com um índice de crescimento, para o mesmo período, de 

2003/2006, de 20,5%, mais que o dobro da média mundial (OMT, 2007). 

 
Os bons resultados alcançados nos últimos anos sinalizam que o Brasil tem 

potencial para ficar inserido entre os principais receptores do mundo, já que não 
                                                 
2 Com o objetivo de estimular a indústria turística, em 2003, o presidente Lula decidiu desmembrar o 
Ministério dos Esportes e Turismo em duas partes. Foi colocado o empresário Walfrido Mares Guia, 
então depurado federal do PTB-MG, na pasta do turismo.  
3 Trade - expressão da língua inglesa usada como referência para determinada categoria de 
empresários que compõem a cadeia produtiva de um setor. No turismo essa cadeia congrega 
segmentos de hotelaria, operadores de turismo, locação de veículos, agências de viagem, 
gastronomia, empresas aéreas, parques temáticos, dentre outros.  
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falta, ao país, abundância de recursos naturais, históricos e culturais que o mundo 

inteiro admira. O aquecimento da economia global também tem contribuído para o 

crescimento do turismo brasileiro, destacando-se no momento o fenômeno da 

abertura comercial da China, que tem favorecido a expansão de várias economias 

emergentes, dentre elas, o Brasil. Contudo, é preciso desenvolver uma consciência 

de que há muitos desafios a serem superados, fundamentalmente no que concerne 

à infra-estrutura, segurança e formação da mão de obra. 

 
     Considerando que o turismo receptivo internacional representava uma 

atividade promissora, na verdade, a mais importante desse dinâmico setor de 

serviços, o governo brasileiro percebeu que o Nordeste despontava como uma das 

melhores opções de negócios turísticos, devido às condições adequadas para 

receber visitantes estrangeiros o ano inteiro. Essa iniciativa, além de possibilitar o 

crescimento das receitas com exportação de produtos e serviços, permitiria a 

geração de empregos de qualidade.  

 
Desde então, o Ministério do Turismo tem trabalhado sistematicamente para 

ampliar a oferta de produtos turísticos e atrair um número crescente de estrangeiros. 

Em parceria com a iniciativa privada, tem implementado o Programa de 

Regionalização do Turismo, sendo o Nordeste uma das regiões prioritárias, através 

do Programa de Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR/NE. O objetivo 

principal desse programa é a expansão da atividade turística de forma planejada e 

sistêmica na região da SUDENE, ou seja, nos nove estados nordestinos e também 

na região norte do Estado de Minas Gerais.  

 
Os recursos destinados para execução desse projeto são provenientes dos 

governos federal e estadual, iniciativa privada e, fundamentalmente, do BID – Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, sendo o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) 

seu agente repassador. No primeiro estágio de implantação do PRODETUR/NE, 

foram mobilizados US$ 670 milhões, entre financiamento e contrapartidas, numa 

relação de 60-40%, entre, respectivamente, BID e governo brasileiro, permitindo ao 

Nordeste um grande salto para se tornar um produto turístico diversificado, 

sustentável e de procura internacional, assunto esse que será melhor explorado à 

frente, inclusive com as previsões do PRODETUR/NE II. 
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Ainda na realidade do mercado do Nordeste, alguns estados se destacaram 

no desenvolvimento de seus respectivos programas regionais, tais como: 

Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte. Contudo, mesmo considerando a 

política bem sucedida desses estados no mercado receptivo internacional, alguns 

apresentaram melhor desempenho, alterando as posições iniciais do período 

analisado nesta pesquisa, que compreende os anos de 2000 a 2006. A Bahia tem 

sido um caso à parte no desempenho dos últimos 5 anos, ocupando uma liderança 

confortável tanto no fluxo quanto nas receitas turísticas a partir do ano 2000. As 

situações do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, apresentam uma dança 

contínua de posições, tanto no que diz respeito a fluxos quanto às receitas, sendo o 

caso de Pernambuco mais complicado, porque em 1999 era segundo maior receptor 

de turistas internacionais do Nordeste, praticamente empatado com a Bahia e em 

2006 assegurava apenas o 4º lugar, vindo após Bahia, Rio Grande do Norte e 

Ceará.  

 
Na tentativa de esclarecer essa condição instável do mercado de 

Pernambuco, a presente pesquisa tem como proposta central a análise da 

importância econômica do turismo receptivo internacional no estado, por ser uma 

importante fonte geradora de divisas. Dessa forma, o estudo foi direcionado, 

predominantemente, para a análise do impacto desse setor na economia 

pernambucana, destacando-se os seguintes aspectos: violência, geração de 

emprego e renda, qualificação da mão-de-obra, participação no PIB e redução da 

desigualdade da pobreza.   

 
No que diz respeito à segurança pública, é possível afirmar que a violência 

urbana, hoje, representa um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento do 

turismo em Pernambuco, com índices elevados tanto no interior do estado quanto na 

região metropolitana de Recife. Diante dos números apresentados pela Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (2007), a posição ostentada por Pernambuco pode 

ser considerada crítica, porque atualmente é o estado que tem o índice mais elevado 

de homicídios graves do país. No ano de 2005, foi registrado o índice de 48 mortes 

por cada 100.000 habitantes, superando inclusive o Rio de Janeiro e Espírito Santo, 

considerados muito violentos, uma posição que certamente tem contribuído para a 

retração da atividade turística local. 
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Ainda segundo dados desse órgão federal, Recife é apontada como a 

capital mais violenta do país, com 90,9 mortes para cada 100.000 habitantes, em 

2006. A cidade de Olinda, após altas taxas registradas em 2004 e 2005, 

respectivamente de 87,9 e 86,3, no ano de 2006 obteve uma conquista significativa 

no controle da violência, com o índice caindo para 56,9, embora ainda esteja entre 

as principais do país. 

 
Possivelmente, como reflexo desses elevados índices, ultimamente, muitos 

turistas têm optado pela hospedagem nos pólos turísticos fora da capital, 

notadamente em Porto de Galinhas. Os números apresentados pela pesquisa do 

inventário da oferta turística de Pernambuco, da Empetur (2007), demonstram uma 

retração na oferta de meios de hospedagem na capital, contra um crescimento na 

região de Ipojuca (Porto de Galinhas). A oferta de UHS na capital caiu 1,37% em 

2006 e 5,30% em 2007, comparando-se, respectivamente, com os anos anteriores. 

Enquanto isso, no município de Ipojuca (Porto de Galinhas), era registrado 

crescimento sucessivo de 0,73% em 2006 e 23% em 2007, uma demonstração 

inequívoca de que a expansão do turismo naquele balneário se consolida 

gradativamente. 

 
Quanto à geração de empregos nas atividades de turismo, o estado de 

Pernambuco se ressente muito de uma política voltada para a expansão contínua, o 

que certamente contribuiria, substancialmente, para a geração de novas 

oportunidades e para a conseqüente redução das desigualdades sociais. Todavia, é 

importante compreender que o estado tem potencial para dotar o turismo local como 

um segmento econômico avançado, que deveria ser estimulado com a atração de 

grandes investimentos para o turismo receptivo, através da exploração competente 

das próprias vocações regionais.  

 
Vale ressaltar ainda que a qualificação da mão de obra de Pernambuco, 

embora seja deficiente no contexto internacional, pode ser considerada como uma 

das melhores referências do nordeste brasileiro, e esse padrão certamente oferece 

uma vantagem competitiva ao estado não somente no turismo interno, mas, 

fundamentalmente, na recepção de turistas estrangeiros. Essa condição pode 

facilitar na expansão do turismo de lazer e negócios, com impacto direto na 
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economia local, beneficiando setores como o de transportes, hotelaria e 

alimentação, dentre outros.  

 
Quanto à participação da atividade de turismo no PIB estadual, 

considerando-se o movimento de todo o setor (doméstico + internacional), o 

desempenho foi muito volátil, com quedas bruscas nos anos de 2003 e 2004, além 

do ano 2000, que foi muito ruim. Contudo, no que se refere ao movimento específico 

do receptivo internacional, o Estado tem registrado um crescimento contínuo desde 

2003, e com perspectivas animadoras para os próximos anos. Esta realidade 

também se repete na geração de empregos, que coincidentemente tem auferido 

evolução contínua no mesmo período. 

 
Na expectativa de identificar o perfil e grau de satisfação dos visitantes, a  

Empetur realizou pesquisa em 2006 sobre o turismo receptivo do Recife, revelando 

que os 5 maiores problemas apontados pelos turistas foram, pela ordem: terminal 

marítimo, limpeza pública, segurança pública, sinalização turística e sinalização 

urbana, com índices de aprovação abaixo de 55%. Por outro lado, indicaram a 

recepção/hospitalidade e as opções de bares e restaurantes com excelentes 

serviços, cujos índices de aprovação superam 90%.  

 
Esses gargalos, aliados com algumas dificuldades de infra-estrutura e 

qualificação da mão-de-obra, são os principais obstáculos para o crescimento 

sustentável do turismo de Pernambuco, tanto do doméstico quanto do internacional. 

No que se refere ao receptivo internacional, a desvantagem de Pernambuco se 

acentua no momento em que há uma condição muito superior dos estados vizinhos, 

no quesito violência, destacando-se dentre eles Rio Grande do Norte.  

 
Não há dúvidas de que os recursos naturais e a cultura de Pernambuco são 

o que há de melhor no Nordeste, com praias dotadas de belezas exóticas e sol 

durante quase o ano inteiro, um produto muito procurado pelos turistas europeus 

nos últimos anos. Além disso, com os recentes problemas de segurança em diversas 

partes do mundo, envolvendo desastres naturais e atentados terroristas, tais como o 

tsunâmi e a explosão de aviões contra as torres gêmeas em Nova York, o Nordeste 

do Brasil tem se credenciado como uma das melhores opções de mudança, 

sobretudo porque a sua costa litorânea está praticamente a 7 horas dos grandes 
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emissores internacionais. Portanto, o estado de Pernambuco reúne condições 

favoráveis para se tornar um dos principais destinos de estrangeiros no Brasil, 

dependendo fundamentalmente de priorização da política de investimentos em infra-

estrutura, mão de obra e segurança, já que os atrativos de seus recursos naturais e 

culturais são abundantes. 

 
De fato, o estado pernambucano carece de uma análise mais específica, 

porque, mesmo dispondo de um excelente potencial turístico, com abundância em 

riquezas naturais, históricas e culturais, curiosamente tem registrado um 

desempenho volátil, com quedas bruscas ao longo dos anos, na recepção de 

turistas estrangeiros. Neste aspecto, reside o cerne da questão a ser estudado na 

presente pesquisa, onde serão confrontadas as observações empíricas com a 

análise científica dos dados. A análise teórica se torna mais importante no momento 

em que fica perceptível que o nível de atratividade que estimula as visitas dos 

estrangeiros é praticamente o mesmo. Por isso, é necessário analisar 

quantitativamente as iniciativas de cada Estado na concepção de infra-estrutura, 

segurança, política de marketing e várias outras medidas que sinalizem vantagem 

competitiva.  
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1.2 Justificativa da Pesquisa 
 

Por ser uma atividade econômica capaz de minimizar as disparidades 

regionais, o turismo se constitui numa alternativa concreta para o fomento e 

desenvolvimento dos estados nordestinos. A questão é esclarecer porque 

Pernambuco tem se mantido na retaguarda do mercado receptivo internacional, 

embora disponha de recursos naturais interessantes para o comércio turístico: 

praias, importantes centros culturais, até o Território de Fernando de Noronha. A 

praia de Porto de Galinhas, por exemplo, que fica localizada no litoral sul, foi eleita 

pela sexta vez consecutiva, em 2007, como a praia mais bonita do Brasil, segundo 

matéria da revista especializada Viagem & Turismo. 

 
Embora as justificativas da presente pesquisa estejam voltadas para tentar 

explicar as dificuldades vividas atualmente pelo turismo receptivo internacional de 

Pernambuco, é importante dissertar sobre a atual realidade macroeconômica do 

Brasil, porque, após momentos de grandes incertezas nos anos 80, finalmente tem 

apresentado uma melhora contínua, a partir da implantação do Plano Real, em 

1994. Desde então, o país tem conquistado solidez nos fundamentos da economia.  

 
No contexto nacional, a continuidade das políticas macroeconômicas do 

governo anterior tem revelado o compromisso do atual governo com a 

responsabilidade fiscal e controle monetário, indicando que o Brasil está no caminho 

certo para assegurar a tão sonhada estabilidade econômica, mesmo que ainda não 

tenham sido realizadas as profundas reformas tributária, trabalhista e previdenciária. 

O caminho trilhado pelo Brasil, para a conquista da estabilidade macroeconômica 

interna, tem possibilitado a redução da vulnerabilidade externa, permitindo uma 

queda expressiva do risco Brasil nos últimos anos e revelando uma tendência de, no 

futuro próximo, permitir que a economia brasileira ingresse na classificação 

investment-grade4.  

   

 

                                                 
4 Ivestment grade, traduzido para o português, significa grau de investimento, uma recomendação de 
investimento feita por uma empresa especializada na medição da habilidade e da vontade para o 
pagamento dos créditos tomados por países. Essas instituições são chamadas de ratings, 
destacando-se dentre as principais a Moody’s, Standard and Poor’s (S&P) e a Fitch. As ratings 
atribuem notas aos países de acordo com as relações de dívidas, PIB, fatores econômicos e 
macroeconômicos. 
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Uma explicação macroeconômica que pode sintetizar a fase da atual 

produção brasileira e que tem favorecido fortemente o desenvolvimento sustentável 

da indústria turística, interpretando a análise do economista Gorski, na carta de 

economia da Geração Futuro, (agosto de 2007), pode ser demonstrada à luz da 

tradicional fórmula de decomposição do Produto Interno Bruto, conforme 

nomenclatura adotada por Blanchard (2004), PIB = C + I + G + NX: 

 
C = Consumo – nos anos recentes, a economia brasileira tem registrado um 

aumento considerável no consumo das famílias, com expansão acima da média do 

produto, o que pode ser atribuído ao aumento da massa salarial e do crédito às 

pessoas físicas, sendo o gasto de 2005 superior ao de 2004 em 3,1%. 

 
I = Investimento – a taxa de investimento da economia brasileira, na ordem 

de 19%, tem sido insuficiente para financiar o crescimento de forma sustentada. As 

altas taxas de juros, a alta carga tributária, o excesso de burocracia e os problemas 

fiscais são fatores que contribuem fortemente para a baixa taxa de investimento no 

Brasil. 

 
G = Gastos do governo – Este representa um dos maiores desafios do 

governo atual, porque tem crescido de forma descontrolada nos dois últimos 

decênios, principalmente a previdência social, cujo nível de qualidade é ruim. Torna-

se indispensável um maior controle e uma melhor qualidade dos gastos públicos, 

para uma solução efetiva do problema da previdência e conseqüente garantia do 

equilíbrio fiscal em longo prazo. 

 
NX = X(exportações) – IM (importações), o que representa as exportações 

líquidas – nesse aspecto, o governo brasileiro tem conseguido os melhores 

resultados da história, fruto da elevação da expansão comercial dos produtos e 

serviços produzidos pelo país. No setor de turismo, apesar do elevado crescimento 

na comercialização dos produtos nacionais para estrangeiros, o saldo comercial não 

tem sido positivo nos dois últimos anos (2005 e 2006), em função da estabilidade 

econômica e da apreciação do real, que eleva os preços dos produtos turísticos 

internos e, por outro lado, estimula a saída de brasileiros para o exterior. 
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Essa condição macroeconômica demonstra que o momento é favorável 

para o desenvolvimento acelerado da atividade turística do Brasil, principalmente 

porque o sucesso do crescimento alcançado pela economia brasileira nos últimos 

anos pode ser atribuído principalmente à demanda externa, ou seja, aos bons 

resultados alcançados com as exportações líquidas. O turismo, como objeto de 

exportação, é um setor que tem enorme potencial de crescimento e, portanto, deve 

receber uma atenção especial tanto do governo quanto da iniciativa privada, 

fundamentalmente porque reúne condições para contribuir significativamente para o 

equilíbrio da balança de serviços.  

 
Uma das grandes vantagens do turismo é o seu baixo custo em relação a 

outros setores, na concepção dos investimentos que se fazem necessários para o 

desenvolvimento da economia. Por isso, essa atividade tem proporcionado um 

impulso na economia da região Nordeste que, dotada de tantos recursos naturais, 

tem se tornado um caminho fértil para atração de projetos internacionais. Segundo 

estudos da OMT (2006), 50% das viagens realizadas no mundo são para o destino 

“sol e praia”, por esse motivo, o Nordeste, devido ao seu perfil cultural, natural, 

histórico e pela sua localização geográfica privilegiada em relação à Europa e aos 

Estados Unidos, é uma região que desponta com uma enorme vantagem 

competitiva.  

 
Diante desse cenário, a linha da presente pesquisa está voltada para a 

análise da atividade turística como uma fonte geradora de divisas, enfocando o 

turismo receptivo internacional, por entender que a sua contribuição para o produto 

interno é de alta importância. A análise está focada para os resultados alcançados 

no mercado do Nordeste, particularizando-se os estados do Ceará, Rio Grande do 

Norte, Bahia e Pernambuco, que têm apresentado melhor desempenho na região, 

sendo Pernambuco avaliado de forma mais específica, comparando-se seus 

resultados com os demais.  

 
Uma das grandes dificuldades para realização dessa análise reside na 

ausência de estudos específicos, que demonstrem uma visão do impacto que o 

segmento do receptivo internacional represente sobre a economia de Pernambuco. 

Por isso, além das observações empíricas e análise de dados estatísticos, foi 

seguida uma linha de pesquisa com orientação principal para identificar o nível de 
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eficiência dos resultados alcançados por cada Estado, com as respectivas políticas 

de desenvolvimento, utilizando como instrumental teórico a ferramenta matemática 

DEA – Data Envelopment Analysis, que recebeu a tradução de Análise Envoltória de 

Dados. Essa ferramenta possibilita a identificação dos pontos críticos das unidades 

pesquisadas, comparando-se com a curva de eficiência, além de revelar as 

oportunidades de melhoria para as que estão com baixo desempenho, como é o 

caso de Pernambuco.   

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral  
 

A questão fundamental da pesquisa reside em analisar o impacto 

econômico que a atividade turística do receptivo internacional reflete na economia 

do Estado de Pernambuco, comparando-se com a realidade dos mais desenvolvidos 

do Nordeste, que são: Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte. 

 
     Diante das características favoráveis da economia brasileira, a análise da 

perspectiva de evolução desse setor nesses estados, especialmente face aos 

investimentos programados pelo PRODETUR-NE/II, além das iniciativas promovidas 

pelos governos estaduais, municipais e setor privado, são pontos-chaves desta 

pesquisa.  

 
 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

Especificamente pretendeu-se: 

 

I. Avaliar o impacto das receitas turísticas do receptivo internacional na 

economia dos estados da Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. 

 
II. Identificar a implantação e evolução dos clusters turísticos nesses estados, 

com uma análise específica da situação de Porto de Galinhas, que tem 
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grande número de resorts, que recebem número significante de turistas 

internacionais. 

 

III. Realizar uma análise de eficiência de Pernambuco, comparando os 

resultados com os demais, identificando os objetivos de melhoria. 

 
IV. Propor sugestões aos gestores públicos, com vistas a um melhor 

desenvolvimento no turismo pernambucano.     

 
 

1.4 Organização da Pesquisa 
 

A proposta desta pesquisa é levantar questões fundamentais para uma 

análise do desenvolvimento sustentável do turismo receptivo internacional nos 

estados: Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e, especialmente, Pernambuco.  

 
O conteúdo do trabalho contém, além da presente parte introdutória, 

constante do primeiro capítulo, outros seis. O segundo capítulo trata da 

fundamentação teórica, que representa basicamente uma revisão de literatura, 

dividida em 4 itens, iniciando por uma breve demonstração conceitual do turismo, 

seguida por sua história, componentes e os impactos econômicos no mercado.  

 
O terceiro capítulo apresenta um panorama da indústria turística no Mundo 

e no Brasil, dividido em 3 partes. A primeira parte trata da importância que o turismo 

mundial representa nos mercados globais, com alguns dados sobre o fantástico 

crescimento alcançado nos últimos anos e uma visão da OMT para o ano de 2020. 

Na segunda parte, há uma demonstração sobre a evolução do turismo no Brasil e, a 

seguir, na terceira parte, um breve comentário sobre o turismo receptivo 

internacional como gerador de divisas.  

 
O quarto capítulo fala da realidade atual do receptivo internacional no 

Nordeste, dividido em duas partes, sendo que a primeira versa sobre as 

oportunidades de mercado para o Nordeste nesse segmento e a segunda, sobre a 

evolução nos últimos 5 anos desse serviço, especificamente nos Estados da Bahia, 

Ceará e Rio Grande do Norte.  
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O quinto capítulo, que representa o ponto crucial da pesquisa, aborda 

detalhadamente a importância do receptivo internacional na economia de 

Pernambuco, dividido em 4 partes, que tratam sobre: produção do receptivo 

internacional, tendências para o mercado de Pernambuco, questões a serem 

resolvidas e desafios e oportunidades.  

 
O sexto e sétimo capítulos abordam, respectivamente, metodologia da 

pesquisa com modelos, tratamento estatístico e análise de dados; e finalmente a 

conclusão, com as principais descobertas e considerações, além de uma discussão 

final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1  Definição de Viagens e Turismo 
 
Quando se fala em turismo, a primeira idéia que vem à mente de qualquer 

pessoa é que se trata do deslocamento de pessoas para passear, rever amigos e 

parentes, tirar férias e se divertir. Tais pessoas podem utilizar seu tempo para viajar 

da forma que entenderem melhor, quase sempre com o objetivo de fazer recreação. 

Afinal, a viagem emociona e fascina a humanidade, que há milhares de anos se 

desloca de um lugar para outro, em busca de satisfação de suas curiosidades sobre 

outras pessoas, cultura, fauna e flora, ou mesmo realização de seus negócios.  

 
Contudo, analisando mais profundamente o sentido de turismo, percebe-se 

que ele também pode englobar algum outro tipo de atividade empresarial ou 

profissional, como reuniões de negócios, congressos e eventos, tratamento de 

saúde, curso e outros. A própria evolução dos meios de comunicação e transportes, 

e a conseqüente globalização da economia exigem uma mudança de 

comportamento das pessoas para realização de seus negócios, surgindo aí o 

turismo como uma necessidade imperiosa.  

 
Coube à Organização Mundial de Turismo (OMT), órgão inter-

governamental que trata de turismo, efetuar as primeiras definições para uso geral 

sobre o setor. No ano de 1991, em conferência realizada na cidade de Ottawa, 

Canadá, foi apresentada uma série de resoluções e recomendações referentes a 

conceitos, definições e classificações do turismo, cujo resumo é apresentado a 

seguir:  

Turismo – “são atividades realizadas por pessoas que viajam e 

permanecem em lugares fora de seu domicílio, ficando pelo menos um dia e menos 

que um ano no local visitado, no qual proporciona uma receita turística”. Segundo 

Rolim (1999), “esta receita inclui todos os gastos de consumo de bens e serviços, 

exceto as despesas com o transporte local visitado (receita turística total = número 

de turista x gasto médio per capita x permanência média)”.  
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Turista (visitante com pernoite) – pessoa que desfruta de pelo menos um 

pernoite em alojamento coletivo ou particular no lugar visitado. 

Visitante de um dia (excursionista) - o visitante que não pernoita em 

alojamento coletivo ou particular no lugar visitado. 

Visitante – toda pessoa que viaja fora do domicílio por menos de 12 meses 

consecutivos e cujo objetivo maior da viagem não é trabalhar no lugar visitado, de 

forma remunerada. 

Viajante – toda pessoa que se desloca entre dois ou mais lugares. 

 
A OMT procurou levar o conceito de turismo para além da imagem 

estereotipada do “sair de férias”. Por isso, também demonstrou que há diferentes 

formas e categorias de turismo, variando de um viajante para outro, destinação e 

motivo da viagem, daí porque também ampliou as recomendações sobre viagens 

internacionais ou domésticas, intra-regionais ou intra-regionais e emissivas ou 

receptivas.  

 
Segundo conceito da OMT, o “turismo internacional difere do turismo 

doméstico pelo fato de que aquele é realizado quando um viajante cruza a fronteira 

de um país, excetuando-se apenas os casos em que alguns trabalhadores cruzam 

fronteiras para trabalharem em países vizinhos”. O interesse pelo turismo 

internacional sempre foi maior, por razões econômicas, porque essa modalidade de 

negócios representa importante papel nos fluxos comercial e monetário entre as 

nações. Já o turismo doméstico, por ser considerado de pouco impacto econômico, 

tem sido ofuscado pelos interesses do turismo internacional.  

 
Dentro da metodologia adotada pela OMT, a conceituação dessas 

categorias de turismo obedece ao seguinte critério:  

 
• Turismo internacional – essa categoria está dividida em duas formas de 

realização, quais sejam: I) Turismo receptivo – representa as visitas a um 

país, por não residentes; II) Turismo emissivo – compreende as visitas por 

parte de residentes de um país, a um outro;  

• b) Turismo doméstico – refere-se aos residentes em um determinado país que 

viajam (como visitantes) apenas dentro desse mesmo país;  

• c) Turismo interno – compreende o turismo doméstico e o receptivo;  
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• d) Turismo nacional – compreende o turismo doméstico e o emissivo.  

 
Essas subdivisões são geralmente usadas nos países mais desenvolvidos 

como unidades de referência. Contudo, a sua utilização pode ser menor em 

pequenas regiões turísticas, por razões políticas desses pequenos países. 

 
 

2.2 Visão Histórica de Viagens e Turismo 
 

Desde os tempos de migração dos povos primitivos, o homem tem 

procurado ampliar cada vez mais as formas de viagens sobre a terra e, até mesmo, 

para o espaço. Grandes exploradores pioneiros registraram seus feitos na história, 

como Marco Pólo, Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães, apenas para citar 

alguns, resultando até aqui numa evolução fantástica e, por conseqüência, num 

crescimento exponencial nos deslocamentos.  

 
As atividades eminentemente turísticas foram inicialmente realizadas pelo 

inglês Thomas Cook, em 1841, quando não havia ainda nenhuma profissionalização 

dos serviços de viagens e, portanto, não representava nenhuma importância no 

aspecto social e econômico. Tudo começou quando, em julho de 1841, o então 

Pastor batista Thomas Cook fretou um trem para transportar 578 pessoas numa 

viagem da ida e volta, entre as cidades de Loughborough e Leicester, distantes 35 

km uma da outra, para realização de um Congresso Antialcoólico. Naquela ocasião, 

convenceu a administração da Companhia Ferroviária de que era melhor negócio 

fazer o trem sair completamente lotado de passageiros, com preços reduzidos, do 

que deixá-lo operar com a tarifa normal e com índices de ocupação menores. Essa 

primeira viagem foi realizada sem nenhum benefício pessoal para Cook, porém ele 

logo percebeu que aquele modelo de negócio representava um enorme potencial 

econômico para a organização de futuras viagens (PALHARES, 2002). 

 
A experiência de Cook deu-se ainda no período considerado como 

revolução industrial, que durou de 1750 a 1850, ocasião em que o mundo passou 

por profundas mudanças econômicas e sociais, face à introdução de novas 

máquinas, movidas a vapor, como locomotivas e navios. Nesse período, os 
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trabalhadores abandonaram a agricultura de subsistência nas áreas rurais e 

ingressaram em fábricas, adotando um estilo de vida hoje familiar a muitas pessoas.  

 
As mudanças sociais provocadas pelas transformações no trabalho levaram 

à expansão de uma nova classe média, ao aumento do tempo livre e, para muitos, à 

demanda por viagens recreativas (OMT, 2006). Naquele momento, estavam 

lançadas as bases para o turismo da forma como é conhecido atualmente. O mundo 

evoluiu para um novo conceito do turismo, denominado de turismo de massa, fruto 

de uma combinação de desejos, necessidades comerciais, fácil mobilidade, acesso 

crescente às novas tecnologias e ao dinheiro. 

 
  Nesse sentido, Vicente de Andrade (2002, p.34) afirma: 
 

O turismo de massa é um fenômeno global. Trata-se de um modelo 
recentemente adotado no mundo inteiro, com características 
convencional, passiva e sazonal. O seu surgimento está vinculado à 
consolidação do capitalismo, tendo como público alvo a classe 
média, já que é menos exigente e desprovido de um maior conforto, 
pois é um segmento de negócio voltado para a classe intermediária 
da sociedade e tem como característica principal o seu baixo custo. 
 

 

2.3 Componentes do Turismo 
 

O turismo é um fenômeno complexo e, por isso, muito difícil de ser descrito 

de forma sucinta. “Qualquer modelo do turismo deve capturar a composição, ou 

componentes, do sistema turístico” (GOELDNER, 2002, p.19).  

 
Para realização de suas viagens, os visitantes precisam de meios de 

deslocamento, hospedagem, atrativos para lazer e recreação e vários outros tipos 

de serviços para tornar a experiência bem sucedida. Há uma completa 

interdependência entre os variados componentes turísticos, mas é preciso partir do 

pressuposto de que tudo deve ficar condicionado na dimensão mais fundamental do 

modelo, que se resume na existência de recursos de ambientes naturais que, na 

verdade, é a própria base do turismo. Qualquer viagem turística leva em 

consideração a localização e o clima, como também, numa condição maior, as 

pessoas, tanto as residentes quanto as visitantes.   
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Num segundo momento, deve ser levado em consideração o ambiente 

construído pelo homem, que reflete a cultura do povo anfitrião, tanto nas dimensões 

de seu desenvolvimento passado quanto no estilo de vida atual. Neste aspecto, a 

infra-estrutura surge como um item indispensável para a realização eficiente da 

atividade turística. Embora ela não seja concebida especialmente para servir ao 

turismo (estradas, redes de esgoto, comunicações e outras), porque foi instalada 

para atender os residentes locais, deve estar à altura de proporcionar conforto aos 

visitantes.  

 
O sistema de hospedagem, culinária e serviços de apoio, atualmente, faz 

grande diferença no momento da escolha de um destino, porque o aumento da 

oferta de pólos turísticos em todo mundo tem possibilitado o surgimento de atrativos 

cada vez maiores, todos dotados de conforto, hospitalidade e segurança 

necessários, para tornar a viagem agradável e inesquecível.  

 
Durante muito tempo, o turismo foi considerado um negócio do setor 

privado, que provia os serviços e por isso colhia as respectivas recompensas 

financeiras. Contudo, com o aumento da competitividade internacional, os governos 

passaram a considerar o turismo como um importante setor da economia, 

especialmente pelo fato de ser um grande gerador de empregos e fonte de 

impostos. Portanto, atualmente há muitos interesses ligados ao desenvolvimento da 

atividade turística, desde o envolvimento do governo, na regulamentação, 

planejamento, divulgação e nos necessários investimentos em infra-estrutura, até a 

iniciativa privada, na disponibilização e comercialização de produtos e serviços, 

tornando a indústria agradável e lucrativa. 

 

 

2.4 Impactos Econômicos do Turismo 
 

A expansão do turismo exige uma demanda crescente por produtos 

associados à atividade turística. Por isso, a capacidade de fornecimento de bens e 

serviços pelo setor visitado deve estar à altura para atender às expectativas dos 

visitantes. Os turistas gastam seu dinheiro numa ampla variedade de mercadorias e 

serviços, tais como: transporte, acomodação, alimentos, bebidas, comunicação, 
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entretenimento, artesanato e outros artigos em geral. Por isso, torna-se importante 

conhecer cuidadosamente os impactos econômicos derivados dessa atividade.  

 
A análise de impacto econômico verifica os fluxos de gastos associados 

com a atividade turística, identificando as mudanças no comércio, pagamento de 

impostos, renda e geração de trabalhos devidos à atividade do turismo 

(CARVALHO; BARBOSA, 2006). Numa determinada região, os resultados positivos 

ou negativos dos impactos econômicos dependem fundamentalmente do 

envolvimento da comunidade local, tanto na concepção de fortes investimentos 

quanto na operação propriamente dita.  

 
Os autores acima observaram ainda que “cada tipo de análise econômica 

tem suas características próprias, que as distinguem uma das outras”. Daí porque 

normalmente são confundidas, já que um problema a ser analisado geralmente 

requer diferentes tipos de análises a serem feitas.  

 
De acordo com Carvalho et al (2002, p.32), “em geral, o estudo mais 

utilizado para avaliar a contribuição da atividade turística para a economia de uma 

região é o estudo de impacto econômico do turismo”. Há muitas referências sobre a 

definição dos impactos sobre atividades econômicas, mas uma conceituação que 

pode revelar a interação entre os setores da economia e o turismo deve ser 

constatada no resumo da análise realizada por Fernandes (2002), que destaca a 

necessidade de priorização das 4 características a seguir: 

 
1) Redução dos desequilíbrios regionais – há muitas regiões em todo o 

 mundo que apresentam visíveis sinais de simplicidade e até mesmo atraso, 

 no entanto, quando são descobertos seus verdadeiros potenciais turísticos 

 passam por radicais transformações. Esse é um dos maiores benefícios da 

 atividade do turismo, que atua de forma muito direta na eliminação das 

 desigualdades regionais, transformando áreas simples em produtivas, 

 geradoras de emprego, de significativa importância econômica para a 

 comunidade local. 
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A declaração do Secretário Geral da OMT, Francesco Frangialli (2006), 

corrobora com a afirmação de Fernandes (2002) de que “nos últimos anos a 

humanidade enfrenta sérios desafios que ameaçam a sobrevivência humana, 

destacando-se dentre eles os graves problemas de pobreza e das mudanças 

climáticas”. Para superar esses grandes obstáculos, a sociedade precisa inovar e 

mudar o seu comportamento, surgindo, então, a atividade turística como uma 

alternativa prática que pode e deve contribuir para solução de ambos os problemas. 

 
2) Contribuição na arrecadação de impostos – o turismo é uma atividade 

econômica cuja cadeia produtiva é composta de muitas empresas de 

pequeno e médio porte. A realização dos gastos turísticos no consumo de 

bens ou serviços gera receitas fiscais que não são desprezíveis e, ainda por 

cima, com efeitos diretos sobre setores não turísticos. Essas receitas fiscais 

são provenientes tanto do turismo doméstico quanto internacional e cuja 

importância depende fundamentalmente de dois aspectos, a saber: o 

tamanho relativo do setor turístico na economia (como um todo), e da política 

tributária do país e para o setor (em particular). No segundo aspecto, a 

situação do Brasil é preocupante, porque o país tem uma carga tributária e 

fiscal excessiva, o correspondente a 34% do PIB, em 2005. 

 
3) Efeitos multiplicadores de renda, produção e emprego – Os gastos turísticos 

exercem um efeito cascata sobre a economia. O consumo de bens e serviços 

turísticos, chamados front line, tais como transportes, hospedagem, 

alimentação e outros, desencadeia uma série de efeitos para o resto da 

economia, daí recebendo a denominação de multiplicador. Na prática, isso 

ocorre quando os estabelecimentos comerciais auferem receitas com os 

gastos diretos dos turistas, e, por conseguinte, precisam de fornecedores de 

tais bens ou serviços turísticos, que tanto podem ser de fora como da 

comunidade local. Em outras palavras, esses fornecedores precisam comprar 

bens ou serviços de outros fornecedores para atender a seus clientes diretos. 

O aumento dessas compras exerce efeito sobre a elevação não só da renda 

turística, mas também da produção e do emprego. Contudo, qualquer 

mudança nos gastos turísticos derivada de uma retração, certamente afetará 
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o nível de produção da economia, a taxa de desemprego, a renda média 

familiar, a receita do governo e a balança comercial. 

 
 Essa situação comprova que existe uma interdependência muito forte das 

empresas prestadoras de serviços turísticos. Isso significa dizer que, havendo uma 

falha na prestação de serviços turísticos, tal fato não somente gera frustração para 

os visitantes, mas pode gerar impactos econômicos negativos, atingindo 

virtualmente toda a região visitada. 

 
4) Contribuição na formação do Produto Interno Bruto (PIB) – o turismo é uma 

atividade que está inserida no setor terciário da economia. Como o PIB, na 

prática, representa o somatório da produção verificada nos setores primário, 

secundário e terciário da economia, é importante lembrar que: o setor primário 

engloba as atividades agrícolas, florestal e pecuária, e a extração mineral; o 

setor secundário compreende as chamadas indústrias de transformação das 

matérias-primas em produtos finais; e o setor terciário incorpora atividades de 

prestação de serviços como telecomunicações, transportes, educação, 

serviços bancários, informática, serviços médicos e, com destaque, para o 

turismo, além de muitos outros. 

  
Para execução das atividades turísticas em todo o mundo, é lícito afirmar 

que, desde a fase inicial de implantação de seus empreendimentos até a operação 

propriamente dita, o turismo interage com esses quatro setores econômicos, 

irradiando reflexos positivos em todas as direções (FERNANDES, 2002).  

 
O processo de globalização econômico e a conseqüente internacionalização 

dos serviços  apontam o turismo como um dos segmentos capazes de alterar 

radicalmente a estrutura de determinados setores da economia mundial. Com a 

expressiva evolução do setor de serviços turísticos no mundo, a participação 

percentual do PIB na economia cresce consideravelmente. Em algumas nações 

mais desenvolvidas, o turismo é encarado como uma atividade de relevante 

importância na economia. Em alguns casos, como na Espanha, contribui com cerca 

de 11% do PIB, um exemplo até mesmo para outros países de primeiro mundo. 

Mesmo com esse resultado expressivo, o governo espanhol já trabalha duramente 
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para alcançar o percentual de 15% sobre o PIB, em 2015, segundo Plano 

Estratégico Nacional do Turismo (PENT).   

 
A situação do Brasil ainda é muito diferente dos referenciais de primeiro 

mundo, pois, conforme dados do IBGE, as atividades relacionadas ao turismo 

correspondem a apenas 2,23% do PIB nacional de 2003, com uma geração de R$ 

31,1 bilhões de valor adicionado na economia brasileira, segundo o estudo 

“Economia do Turismo: análise das atividades características de turismo” (IBGE, 

2003).  A decisão de priorizar a atividade turística como uma das alternativas mais 

viáveis para as transformações econômicas e sociais tende a proporcionar uma 

série de benefícios para países de todas as categorias de desenvolvimento: ricos, 

em desenvolvimento e poucos desenvolvidos.  
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3. PANORAMA DA ATIVIDADE TURÍSTICA DO MUNDO E DO 
BRASIL 

 

3.1 A importância Econômica do Turismo no Mundo 
 

O mundo tem enxergado a atividade turística como uma força 

imprescindível para o desenvolvimento sustentado das nações. Na área de serviços, 

esse setor é o maior e o mais diversificado do mundo. É por isso que muitas nações5 

dependem da dinâmica dessa atividade como principal fonte de geração de renda, 

emprego, crescimento do setor privado e aperfeiçoamento da infra-estrutura.  

 
Uma das maiores vantagens desse setor reside no fato de que, embora a 

ação do governo seja decisiva na regulação e desenvolvimento da infra-estrutura, 

cabe ao setor privado o exercício da comercialização dos produtos.   

 
A OMT desenvolveu um estudo sobre a previsão de crescimento do 

movimento de turistas internacionais nos 20 primeiros anos do novo milênio, sob o 

título de: Visão 2020 do Turismo, com uma previsão de chegadas internacionais de 

1,6 bilhões no ano 2020, representando um crescimento médio anual de 4,1%. 

Embora a evolução do turismo nos últimos anos tenha sido irregular em 

determinados períodos, motivadas por crises que inibiram as viagens dos turistas, 

não se pode negar que essa indústria representa um dos maiores fenômenos dos 

tempos atuais, daí porque essa previsão tem plenas condições de se tornar factível. 

 
Segundo demonstração no gráfico 1, a previsão do crescimento a partir do 

ano 2010 é significativa, praticamente duplicando o fluxo de 2005. Essa expectativa 

pode ser atribuída à atual expansão da economia mundial, como decorrência do 

processo de globalização.  

 
 

 

 

 
                                                 
5 Em alguns países o impacto da atividade turística sobre o PIB supera a 30%: Quênia – 90% (1989), 
Barbados – 32% (1990), apenas para citar alguns. 
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Gráfico 1  

Desembarques de turistas no mundo – previsão para 2 020 (em milhões) 
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         Fonte: Organização Mundial do Turismo – OMT (2006) 
         Nota: Dados de 2002 a 2005 revisados 
 

O estudo da OMT prevê que os mercados da Ásia, Pacífico e Oriente Médio 

despontam como promessas de bons resultados, consolidando o papel atual de 

motor da expansão mundial do turismo, com crescimento acima da média global. 

 
Por conseguinte, a China desponta como o mercado de maior potencial de 

crescimento promissor. Ainda segundo estudos da OMT, no ano de 2020, aquele 

país deverá se tornar o maior emissor de turistas do mundo e o seu receptivo poderá 

ultrapassar o movimento da França, que atualmente é a líder mundial na recepção 

de turistas. O governo chinês tem investido pesado na capacitação dos gestores de 

empreendimentos turísticos, preparando programas para área de eventos e 

planejamento, além de incentivar os estudos sobre impactos do turismo na 

economia chinesa e na qualidade de vida. 

 
Conforme visão 2020 da OMT, gráfico 2, a previsão de maior crescimento é 

para o Oriente Médio e Ásia/Pacífico, respectivamente 6,7% e 6,5% anuais. Para as 

Américas o crescimento previsto é menor, porém deve-se levar em consideração 

que o volume atual de visitantes é muito significativo. 
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Gráfico 2 
 

Visão 2020 do turismo, segundo a OMT 
 

 
       Fonte: OMT (2005) 
 

No tocante às receitas geradas pelo turismo internacional, como objeto de 

exportações, segundo dados da OMT (2006), o crescimento alcançado por essa 

atividade tem atingido cifras consideráveis nos últimos anos. No ano de 2005, o 

crescimento obtido foi da ordem de 5,4%, um percentual inferior ao ano anterior, 

porém consolidou o crescimento excepcional daquele ano de 2004, que foi de 10,2% 

em relação a 2003.  

 
A OMT estima que as receitas, em todo o mundo, provenientes do turismo 

internacional, alcançaram cerca de 735 bilhões de dólares no ano de 2006, tendo a 

Ásia e o Pacífico apresentado os melhores resultados. Em termos absolutos, o 

crescimento mundial atingiu as cifras de 57 bilhões de dólares, um valor muito acima 

da receita total do segundo maior país do mundo em fluxo turístico, a Espanha, bem 

como das receitas obtidas pelo Oriente Médio e África juntos.  

 
Um dos motivos mais marcantes para a extraordinária elevação das receitas 

da atividade turística nesse período recente é a decolagem econômica da Ásia, 

impulsionada pela fase de crescimento veloz e sustentado dos chineses, indianos e 

outros países da região. E as perspectivas são animadoras, mesmo diante de tantas 

adversidades, tais como atos terroristas e crises financeiras internacionais e outras 
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que possam surgir, vislumbrando-se no horizonte a expectativa de que o setor não 

deve parar de crescer nos próximos 15 anos, conforme previsão da OMT.  

 
Outro fator interessante, que pode ser observado no gráfico 3, é quanto ao 

crescimento das receitas a partir de 2003, que tem alcançado índices superiores ao 

fluxo de passageiros, revelando assim um consumo maior dos turistas, certamente 

devido à dilatação de permanência em seus respectivos destinos. Esse é um 

indicador interessante para os países receptores, tais como o Brasil. 

 

Gráfico 3 
 

Indicadores do turismo mundial – chegadas e receita s 2000/2006 
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Com a economia global aquecida e o conseqüente aumento no poder de 

consumo dos países desenvolvidos, o movimento para a desconcentração dos 

fluxos internacionais de turistas cresce substancialmente, permitindo a inclusão de 

novos destinos na rota dos mais visitados, constituindo-se em novo fenômeno 

comercial do turismo nos últimos anos.  Essa transformação deve inclusive favorecer 

a comercialização desses novos produtos turísticos para segmentos bastante 



 41

promissores como o Baby Boomers6, uma geração de consumidores com alto poder 

de compra. Uma das grandes vantagens para vender esse segmento é o fato de 

que, à medida que aqueles consumidores adquirem mais idade, aumenta a 

inquietação pela descoberta de novos e atraentes destinos turísticos, especialmente 

para os locais onde há maior contato com a natureza.  

 
Há de se considerar ainda que tais transformações tenham reflexo positivo 

direto no emprego formal, uma situação favorável no combate à redução da 

pobreza. Os dados da OMT revelam que a indústria turística é responsável pela 

geração de 6 a 8% do total de empregos no mundo. Esse tipo de contribuição tem 

proporcionado ao setor de turismo o título de campeão na capacidade de geração de 

empregos em curto prazo. Segundo estudos, a atividade turística é capaz de gerar 

novas colocações mais rápido que qualquer outro setor industrial (ANUÁRIO 

EXAME TURISMO, 2007).  

 
A grande vantagem em tudo isso é que o investimento no turismo, além de 

combater o desemprego, reduzindo a pobreza das nações em desenvolvimento, tem 

como componente principal o baixo preço para a geração desses empregos, em 

condições extremamente favoráveis. Estudos da OMT apontam ainda que, enquanto 

são necessários R$ 170 mil para gerar um único emprego na indústria 

automobilística, na atividade turística bastam apenas R$ 10 mil.  

 
A pujança do segmento turístico atual é fruto de muitas forças que 

contribuíram para a estruturação e a maneira como ela tem funcionado, resultando 

num crescimento contínuo nos últimos 50 anos do século XX. Muitos setores 

contribuíram para esse desenvolvimento, contudo não há como negar que a 

evolução dos transportes, uma das peças fundamentais do turismo, foi a principal 

força que impulsionou o crescimento desse setor a partir dos anos 50, quando as 

viagens internacionais começaram a se tornar mais acessíveis ao público em geral, 

tendo como destaques:  

 
                                                 
6 É uma expressão empregada originalmente nos EUA para identificar uma geração que nasceu no 
pós II guerra, no período compreendido entre 1946 a 1964. Os Baby Boomers procuram levar uma 
vida saudável, comendo alimentos saudáveis, praticando exercícios, viajando com muita freqüência, 
enfim, são consumidores em potencial, até mesmo porque são geralmente ricos. 
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• o lançamento do primeiro avião comercial a jato, o britânico De Havilland 

Comet, pela companhia Britsh Overseas Airways Corporation; e  

• b) o lançamento do conceito de turismo de baixo custo, através da empresa 

Southwest Airlines7, nos Estados Unidos, que iniciou suas operações em 

1971 (PALHARES, 2002). 

 
O resultado atual e a expectativa para o futuro é que o setor de turismo 

continuará crescendo substancialmente, consolidando uma posição de grande e 

dinâmico setor da economia mundial. Entretanto, como contraponto a esse otimismo 

pleno, não se deve subestimar os inúmeros desafios que existem pela frente, haja 

vista que o turismo é muito sensível às mazelas da humanidade, principalmente no 

que concerne à agressão ao meio ambiente, às mudanças climáticas, às crises 

econômicas, aos atentados terroristas, às guerras, entre outros fatores. 

 

3.2 A Evolução da Atividade do Turismo no Brasil 
 

Embora no mundo desenvolvido o turismo tenha alcançado um crescimento 

expressivo e contínuo a partir dos anos 50, não obstante o vasto potencial de 

recursos e atrativos turísticos, somente a partir dos anos 60 o Brasil despertou para 

o desenvolvimento organizado dessa atividade na economia, com a criação da 

Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR, através do decreto-lei n° 55, de 

18/11/1966.  A partir daí, o Brasil começou a vislumbrar um novo cenário, porém 

enfrentando inicialmente muitos problemas e dificuldades, já que tal atividade, para 

ser bem sucedida, tem um elevado nível de exigência quanto à qualidade, tanto no 

que diz respeito à infra-estrutura quanto à capacitação da mão-de-obra, recursos 

muito escassos no país até os anos 80.  

 
Nos quinze primeiros anos da EMBRATUR, a economia brasileira 

atravessava um grande ciclo econômico, mais conhecido como “milagre brasileiro”, 

que aconteceu nos anos de 1968 a 1973, com o PIB do país crescendo em média 

                                                 
7 A Southwest Airlines – é a mais antiga empresa aérea em operação que adotou o conceito de 
serviço de baixo custo e baixa tarifa (low-cost/low-fare), além de ser um modelo de sucesso entre as 
empresas norte-americanas. Iniciou sua trajetória em 18/06/1971, registrando lucros sucessivos 
desde o ano de 1973, num mercado caracterizado por grandes prejuízos e falências de empresas 
aéreas(PALHARES, 2002, p. 154). 
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11%. Contudo, o problema é que todas as atenções estavam voltadas inicialmente 

para outros setores, como a construção civil e a indústria.  

 
De qualquer forma, a semente foi lançada e, mesmo sendo o Brasil “recém-

nascido” no turismo profissional, o governo propôs inicialmente uma política nacional 

de turismo voltada exclusivamente para a recepção de visitantes estrangeiros, com a 

EMBRATUR vendendo a imagem do país lá fora com apelos para a sensualidade da 

mulher brasileira e das delícias do carnaval. As diversidades das praias brasileiras 

também se tornaram fortes atrativos do setor, já que sol e praia se constituem em 

50% do destino turístico de todo o mundo. Mas, o nível de qualidade dos produtos 

turísticos internos estava muito aquém das expectativas dos estrangeiros e, por isso, 

surgiram problemas, considerando que nas décadas de 70 e 80 a infra-estrutura do 

turismo ainda era muito incipiente no país, salvo na região sudeste, onde foram 

desenvolvidos complexos turísticos na costa do Rio de Janeiro até Santos (PNT 

2007/2010). 

 
Com todos os esforços realizados ao longo de décadas, o país avançou 

muito pouco na participação do mercado turístico internacional, ostentando a 

posição de 37° lugar no ranking mundial em 2000, se gundo a OMT, como aponta a 

tabela 1. 

 

Tabela 1 
 

Chegadas de turistas internacionais – 2000, 2004/20 06 (milhões) 
Classificação Países 2000 2004 2005 2006 

1 França 77.2 75.1 75.9 79.1 
2 Espanha 47.9 52.4 55.9 58.5 
3 E.U.A. 51.2 46.1 49.2 51.1 
4 China 31.2 41.8 46.8 49.6 
5 Itália 41.2 37.1 36.5 41.1 
6 Reino Unido 21.7 25.7 28.0 30.1 
7 Alemanha 19.0 20.1 21.5 23.6 
8 México 20.6 20.6 21.9 21.4 
9 Áustria 18.0 19.4 20.0 20.3 
10 Federação Russa - 19.9 19.9 20.2 
37 Brasil 5.3 4.8 5.4 5.0 

  Mundo 684 761 802 845.5 
Fonte: OMT (2007)     

 

Torna-se difícil imaginar uma posição dessas para um país dotado de quase 

8.000 quilômetros de praias banhadas de sol na maior parte do ano, com um povo 
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alegre e amistoso, o melhor futebol do mundo e recursos naturais, como a floresta 

Amazônica e/ou a diversidade da vida selvagem no pantanal.  

 
Dormindo em berço esplêndido, o país, finalmente, emergiu, no início do 

novo milênio, diante de uma nova consciência nacional, com as instituições 

governamentais percebendo que havia a necessidade de um trabalho sério e 

profissional para desenvolver o setor turístico. Com a implantação do Ministério do 

Turismo, em 2003, o governo adotou uma política de metas para o desenvolvimento 

turístico, possibilitando que o país deixasse de ser apenas uma promessa do setor, 

para se transformar num competidor sério. Mediante um conjunto inédito de esforços 

dos setores público e privado, o país conseguiu evoluir nos resultados alcançados 

nos últimos anos, adotando um novo paradigma no crescimento do turismo 

internacional.  

 
Embora o fluxo de visitantes estrangeiros ainda seja baixo no ranking 

mundial, o país conseguiu avançar nos últimos anos com volume quase que o dobro 

da média mundial, que é de 5 a 6% por ano (OMT, 2006). Em 2005, por exemplo, 

considerado um ano excepcional para o turismo mundial, o número de turistas em 

todo o mundo cresceu 5,4%; na América do Sul, esse crescimento foi de 12,3%, 

enquanto que, no Brasil, o crescimento foi de 12,5% sobre o ano anterior, num total 

de 5,4 milhões de turistas estrangeiros (PNT 2007/2010). 

 
Entrementes, no ano de 2006, ocorreu uma retração no fluxo de 

estrangeiros de 6,3%, segundo estimativa da OMT em sua publicação Barômetro 

OMT del Turismo Mundial, (2007). Essa queda pode ser atribuída às crises do 

mercado aéreo brasileiro, especialmente da tradicional companhia aérea VARIG.  

 
O Ministro do Turismo, Walfrido dos Mares Guia, em entrevista ao Jornal 

Gazeta Mercantil de 30/01/2007, afirmou que: “a VARIG tirou do mercado 1 milhão 

de assentos nos vôos destinados ao Brasil em 2006. Desse total, cerca de 600 mil 

foram supridos por outras empresas aéreas, mas o déficit no final do ano ainda era 

de aproximadamente 400 mil assentos”. 
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Gráfico 4 
 

Entrada de turistas no Brasil 2000/2006 – (Em mil) 
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           Fonte: Ministério do Turismo – PNT 2007/2010 

 

Para subir na tabela de classificação, o Brasil tem que manter um índice de 

crescimento anual similar ao registrado nos anos de 2003 a 2005 (gráfico 4), que 

evoluiu seguidamente após um período de baixa nos anos 2001 e 2002, certamente 

devido à crise de 11 de setembro ocorrida nos EUA.  E, para crescer de forma 

sustentada, o Brasil deve copiar exemplos de países como Espanha, França, Itália e 

Inglaterra, que têm o turismo como uma de suas principais fontes de riqueza.  

 
Os desafios são inúmeros, porém é importante reconhecer que deve ser 

priorizada a eliminação dos gargalos existentes, especialmente na infra-estrutura, 

tais como a falta de saneamento básico em determinados pólos turísticos, 

congestionamento de aeroportos, estradas deficientes, problemas de segurança e 

outros fatores que dificultam a expansão de uma atividade tão complexa e sensível, 

como é o turismo.  

 
Mesmo assim, as expectativas para o futuro são positivas, porque de acordo 

com o Ministério do Turismo, através dos dados demonstrados no PNT 2007/2010, 

está previsto que no ano de 2010 o Brasil deve receber aproximadamente 12,2 

milhões de turistas estrangeiros, em um cenário razoavelmente médio, conforme 

demonstração do gráfico 5. Tal premissa parte do princípio de que nos anos de 2003 
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a 2005 o crescimento médio da entrada de turistas estrangeiros foi da ordem de 

14,7% ao ano. Portanto, se o desempenho de crescimento do país, de 2007 a 2010, 

for mantido dentro desse patamar, os valores estimados na projeção serão 

perfeitamente atingidos.   

              
 

Gráfico 5 
 

Previsão de entrada de turistas estrangeiros no Bra sil 
2007/2010 (em milhões) 
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            Fonte: Ministério do Turismo – PNT 2007/2010 
 
 

O Ministério do Turismo tem trabalhado com foco voltado para as diretrizes, 

metas e programas traçadas pelo Plano Nacional de Turismo (PNT), atualmente na 

sua segunda edição, que foi concebido de forma coletiva, com ampla consulta a 

todos os setores representativos do turismo.  

 
O primeiro PNT foi criado para atender ao período de 2003/2007 e, segundo 

o Ministro Walfrido dos Mares Guia, teria o desafio de: 

 
Reconhecer o turismo como uma atividade efetivamente capaz de 
alavancar o desenvolvimento econômico e social, contribuindo para 
a redução de desigualdades regionais, a distribuição de renda e o 
fomento à preservação das heranças naturais e culturais do país. 
(PNT 2003/2007, p.5). 

 

Em síntese, o objetivo principal consistia na geração de divisas, com o 

aumento do turismo receptivo internacional, com metas ousadas para o momento, 

conforme síntese da tabela 2. 
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Tabela 2 
 

METAS PARA O TURISMO - 2003 / 2007 
01.  Criar condições para gerar 1.200.000 novos empregos e ocupações 
02.  Aumentar para 9 milhões o número de turistas estrangeiros no Brasil 
03.  Gerar 8 bilhões de dólares em divisas 
04.  Aumentar para 65 milhões a chegada de passageiros nos vôos domésticos 
05.  Ampliar a oferta turística brasileira, desenvolvendo no mínimo três produtos de qualidade em 
cada Estado da Federação e Distrito Federal 

  Fonte: Ministério do Turismo – PNT 2003/2007 

 
O segundo PNT, que contempla o período de 2007/2010, foi concebido 

ainda sob a supervisão do mesmo Ministro Walfrido e lançado numa versão mais 

atual pela Ministra Marta Suplicy, dando prioridade para a inclusão social, por meio 

do fortalecimento do mercado interno. Entende o governo que, ao fortalecer o 

turismo doméstico, está propiciando meios para uma estruturação da indústria 

turística dentro de um padrão internacional de mercado. As metas para esse plano 

estão especificadas na tabela 3. 

 
Tabela 3 

 
METAS PARA O TURISMO - 2007 / 2010 

01.  Promover a realização de 217 milhões de viagens no mercado interno 
02.  Criar 1,7 milhões de novos empregos e ocupações 
03.  Estrutura 65 destinos turísticos com padrão de qualidade internacional 
04.  Gerar 7,7 bilhões de dólares em divisas 

     Fonte: Ministério do Turismo – PNT 2007/2010 

 

A geração de oportunidades de trabalho, que é uma das vantagens da 

atividade turística, tem crescido no Brasil em ritmo razoável nos últimos anos. 

Segundo dados da RAIS, do Ministério do Trabalho e Emprego, utilizados no PNT 

2007/2010, o mercado formal passou de 1.499.497 pessoas empregadas em 2001, 

para 1.913.936 pessoas empregadas em 2005, o que representa um crescimento na 

ordem de 28% em 4 anos.  

 
Considerando que o setor de turismo é intensivo em mão-de-obra, 

principalmente informal, os dados do Ministério do Turismo (PNT 2007/2010) 

revelam que os resultados alcançados até aqui podem ser considerados 

conservadores, mesmo levando-se em consideração o acréscimo nas contas do 

número de empregos informais (gráfico 6). 
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Gráfico 6 
 

Evolução de empregos formais e informais na ativida de turística 
2001/2005 (em mil) 
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      Fonte: Ministério do Turismo – PNT 2007/2010 

 
Com relação à infra-estrutura, os aportes realizados a partir de 1995 foram 

inéditos na história brasileira. Foram mais de US$ 2,5 bilhões investidos em infra-

estrutura básica em todas as regiões turísticas, uma grande oportunidade para a 

inserção de regiões pouco exploradas, como o Nordeste, que, a partir de então, foi 

inserida como um pólo de turismo, cujos valores iniciais em investimentos superaram 

US$ 670 milhões (PNT 2007/2010). Essas medidas, no entanto, não foram 

suficientes para reduzir significativamente a grande distância que supera o país dos 

principais mercados turísticos do mundo. 

 
Graças a estratégias como o Programa de Desenvolvimento do Turismo – 

PRODETUR, que foi inserido ainda em 1995 no plano governamental “Brasil em 

Ação”, cujo objetivo principal era fomentar a expansão da atividade turística de 

forma planejada e sistêmica, o Nordeste inicia um projeto de transformação para 

dotar a ampla oferta de seus produtos e serviços turísticos com qualidade 

internacional.  

 
A área de interesse do PRODETUR foi definida inicialmente para a região 

da SUDENE, ou seja, dos noves estados nordestinos e também da região norte do 

Estado de Minas Gerais. Os recursos destinados para execução dos investimentos 
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são provenientes do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, dos governos 

federais e estaduais, sendo o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) seu agente 

repassador.  

 
De fato, esses avanços são representativos. Contudo, o Brasil ainda se 

depara com muitas deficiências de ordem estrutural e da inexecução de uma gestão 

competente na implantação dos projetos que permitam o país tirar larga vantagem 

que o separa dos grandes competidores internacionais.  

 
Estudo recente do Anuário Exame Turismo – 2007/2008 divulgou alguns 

dos gargalos e prioridades do turismo, que são preocupantes, destacando-se a 

violência e deficiências do setor aéreo como os mais críticos, conforme demonstrado 

no quadro 1. 

 

Quadro 1 
 

Os gargalos e as prioridades 
Os problemas que devem ser resolvidos com urgência, na opinião de 90 
dos principais empresários e executivos do setor de turismo no país 

1 O que mais afasta o turista 
estrangeiro do Brasil? 2 

Quais devem ser as cinco 
prioridades para estimular o 
turismo? 

Violência 56% 

Poucos vôos voltados para o país 19% 
1a Melhoria na segurança 

Infra-estrutura precária 9% 2a Maior abertura do mercado aéreo 

Distância da Europa/Estados 
Unidos em relação ao Brasil 7% 3a Aumento da verba de marketing 

para divulgar do país 

Baixa qualidade dos serviços 7% 4a Fim da exigência de visto para os 
americanos 

Imagem do país ligada ao turismo 
sexual 2% 5a Melhoria da sinalização e da 

informação aos turistas 
  Fonte: Anuário de Turismo Exame 2007/2008 

 
É perceptível que o clima de insegurança ronda os principais destinos 

nacionais e tem prejudicado muito o desenvolvimento do turismo brasileiro. Pesquisa 

do economista Ib Teixeira (2005), da FGV, tentou medir o impacto da violência no 

turismo interno, com uma análise da quantidade de turistas americanos e europeus 

que viajam para a Argentina e que poderiam vir para o Brasil, se o país tivesse 
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melhor segurança. O estudo considerou que, se cada estrangeiro gasta em média 

1.000 dólares por estadia, o Brasil poderia ter uma receita adicional de 

aproximadamente 2,5 bilhões de dólares anuais, praticamente 60% a mais que os 

estrangeiros deixaram no país em 2006 (IB TEIXEIRA, 2006).  

 
A violência tem crescido tanto nos últimos anos, a ponto do país amargar 

uma má fama no âmbito internacional. Segundo entrevista do pesquisador da FGV-

RJ, Ib Teixeira, à Revista Isto é Dinheiro (2008), países da União Européia e o 

Departamento de Estado dos EUA têm alertado aos seus cidadãos para a violência 

no Rio, recomendando que eles não viajem para esse destino. A criminalidade tem 

afastado muitos turistas amiúde, o que não é um privilégio apenas do Rio de 

Janeiro, já que esse fenômeno tem sido freqüente também no nordeste, com alguns 

casos de morte.  

 
Recentemente, o Brasil se habilitou e foi contemplado para sediar a Copa 

do Mundo em 2014. Por isso, torna-se imprescindível a adoção de planos 

específicos de combate à violência, porque alguns países em condições bem 

melhores, tais como EUA e México, estão na expectativa de que o Brasil não 

cumpra os requisitos necessários para sediar tão importante evento.  

 
A má qualificação da mão de obra também se constitui em um dos maiores 

desafios para o turismo nacional. Como a indústria turística tem particularidades 

próprias, a formação profissional deve estar baseada em competências que 

atendam às necessidades e expectativas do turista. A partir do momento em que a 

atividade cresce e recebe mais turistas estrangeiros, faz-se necessário que os 

destinos estejam com seus quadros melhor preparados para corresponder às 

expectativas desses clientes, fundamentalmente porque essas pessoas são 

experientes, viajadas e de gostos sofisticados.  

 
É possível afirmar que o setor de transportes tem dificultado o 

desenvolvimento do turismo, principalmente o aéreo, cujas deficiências tornaram-se 

públicas após a crise financeira da tradicional empresa aérea Varig8, que em 2006 

                                                 
8 Fundada em 7 de maio de 1927, a VARIG teve uma trajetória ascendente até 1990, quando o ex-
presidente Collor abriu o mercado de aviação brasileiro nas rotas internacionais. Controlada pela 
Fundação Ruben Berta, a empresa sofreu perdas a partir dos anos 90, porque resistiu à 
reestruturação necessária que o momento exigia.   
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deixou de operar várias rotas domésticas e internacionais. Essa suspensão ocorreu 

em função da falta de aeronaves, que foram retomadas pelos credores em 

decorrência da inadimplência dos contratos de arrendamento. Como outras 

empresas aéreas tiveram dificuldades de absorver os passageiros deixados pela 

Varig, os problemas evoluíram, provocando um verdadeiro caos em diversos 

aeroportos do país, com atrasos de toda ordem.  

 
Entrementes, a crise tomou proporções maiores com os acidentes aéreos da 

Gol em 29/09/2006, e da TAM em 17/07/2007, ceifando a vida de 353 pessoas, 

entre passageiros, tripulantes e pessoas de chão. Esses episódios deflagraram uma 

expressiva crise operacional em diversos aeroportos do país, a partir de Congonhas, 

gerando problemas de toda ordem e inúmeros atrasos. 

 
É preciso reconhecer que a aviação brasileira passa por sérios problemas e 

com expectativas não muito favoráveis, no futuro imediato. Primeiro, porque não há 

como resolver imediatamente as dificuldades de logística operacional no grande hub 

do Brasil, que é São Paulo. A limitação de vôos no aeroporto de Congonhas exige o 

redirecionamento para Guarulhos, que gera mais custos operacionais para as 

empresas e, por conseqüência, restringe a concessão de tarifas mais baixas, já que 

não há como manter uma operação integrada e econômica. Segundo, como a 

expansão da economia internacional tem gerado elevado consumo por parte das 

pessoas, um dos setores mais atingidos têm sido as viagens aéreas, motivando um 

crescimento considerável na demanda por aeronaves para atender a mercados de 

todo mundo, especialmente pelo crescimento acelerado das novas empresas low-

cost/low-fare9, tornando dessa forma o avião um produto escasso no mercado 

mundial. Terceiro, com a crise da VARIG, muitos pilotos e técnicos de aviação foram 

absorvidos por mercados de forte expansão, como a China, tendo início naquele 

momento um movimento migratório dessa mão-de-obra especializada brasileira para 

os mercados chinês, coreano, irlandês e outros países. Portanto, faltam pilotos para 

suportar um crescimento maior no setor aéreo brasileiro e, ao que tudo indica, até 

                                                                                                                                                         
 
 
9 Conceito adotado para empresas aéreas de baixo custo e baixa tarifa. Esse modelo surgiu nos EUA 
na década de 70, com a desregulamentação do setor aéreo, sendo a Southwest a primeira empresa a 
adotá-lo, em 1971. Essa realidade aterrissou no Brasil somente em 1971, com a entrada em 
operação da empresa Gol.  
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2009 o país terá que administrar muita escassez nessa área, especialmente nos 

meses de alta sazonalidade10.  

 
Além dos problemas operacionais internos do setor aéreo, o Brasil se 

depara com outra grande dificuldade nesse modal. Desta feita, com a incidência de 

alguns vôos baratos procedentes do exterior, portando pessoas interessadas 

exclusivamente no turismo sexual. Infelizmente, o país foi inserido como rota desse 

tipo de lazer, crescendo rapidamente o volume de turistas estrangeiros que chega 

ao país na busca de aventuras sexuais de toda ordem, inclusive com crianças. 

Apesar da fiscalização e repressão da Polícia Federal, um número razoável de vôos 

charters pousam no nordeste lotados só de homens europeus,  em busca  de sol, 

praia e mulheres liberadas, adolescentes e adultas, para realizarem seus sonhos 

sexuais. Em artigo publicado, João dos Santos Filhos (2005, p.2) afirmou:  

 
Um fato que acelerou essa fama de Brasil exótico, erótico é aqui 
tudo pode, pois a miséria social, cultural e econômica de nosso povo 
torna tudo e a todos compráveis. O turismo sexual acabou sendo 
estimulado pelas propagandas dirigidas ao exterior pela Embratur a 
partir de 1966 até 1984, como se pode observar em um cartão 
postal vendido em bancas de jornal, que induz o turismo a ousar 
aqui o que para ele é proibido em seu país.  

 
 

O turismo sexual banaliza e acarreta prejuízos financeiros para o produto 

turístico brasileiro, porque a atração de turistas de baixo poder aquisitivo gera um 

pequeno volume de divisas, em relação aos principais mercados do mundo, além de 

agravar a violência, devido ao consumo de drogas. As campanhas para o combate  

a esse desvio de conduta estão aumentando no nordeste, a ponto dos governantes 

estabelecerem um trabalho de repressão em todas os pólos turísticos, com a adoção 

de uma política de tolerância zero, destacando-se atualmente as medidas 

apresentadas no quadro 2 (ANUÁRIO EXAME TURISMO, 2007/2008) : 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Período de férias escolares no Brasil (julho, dezembro, janeiro e fevereiro), ocasião em que se 
registra um pique elevado no movimento de passageiros.  
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Quadro 2 
 

Política de tolerância zero 
Cinco ações para combater a exploração de mulheres 

1 No exterior, a Embratur proibiu a veiculação de cartazes promocionais do país que 
portassem imagens de mulheres de biquíni ou qualquer conteúdo de apelo erótico. 

2 No Ceará, o governo estadual desestimulou o credenciamento de agências de turismo 
responsáveis por vôos charters de baixo custo vindos da Europa. 
3 Nos hotéis comprometidos com a causa, o cliente, ao fazer a reserva, deve informar se 
virá acompanhado de criança ou de adolescente, sendo ainda orientado a trazer a 
documentação do menor. 
4 Donos de bares e restaurantes filiados à associação brasileira do setor comprometem-se 
a não ter relações comerciais com pessoas favorecidas pela exploração sexual infanto-
juvenil. Garçons e atendentes são preparados para denunciar os casos. 
5 Em Salvador, policiais militares que patrulham a orla recebem treinamento específico 
para lidar com a exploração sexual infanto-juvenil. 

        Fonte: Anuário Exame Turismo – 2007/2008 

 
Não há como negar que, aos poucos, a situação do turismo brasileiro tem 

melhorado, porém deve ser levado em consideração que, em muitos casos, falta a 

determinados gestores públicos competência e/ou vontade política para fazer mais e 

melhor para expansão da atividade. Por isso, quando comparado com o México, um 

país que tem muita semelhança com o Brasil no campo econômico, conclui-se que 

ainda falta muito para o turismo brasileiro atingir uma posição de primeira linha no 

mercado internacional.  

 
Diante das diversidades culturais e naturais disponíveis, a posição 

assegurada pelo Brasil atualmente pode ser considerada inexpressiva. Felizmente, o 

Ministério do Turismo, através da EMBRATUR, tem percebido que o momento exige 

uma nova tomada de posição e, por isso, tem feito promoção, dentro de um novo 

conceito, da imagem da indústria turística do Brasil no exterior, cujos resultados 

certamente surgirão a médios e longos prazos. Contudo, necessário se faz que os 

investimentos internos sejam realizados de forma competente, permitindo que os 

turistas estrangeiros encontrem, no Brasil, o conforto semelhante aos padrões de 

primeiro mundo. 
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3.3 O turismo Receptivo Internacional como Fonte de  Divisas 
 

Quanto aos recentes resultados obtidos com a entrada de divisas por meio 

da atividade turística internacional, a situação do Brasil dentro do contexto mundial 

não é das melhores, porque ocupa o 42° lugar no ran king (tabela 4), atrás de países 

de economia menores, como a Indonésia, Nova Zelândia e Malásia, por exemplo.  

 
Tabela 4 

 
Receitas com o turismo internacional – 2000, 2004/2 006 (US$ bilhões)  
Classificação Países 2000 2004 2005 2006* 

1 E.U.A. 82,4 74,5 81,8 85,7 
2 Espanha 30,0 45,2 48,0 51,1 
3 França 30,8 45,3 44,0 46,3 
4 Itália 27,5 35,7 35,4 38,1 
5 China 16,2 25,7 29,3 33,9 
6 Reino Unido 21,9 28,2 30,7 33,5 
7 Alemanha 18,7 27,7 29,2 32,8 
8 Austrália 9,3 15,2 16,9 17,8 
9 Turquia 7,6 15,9 18,2 16,9 
10 Áustria 9,9 15,6 16,0 16,7 
42 Brasil 1,8 3,2 3,7 4,3 

  Mundo 474 633 678 735 
Fonte: OMT (2007) 
*Valores não ajustados     

 

O governo brasileiro tem de fato realizado esforços para superar as 

dificuldades que impedem uma breve recuperação desse atraso, porém esbarra 

numa morosidade própria da cultura do país, inicialmente revelada pelos entraves do 

próprio poder público e também pela insuficiente profissionalização da iniciativa 

privada. Essas evidências podem ser comprovadas através de alguns investimentos 

mal concebidos, de uma carga tributária elevada (na ordem de 34% do PIB em 

2005), do excesso de burocracia para novos empreendimentos, da insuficiente 

capacitação da mão-de-obra, como também por meio da hesitação na privatização 

de determinados setores problemáticos, como estradas e aeroportos.  

 
De qualquer sorte, diferentemente do fluxo de turistas internacionais, os 

dados estatísticos revelam que a receita turística brasileira tem alcançado um 

contínuo e forte crescimento nos últimos 5 anos. O crescimento mais expressivo 

ocorreu a partir de 2003, ano em que o país auferiu receitas de US$ 2,47 bilhões, 



 55

24% superior ao ano de 2002, o que proporcionou um superávit na balança 

comercial do turismo na ordem de US$ 218,0 milhões (PNT 2007/2010). 

 
Em 2004, a receita foi de US$ 3,22 bilhões, 30% superior ao ano anterior, 

proporcionando um superávit histórico de US$ 351,0 milhões. Os números apontam 

para um expressivo crescimento também em 2005, quando o Brasil alcançou uma 

receita cambial turística de US$ 3,86 bilhões, superior em 19,83% a do ano de 2004, 

conforme demonstração no gráfico 7. Esse bom desempenho tem feito com que o 

turismo ocupe a quinta posição na geração de divisas no país, disputando a quarta 

posição com o setor de exportação de automóveis (PNT 2007/2010). 

 

Gráfico 7 
 

Receita cambial turística do Brasil – 2000/2006 (US $ milhões) 
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          Fonte: PNT 2007/2010 e Banco Central  
 
 

Outro detalhe a ser levado em consideração é que os turistas estrangeiros 

estão gastando cada vez mais no Brasil, com a despesa média saltando de US$ 341 

per capita, em 2000, para US$ 741, em 2005. De fato, um dos maiores desafios do 

Ministério do Turismo é incentivar o aumento dos gastos estrangeiros, que significa, 

na prática, mudar o perfil do turista que chega ao Brasil.  

 
O problema é que o produto Brasil tem sido vendido a preço baixo, 

possivelmente por ser considerado um produto de segunda linha, daí porque os 

    2000      2001       2002       2003       2004      2005      2006 
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pacotes comercializados são normalmente para pessoas da classe média e média 

baixa dos países ricos, que compram roteiros simples e de curta duração. 

Felizmente, esta tendência tende a ser mudada a curto ou médio prazo, 

especialmente em função dos investimentos internos realizados e a da constante 

campanha realizada pela EMBRATUR no exterior, procurando valorizar cada vez 

mais o produto turístico brasileiro, tema que será melhor explorado à frente.  

 
O Ministério do Turismo tem feito previsões no sentido de que, supondo que 

os gastos dos turistas estrangeiros em seu período de permanência no Brasil 

atinjam um valor médio de US$ 812,00, tudo indica que o país possa alcançar, com 

a entrada de divisas, no ano de 2010, cerca de 9,2 bilhões de dólares, dentro de um 

cenário razoável, conforme demonstração no gráfico 8. 

 

Gráfico 8 
 

Previsão de entrada de divisas no Brasil – 2006/201 0 (em bilhões US$) 
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          Fontes: PNT 2007/2010 e Banco Central 

 

Se no campo das receitas o crescimento dos anos mais recentes tem sido 

animador, no que se refere aos gastos, a situação é oposta, já que o volume de 

despesas com o segmento emissivo cresce em proporção superior ao volume de 

receitas, naturalmente em função da forte apreciação do real, aumentando o déficit 

cambial do turismo nos anos recentes. Por tudo, permite-se observar que o Brasil 

precisa aumentar muito mais a receita turística com o receptivo internacional, para 
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equilibrar a balança comercial, porque, após dois anos de superávit, o país volta a 

apresentar déficit, que em 2005 foi de US$ 858 milhões, e de US$ 1.448 milhões no 

ano de 2006. O gráfico 9 apresenta uma demonstração do saldo cambial líquido do 

período de 2000 a 2006, revelando que nesses 7 anos foram registrados superávits 

apenas nos anos 2003 e 2004. A tarefa de reverter essa situação, ou seja, aumentar 

o receptivo internacional em proporções superiores ao emissivo, não é fácil porque, 

com o dólar desvalorizado, o produto turístico brasileiro fica mais caro no mercado 

internacional, o que, em determinados aspectos, dificulta a comercialização.  

 

Gráfico 9 
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          Fontes: PNT 2007/2010 e Banco Central 

 
A favor do Brasil, estão as diversidades naturais e culturais, que são 

diferenciais competitivos diante da concorrência internacional e que podem contribuir 

para superar as dificuldades de preços do produto turístico interno. De fato, o que o 

Brasil precisa mesmo é desenvolver produtos de qualidade, cuidar de forma 

responsável dos investimentos em infra-estrutura, enfim, fazer com que a execução 

das medidas preconizadas no Plano Nacional de Turismo sejam bem concebidas, 

para que os resultados colimados sejam satisfatórios. 

 
É possível afirmar também que a forte expansão na economia internacional 

pode favorecer a expansão do produto brasileiro, constituindo-se numa oportunidade 
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ímpar para dotar o Brasil de produtos turísticos com qualidade internacional, o que 

possibilita a atração de turistas com alto poder aquisitivo. Essa premissa se torna 

mais real no momento em que é constatado um crescimento acelerado da economia 

mundial nos últimos anos, de 2003 a 2005, com a taxa média mundial de 5%, uma 

condição muito superior aos anos anteriores, cuja média foi de 1,4%. Segundo 

Gorski (2007), esse crescimento tem sido sustentado pelo elevado grau de consumo 

tanto dos países emergentes quanto dos países desenvolvidos.  

 
Afinal, no mundo globalizado um dos setores mais desenvolvidos é o 

turismo, perdendo apenas para o setor de serviços financeiros. Ademais, como o 

consumo está associado à descoberta de novas fronteiras, o momento é muito 

oportuno para o Brasil inserir-se como um dos destinos mais procurados do planeta. 

Por ocasião do lançamento do Plano Nacional de Turismo 2007/2010, o então 

Presidente do Brasil deixou claro que o país está investindo alto na adoção de 

práticas, com vistas a tornar o turismo brasileiro mais competitivo 

internacionalmente.  

 
 Além da estruturação interna, outro grande desafio para a geração de divisas 

tem sido a divulgação competente da imagem do Brasil no exterior. Trata-se de uma 

questão fundamental para o turismo brasileiro, portanto, revestida de muita 

responsabilidade, tendo em vista que representa a venda da imagem de um produto 

que os turistas estrangeiros certamente têm a expectativa de comprovar, ao visitar o 

país.  

 
    Após a criação do Ministério do Turismo, em 2003, a Embratur passou a 

cuidar exclusivamente da promoção, marketing e apoio à comercialização do turismo 

brasileiro, tendo como conceito estratégico a diversificação da imagem do país, 

interna e externamente. As ações de promoção do produto turístico brasileiro estão 

voltadas para consolidar a imagem de um país moderno, com credibilidade, alegre, 

jovem, hospitaleiro, capaz de proporcionar lazer com qualidade, novas experiências 

aos visitantes, realização de negócios, eventos e incentivos, tornando-o, dessa 

forma, competitivo internacionalmente.  

 
Inicialmente, o foco foi direcionado para o desenvolvimento dos seguintes 

planos: Plano de Marketing Turístico Nacional - Cores do Brasil: voltado para o 
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mercado interno; e Plano de Marketing Internacional – Aquarela: voltado para o 

mercado externo.  

 
Como primeiro resultado direto do Plano Aquarela, a partir de 2005 foi 

criada a Marca Brasil, que passou a representar o marketing turístico internacional, 

divulgando a imagem do turismo brasileiro no mundo inteiro, assim como de seus 

principais atributos de exportação. O símbolo foi incorporado a todo programa de 

promoção, divulgação e apoio à comercialização dos produtos, serviços e destinos 

turísticos brasileiros no mercado internacional (EMBRATUR, 2007). 

 
O novo símbolo representa visualmente a forma como os brasileiros 

enxergam o Brasil: multicolorido. O verde é associado às florestas; o azul, ao céu e 

às águas; o amarelo, ao sol e à luminosidade; o vermelho e o laranja, às festas 

populares; e o branco, às manifestações religiosas e à paz. A Marca Brasil foi 

construída tendo como referência pontos como alegria, sinuosidade, luminosidade e 

modernidade (EMBRATUR, 2007). 

 

 

Figura 1 – Plano Aquarela - Marca Brasil 

  

 
A maior oferta turística brasileira está voltada para o turismo “sol e mar” e, já 

que esta é a matéria prima mais procurada pelos turistas do mundo inteiro (50%), 

certamente representa uma vantagem competitiva para o país, considerando a 

existência de 8,5 mil quilômetros de costa, com a disponibilidade de 1.678 praias em 

17 estados e quatro regiões. Contudo, não se deve esquecer que sol, praia e céu 

azul existem em muitos lugares do mundo e por isso o Brasil terá que inserir no seu 

produto um diferencial para torná-lo mais atraente no mercado mundial, que é a 

qualidade, um componente indispensável para a venda de produtos turísticos. Isto 

significa dizer que as condições ambientais das praias sejam cuidadosamente 
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preservadas com o uso adequado do solo, além do bom aspecto de limpeza da água 

e areia, saneamento básico, preservação de belas paisagens naturais, de forma que 

tornem o produto raro e encantador para o cliente.  

 
Contudo, reconhecendo que o país é dotado de uma diversidade ampla de 

potenciais turísticos, a Embratur entendeu que a promoção do produto Brasil deveria 

ir muito além de sol e mar. Nesse sentido, optou pela adoção de uma postura que 

possibilitasse a conquista de uma melhor fatia na realização de eventos 

internacionais no país, culminando com instituição de uma diretoria de Turismo de 

Negócios e Eventos. Assim, o país adquiriu maior destaque internacional no 

segmento de eventos, com crescimento contínuo entre 2003 e 2006, conforme 

demonstração no gráfico 10.   

 

Gráfico 10 
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           Fontes: ICCA – International Congress and Convention Association (2007) 
                         PNT 2007/2010 

 
Atualmente, Congressos e Eventos constituem um dos setores do país que 

tem avançado significativamente nos negócios internacionais com o turismo, sendo 

que, no ano de 2006, o Brasil passou a integrar o TOP 10 de países que mais 

sediam eventos internacionais no mundo. Essa classificação é realizada anualmente 

pela ICCA (International Congress and Convention Association), a principal 

associação internacional de congresso e eventos do mundo. Quando a EMBRATUR 

começou o trabalho de divulgação para esse negócio em 2002, o Brasil ocupava o 
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21° lugar no ranking da ICCA, em número de eventos realizados. Já no ano de 2005, 

o país saltava para 11° lugar, com o total de 145 e ventos. Em 2006, o país consegue 

atingir a 7ª posição, com a realização de 207 eventos, mantendo-se ainda como o 

melhor colocado em toda a América Latina e o segundo das Américas – atrás 

apenas do líder Estados Unidos, que teve 414 eventos, conforme demonstrado na 

tabela 5. 

 
Outro aspecto interessante nessa conquista é que, até o ano de 2004,  São 

Paulo e Rio de Janeiro eram as únicas cidades brasileiras listadas pela ICCA. Hoje, 

entre as 200 principais cidades do mundo estão inseridas mais 8 cidades brasileiras,  

conforme as tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 5 – Ranking de países                          Tabela 6 – Ranking de cidades 
TOP 10 PAÍSES - 2006  TOP 8 CIDADES BRASILEIRAS - 2006 

1° Estados Unidos 414  Mundo Brasil Cidade Eventos  
2° Alemanha 334  18° 1° São Paulo 54 

3° Reino Unido 279  26 a 2° Rio de Janeiro 48 
4° França 269  72° 3° Salvador 17 
5° Espanha 266  107a 4° Fortaleza 11 
6° Itália 209  107 a 4° Brasília 11 
7° Brasil 207  148° 5° Florianópolis 8 
8° Áustria 204  185 a 6° Curitiba 6 
9° Austrália 190  185 a 6° Campinas 6 
10° Holanda 187      

Fonte: PNT 2007/2010 e ICCA (2007) 

 

A favor do Brasil, na captação de eventos internacionais, está a imagem de 

um país jovem, de povo alegre e hospitaleiro, de vastos recursos naturais. Mesmo 

assim, deve-se admitir que a decisão quanto à escolha do local do evento se deve, 

fundamentalmente, a dois motivos relevantes. Primeiro, leva-se em consideração a 

infra-estrutura, incluindo-se aí centro de convenções, bons hotéis, aeroporto, 

serviços de exposição, tradução, todo o apoio de mão-de-obra qualificada e 

equipamentos necessários para a perfeita realização do evento. Segundo, o país 

precisa ter atrações turísticas que impressionem os visitantes. Felizmente, o Brasil 

tem se tornado cada vez mais apto nesses aspectos, o que tem favorecido ao 

aumento dos eventos realizados no país.  

 
Não obstante as ações e os resultados alcançados pela indústria turística do 

Brasil, especialmente a partir da implantação do Ministério do Turismo em 2003, 
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quando começou de fato a ser trabalhada de forma mais profissional, é possível 

compreender que o país ainda terá de percorrer um longo caminho pela frente, para 

se tornar competitivo internacionalmente.   

 
Recentemente, o governo brasileiro encomendou um estudo ao Instituto de 

Economia da Unicamp, com o objetivo de saber se o setor de turismo é competitivo, 

em comparação a outros países onde a atividade tem peso importante na economia. 

Tal estudo, coordenado por Fernando Sarti, concluiu que o Brasil não é competitivo 

e está bem distante de ser. A pesquisa, que recebeu a denominação de: “O turismo 

no Brasil: panorama geral, avaliação da competitividade e propostas de políticas 

públicas”, revela que:  

 
No Brasil, o turismo ainda é tratado de maneira pouco profissional, 
visto como uma atividade meio lúdica, e não como um setor da 
economia que pode gerar grandes dividendos em termos de 
emprego e de captação de recursos (p.7). 

 

Um dos aspectos relevantes do estudo foi a análise comparativa do turismo 

brasileiro em relação a outros 41 países. Um parâmetro adotado foi o crescimento 

médio de 3,5% do turismo mundial, entre 1994 e 2004: acima dessa média, 

considera-se o turismo do país dinâmico; abaixo do índice, pouco dinâmico. O 

segundo parâmetro foi a importância da atividade dentro da economia dos países.  

 

O estudo revela um quadro subdividido em 4 grupos, com a seguinte classificação: 

 

• Grupo 1 – composto por países com turismo dinâmico, que cresceu acima da 

média e possui grande peso na economia;  

• Grupo 2 – países onde a atividade cresceu acima da média, mas ainda é 

pouco relevante na economia;  

• Grupo 3 – países onde o turismo, por já ser muito forte, tem dificuldade de 

acompanhar o crescimento mundial;  

• Grupo 4 – onde se encontra o Brasil e outros países onde o turismo não 

atingiu a média e pesa pouco no PIB. 
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Quadro 3 
 

Grupo 1 Grupo 3 
Turismo dinâmico e relevante para a 
economia 

Turismo menos dinâmico, mas relevante para a 
economia. 

 
         Austrália 
           Croácia 
           Grécia 
           Malásia 
           México 
           Nova Zelândia 
           Portugal 
           Espanha 
           Tailândia 
           Turquia 
 

 
          Áustria 
          França 
          Itália 
          Filipinas 
          Suíça 
          Estados Unidos 

Grupo 2 Grupo 4 
Turismo dinâmico, mas menos relevante para 
a economia 

Turismo menos dinâmico e menos relevante para a 
economia 
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          Canadá 
          Chile 
          China 
          República Checa 
          Filândia 
          Hong Kong 
          Hungria 
          Índia 
          Irlanda 
          Holanda 
          Noruega 
          Rússia 
          África do Sul 
          Suécia 
          Reino Unido 
 

 
          Argentina 
          Bélgica 
          Brasil 
          Taiwan 
          Dinamarca 
          Alemanha 
          Indonésia 
          Japão 
          Coréia do Sul 
          Polônia 
          Singapura 

 Fonte: Jornal da UNICAMP – 16 a 22/04/2007 

 

O Brasil ficou classificado no grupo 4, destinado para os países com turismo 

pouco dinâmico e menos relevante para a economia. Essa condição significa dizer 

que a atividade turística do país ainda se encontra numa fase de consolidação, 

mesmo considerando alguns inegáveis avanços realizados nos últimos anos. Por 

isso, torna-se imprescindível que o trabalho iniciado pelo Ministério do Turismo 

mobilize toda a cadeia produtiva, porque somente dessa forma o país alcançará o 

desenvolvimento sustentável dessa atividade, o que certamente ensejará uma nova 

classificação.  
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Isto posto, é importante reconhecer que Fernando Sarti alerta para o fato de 

que a simples atração de estrangeiros não proporcionará ao país um salto para o 

primeiro grupo. Em sua opinião, a saída está na elevação da capacidade 

competitiva, fortalecendo a musculatura de um turismo que é em 90% doméstico, 

sendo que 80% deste mercado está no sul e sudeste.  

 
A idéia básica é promover o crescimento com investimentos principalmente 

em infra-estrutura – estradas, aeroportos, portos, saneamento e telecomunicações. 

Observou o professor que a infra-estrutura representa um dos grandes gargalos da 

atividade, citando o caos nos aeroportos, por exemplo, como um dos maiores 

desafios da atualidade. “Se esta é uma situação com a entrada de 5 milhões de 

turistas estrangeiros, imagine com 20 milhões, observou” (p.7).  

 
O estudo vê, no entanto, esperanças no horizonte. O quadro pessimista 

referente à década de 1994 a 2004, ganha nova dimensão, quando visto na 

perspectiva dos próximos 10 anos. A maior expectativa é de que o Plano de 

Aceleração do Crescimento (PAC), anunciado pelo governo Lula, atenda às 

esperanças do país. “É possível imaginar o Brasil saltando para o Grupo 1, dos 

países que possuem um turismo dinâmico e relevante para a economia”, concluiu 

Fernando Sarti (2007, p.7).  
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4. A REALIDADE DO TURISMO RECEPTIVO INTERNACIONAL N O 

NORDESTE DO BRASIL 

 

4.1 Oportunidade para o Desenvolvimento Sustentado do Nordeste 

 
O nordeste brasileiro é uma região de contrastes. De um lado estão as 

riquezas naturais do extenso litoral, o maior do Brasil. Por outro as regiões do semi-

árido, com escassez de chuvas e áreas improdutivas.  

 
Embora propício para o turismo, o litoral somente foi considerado como um 

produto promissor a partir da criação da Embratur, em 1966. No início dos anos 70, 

os gestores públicos entenderam que deveriam cuidar melhor dos potenciais 

turísticos da região e então passaram a buscar meios de desenvolvê-los dentro de 

um contexto profissional.  

 
Com uma área de 1,5 milhões de metros quadrados, um extenso litoral de 

3.300 quilômetros, uma natureza exuberante, condições climáticas favoráveis – o sol 

brilha o ano inteiro -, além de uma localização estratégica privilegiada em relação à 

Europa e aos Estados Unidos, o Nordeste tem se tornado um sonho de consumo 

desejado por turistas do mundo inteiro. 

 

Tabela 7 
 

Características demográficas e econômicas 
 Nordeste x Brasil - 2005 

 
Indicadores Nordeste Brasil N/B (%) 

Área (km2) 1.561.177 8.547.404 18,3 
Litoral (km) 3.300 9.198  35,8 
População  51.019.091 184.184.264 27,70 
Densidade (hab/km2) 32,7 21,5 163,0 
Taxa de urbanização (%) 70,8 84,3 84,0 
PIB (US$ milhões) 104.022 796.280 13,0 
PIB (R$ milhões) 280.504 2.147.239 13,0 
PIB Percapita (US$/hab) 2.038,88 4.323,27 47,1 
PIB Percapita (R$/hab) 5.498,02 11.658,11 47,1 

                      Fonte: IBGE (2007) 
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Como atividade econômica, a região Nordeste descobriria de fato a sua 

verdadeira importância no turismo somente a partir dos anos 90, quando foi inserido 

no plano governamental “Brasil em Ação” o Programa de Desenvolvimento do 

Turismo - PRODETUR/NE, tendo como objetivo primordial apoiar os investimentos e 

ações para gerar renda turística.  

 
O despertar para essa nova realidade deu-se na verdade em 1991, quando 

a Embratur, percebendo que o turismo apresentava parcos resultados com o 

receptivo internacional, fez uma pesquisa para identificar os fatores considerados 

inibidores para o desenvolvimento da atividade turística brasileira. Os resultados 

revelaram que a região Nordeste tinha um potencial para competir com as demais 

regiões, visto que entre 11% e 35% dos turistas estrangeiros que visitavam o Brasil 

demonstravam preferência pelas capitais nordestinas (CASSIMIRO FILHO, 2002). 

Os problemas, no entanto, residiam na precariedade da infra-estrutura, baixa 

qualificação da mão-de-obra, pouca promoção no exterior e carência de recursos 

para financiamento dos empreendimentos privados.  

 
Considerando que a palavra de ordem no mundo dos negócios é a 

otimização de investimentos, o setor de turismo do Nordeste não poderia fugir à 

regra, superando a fase amadora e introduzindo conceitos de estratégias a médio e 

longo prazo. Assim é que, foi adotada uma política específica de desenvolvimento 

do turismo, que recebeu a denominação de PRODETUR/NE I. Na primeira etapa do 

programa foram concebidas as seguintes realizações: Mais de 1 milhão de pessoas 

beneficiadas com a instalação de redes de saneamento básico; Implantação e 

melhoria de 1.020 km de rodovias; Recuperação de 700 mil m2 de patrimônio 

histórico; Desenvolvimento institucional de 142 órgãos estaduais 

(estruturação/capacitação); Preservação e proteção de 70.416 hectares de meio 

ambiente; Construção e modernização da infra-estrutura em 7 aeroportos (BNB, 

2006).  

 
Os investimentos totais programados para a primeira fase do 

PRODETUR/NE I foram de US$ 800 milhões em obras de infra-estrutura básica da 

região, dos quais US$ 220 milhões foram aplicados na ampliação e modernização 

de 8 aeroportos (Fortaleza, Recife, Natal, Salvador e outros). Posteriormente esses 

valores foram reduzidos, devido à necessidade de um enquadramento diante da 
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nova realidade econômica do país, passando para um total de US$ 670 milhões, 

com o BID assumindo uma contrapartida de 60% do financiamento e os estados e 

governo federal com a responsabilidade dos 40% restantes (BNB, 2006).  

 
Os volumes mais expressivos de recursos foram aplicados nos estados da 

Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, objetivando a redução do déficit 

de infra-estrutura básica, cujos valores descritos na tabela seguinte, são 

correspondentes aos recursos provenientes do BID e as respectivas contrapartidas 

de cada estado.  

Tabela 8 
 

PRODETUR I, valores aplicados na BA, CE, RN e PE 
      

                        Financiamento e contraparti da local (US$ 1.000) 

Bahia 215,011 
Ceará 141,767 

Rio Grande do Norte 38,240 
Pernambuco 41,975 

                 Fonte: BNB (2006)     

                
Outro detalhe importante desse programa são os efeitos multiplicadores das 

obras de infra-estrutura no Nordeste, gerando investimentos privados na ordem US$ 

7 bilhões, abrangendo desde a construção de pousadas e restaurantes, à 

concepção de complexos turísticos com padrão internacional.  

 
Estima-se que os investimentos realizados pelo PRODETUR/NE I e 

iniciativa privada geraram cerca de 3,8 milhões de empregos, possibilitando ainda 

um crescimento de 81% do fluxo turístico na região, o que representa 11,8 milhões 

de turistas no período compreendido entre 1994 a 1999 (BNB, 2006). A experiência 

adquirida com a execução do PRODETUR/NE I permitiu a utilização de novos 

conceitos e estratégias na estruturação da segunda fase, tais como: Definição de 

áreas a serem beneficiadas pelas ações do Programa, dentro do conceito de Pólos 

Turísticos; Planejamento participativo, integrado e sustentável para o 

desenvolvimento do turismo nos pólos selecionados; Foco em ações visando 

benefício da população local – desenvolvimento humano e social; Priorização de 

ações que visam à Mitigação de Passivos Ambientais, associados a alguns projetos 

do PRODETUR/NE I; Priorização de ações necessárias para complementar os 

investimentos da primeira fase; Fortalecimento da gestão municipal (BNB, 2006). 
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Na segunda etapa do programa, que recebeu o nome de PRODETUR/NE II, 

e ainda está em fase de implantação, foi prevista inicialmente a aplicação em 

investimentos na US$ 400 milhões, sendo US$ 240 milhões do BID – Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, e US$ 160 milhões em contrapartida federal, 

que serão complementadas, onde necessários, pelos estados. Para obtenção de tais 

recursos, tantos os Estados quanto as Prefeituras contempladas no programa terão 

que apresentar ao BID o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 

Sustentado – PEDITS, justificando os investimentos e assumindo o compromisso de 

realizá-los integralmente (BNB, 2006).  

 
A expectativa é que o PRODETUR/NE II repita, no mínimo, os resultados 

alcançados na primeira etapa, sendo que a sua inserção nas fases primeira e 

segunda do Plano Nacional de Turismo possibilitou a abertura de caminhos, para o 

início de uma jornada concreta e definitiva no desenvolvimento do potencial turístico 

do Nordeste em moldes modernos e competitivos.  

 
O aperfeiçoamento do programa proporcionou um novo desenho na forma 

de priorização dos investimentos e ações em áreas das municipalidades dos pólos 

de turismo, que representam as regiões com vocação turísticas já identificadas na 

fase primeira. O objetivo estratégico é consolidar e complementar as ações 

necessárias para tornar o turismo sustentável nessas áreas, em benefício da 

população local, que hoje somam 14 áreas de pólos turísticos, as quais estão 

demonstradas no figura 1.  

Figura 2 
 

Pólos turísticos PRODETUR II 
 

 
                             Fonte: BNB (2005) 
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No que diz respeito à aplicação dos novos investimentos, o processo da 

contratação de subempréstimos dos recursos destinados ao financiamento da 

segunda etapa do PRODETUR foi concluído em 2006 entre o BID e BNB, com o 

comprometimento total dos recursos de financiamento estabelecido conforme tabela 

a seguir: 

 
Tabela 9 

 
Contratos de subempréstimos PRODETUR/NE II (Us$ 1.0 00) 

 
Estado Valor do financiamento 

Piauí 15.000 

Minas Gerais 27.500 

Pernambuco 75.000 

Ceará 60.000 

Bahia 39.000 

Rio Grande do Norte 21.300 

TOTAL 237.800 

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil – BNB (2006) 

 
Os estados de Alagoas, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba e Sergipe, 

embora não tenham figurado como beneficiários do financiamento do 

PRODETUR/NE II, integram o programa, porém com recursos da União, através do 

Ministério do Turismo, devendo executar as ações constantes do PDITS, com os 

gastos distribuídos na contrapartida global do programa.  

 
Os estados do Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte foram pró-ativos e 

iniciaram em 2006 a execução das ações em todas as áreas contempladas no Plano 

Nacional de Turismo 2007/2010, antecipando-se aos estados de Pernambuco, Piauí 

e Minas.  

 
Numa versão mais atual, fruto de uma estratégia do PNT 2007/2010, o 

Ministério do Turismo definiu os 65 destinos brasileiros prioritários para o 

desenvolvimento turístico nacional, classificados como “as 65 Maravilhas do Brasil”.  

 
Da região Nordeste estão inseridos os seguintes destinos, e cuja meta é 

fazer com que até o final de 2008 possam atingir o padrão de qualidade 
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internacional: Pernambuco – Recife, Ipojuca (Porto de Galinhas) e Fernando de 

Noronha; Piauí – Teresina, Parnaíba (Delta), São Raimundo Nonato (Serra da 

Capivara); Rio Grande do Norte – Natal, Tibau do Sul (Pipa); Sergipe – Aracaju; 

Bahia – Salvador, Lençóis, Maraú, Mata de São João e Porto Seguro com Arraial 

D’Ajuda, Trancoso, e Caraíva; Ceará – Fortaleza, Jijoca de Jericoacoara, Aracati e 

Canoa Quebrada, Nova Olinda e Cariri; Maranhão – São Luis e Barreirinha; Paraíba 

– João Pessoa. 

 
Pelo que ser percebe, a exploração do turismo no Nordeste está 

concentrada especialmente no litoral, contudo em toda região há abundância de 

recursos naturais que podem e devem ser usados como atração turística. Os 

encantos do Nordeste têm exercido fascínio junto aos investidores, que apostam na 

consolidação da região como um bom destino turístico. Por isso, um número cada 

vez maior de portugueses, espanhóis, italianos e outros estrangeiros têm descoberto 

que a região reúne condições favoráveis para se tornar um dos destinos mais 

atraentes do mundo, culminando, portanto, na realização de crescentes 

investimentos imobiliários privados. 

 
Segundo levantamento feito pelo Anuário de Turismo Exame, a região 

responde por 74% dos investimentos (na maioria estrangeiros) no setor hoteleiro 

previstos para os próximos anos em todo o Brasil, com a promessa de expressiva 

geração de empregos, conforme tabela 10. 

 

Tabela 10 
 

Setor hoteleiro – previsão até 2010 
 

Investimentos por região 
  

Geração de empregos 
 

R$ milhões – até 2010  Estado N° empregos % 
Nordeste 4,998 74%  1. Bahia 23.765 57,8 
Sudeste 905 13%  2. Ceará 4.766 11,6 
Centro-Oeste 499 7%  3. Pernambuco 3.253 7,9 
Norte 199 3%  4. Goiás 2.279 5,5 
Sul 190 3%  5. Rio  2.110 5,1 
Total 6.792    6. S. Paulo 1.353 3,3 
Fonte: Anuário de Turismo Exame  7. Amazonas 573 1,4 
2006/2007    8. Sergipe 515 1,3 
    9. S. Catarina 395  
    10. Outros 2.096 5,1 
    Total 41.104   
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Outro fator relevante sobre o fenômeno do desenvolvimento do turismo na 

região, é que essa atividade tem provocado uma nova realidade para a economia do 

Nordeste e que vai além da redução das desigualdades sociais. Não só promove a 

fixação da mão de obra, mas contribui significativamente para uma melhora na 

qualidade de vida das pessoas que vivem nessa mesma região, que passam a 

desenvolver importantes atividades, tais como produção de alimentos e 

hortifrutigranjeiros, agropecuária, indústria de construção civil, dos serviços em geral.  

 
Os outrora emigrantes da seca se tornam cada vez mais raros, porque a 

velocidade da expansão da indústria do lazer tem aberto crescentes oportunidades 

de trabalho no Nordeste, possibilitando não só a retenção da mão de obra, mas uma 

qualificação orientada dentro de padrões internacionais. 

 

 

4.2  Evolução do Turismo Receptivo Internacional no s Estados da Bahia, Ceará 

e Rio Grande do Norte. 

 
Um dos principais interesses pela entrada de turistas estrangeiros em 

qualquer região é a captação de divisas, o que possibilita uma dinamização eficiente 

da economia local. Neste aspecto o Nordeste vem demonstrando uma tendência de 

crescimento considerável e satisfatória, impulsionando o desenvolvimento mais 

acelerado de determinados setores, despontando-se o turismo como prioritário. 

Além de provocar um efeito positivo na balança comercial, o receptivo internacional 

também é muito importante para o desenvolvimento cultural da região, considerando 

que exige uma boa qualificação da mão de obra para execução dos serviços, além 

de uma perfeita interação entre os povos envolvidos no sistema, aspectos estes que 

são fundamentais na colocação do Nordeste num patamar de referência 

internacional.  

 
Empreendedores espanhóis costumam afirmar que atualmente o Nordeste 

brasileiro pode ser considerado como uma das maiores reservas turísticas do 

mundo. Motivados por essa visão, empresários da Espanha, de Portugal, Itália e 

muitos outros países europeus têm investido alto na construção de mega-projetos, 

com o objetivo primordial de inserir essa região na rota do turismo internacional 
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voltado para o público de alta renda, que certamente proporcionará grandes 

benefícios para a prosperidade da economia local.  

  
O potencial turístico de todo o Nordeste é muito grande e nos anos recentes 

tem ocorrido uma competição11 saudável entre os estados mais desenvolvidos 

(Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco), cujo crescimento a partir dos 

anos 2000 tem sido considerável, nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo o 

último em menor escala.   

 
O produto básico desses estados tem sido o “sol e mar”, contudo no que se 

refere ao grau de competitividade ou poder de atração, depende fundamentalmente 

de uma série de fatores de natureza técnica, sócio-econômica, histórico-cultural e 

geográfica, apenas para citar os principais, cujo posicionamento atual estão 

demonstrados na tabela 11. Desde que ocorra uma exploração competente, pela 

lógica esses atributos devem refletir no turismo em termos de escala de produção, 

qualidade do produto e posicionamento, podendo assumir uma condição 

fundamental no desenvolvimento sustentado.  

 

Tabela 11 
 

Dimensão econômica e demográfica  – BA/CE/RN/PE - 2 005 
 

Indicadores Bahia Ceará R.G.Norte Pernambuco 
1. Área territorial 564.692,67 km2 148.825,60 km2 52.796,79 km2 98.311,62 km2 
2. Litoral 1.183 578  400 187 
3. N° de municípios 417 184 167 185 
4. População 13.815.334 8.097.276 3.003.087 8.413.593 
5. PIB (R$ milhões) 90.943 40.923 17.862 49.904  
6. PIB Percapita (R$/hab) 6.583 5.054 5.948 5.931 
Fontes: Ministério do Turismo e IBGE  

 

Mesmo reconhecendo que ainda falta muito para o Nordeste atingir um nível 

de atividade de padrão internacional, é confortável perceber que os investimentos 

privados ocorrem em proporções vultosas, impulsionando a economia da região, 

gerando riqueza e progresso.  

                                                 
11 Segundo Marcelo Milano F. Veira e Luciana Holanda (2006) – “Na realidade, há uma certa 
competição entre os Estados, cada qual querendo se destacar dentre os demais. Já que o produto 
turístico nordestino é homogêneo (sol e mar), cada Estado busca em sua cultura um diferencial para 
atrair mais turistas”. 
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A força do Nordeste pode ser percebida através do volume de 

empreendimentos programados e em construção no setor hoteleiro, sendo a região 

responsável por 74% do total desses investimentos em todo o Brasil. Neste aspecto 

o grande destaque é a Bahia, que responde por 43 empreendimentos, o equivalente 

a 30% do total (Anuário Exame Turismo – 2007/2008). Os benefícios decorrentes 

dessa grande transformação são inúmeros, mas em primeiro plano pode-se 

comprovar que o estado será contemplado pelo maior número de geração de 

empregos em hotéis, resorts, flats e certamente nos segmentos complementares da 

cadeia produtiva.  

 
Nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco também é 

registrado um clima de euforia, porém em proporções menores, já que os 

investimentos ali realizados ainda podem ser considerados inferiores em relação ao 

que já ocorre na Bahia. A situação de Pernambuco, no entanto, pode ser 

considerada incômoda, porque foi o estado que apresentou o desempenho mais 

irregular no receptivo internacional, em relação aos outros três estados analisados.  

 
Vale ressaltar que nos anos 90 Pernambuco foi um dos pioneiros na 

implantação de um plano estruturado na área turística, com o projeto Costa 

Dourada, porém atualmente não tem priorizado essa atividade, talvez pelo 

entusiasmo na implantação de grandes projetos industriais, como a Refinaria Abreu 

Lima, por exemplo.   

 
A tabela 12 faz uma demonstração da trajetória dos resultados auferidos 

com a entrada de turistas estrangeiros no período de 2000 a 2006: 

 
Tabela 12  

 
Entrada de turistas estrangeiros no Nordeste – 2000  a 2006 (Unidades) 

 
Estado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Bahia 62.967 88.811 52.603 59.827 130.984 138.959 178.862 
Ceará 38.167 41.007 49.617 76.795 112.081 113.592 108.050 
R.G.Norte 18.617 19.887 23.240 41.778 89.229 113.412 117.688 
Pernambuco 61.991 60.251 48.522 57.214 76.537 90.836 72.131 

 Fonte: Ministério do Turismo – Anuário Estatístico (2001, 2003, 2005,2007) 
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Percebe-se que o estado de Pernambuco12 disputava com a Bahia o 

primeiro lugar em 2000, quando iniciou uma trajetória de queda a partir de 2001, 

sendo ultrapassado pelo estado do Ceará em 2002 e finalmente pelo estado do Rio 

Grande do Norte em 2004. Outro aspecto interessante é o crescimento acelerado do 

Rio Grande do Norte, que ultrapassou o Ceará em 2006, tornando-se assim o 

segundo maior receptor de turistas estrangeiros no Nordeste (Gráfico 11). Esse 

resultado é fruto de um trabalho consistente dos governantes daquele estado, que 

não só perceberam a importância desse negócio para a economia local, mas têm 

trabalhado de forma competente para dotar sua infra-estrutura de condições 

favoráveis para suportar um crescimento contínuo, cujos detalhes serão analisados 

mais adiante. 

 

Gráfico 11 
 

Entrada de turistas estrangeiros no Nordeste – 2000 /2006 
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 Fonte: Ministério do Turismo – Anuário Estatístico (2001,2003,2005,2007) 
 
 

Já no concerne às receitas obtidas com o receptivo internacional, o ano de 

2006 revelou uma condição favorável para Pernambuco, ficando abaixo apenas do 

                                                 
12 Vale salientar que Pernambuco foi o grande modelo de referência para todos os Estados do 
Nordeste, por ter sido o pioneiro na implantação de um órgão público para promover e gerir o turismo, 
mas, por falta de verba e por descontinuidade política, o Estado perdeu posição no cenário regional 
(Rolim 2001)” 
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estado da Bahia, o que pode ser entendido como uma migração de estrangeiros 

dentro do Nordeste, com uma permanência maior dentro do território pernambucano.  

 
Isso pode representar o início de uma recuperação de mercado, 

especialmente devido ao sucesso alcançado no exterior pelos pólos turísticos de 

Porto de Galinhas e Fernando de Noronha, para onde se dirige um número cada vez 

mais crescente de turistas estrangeiros. O fascínio que Porto de Galinhas exerce 

sobre os visitantes é tão grande que tem sido muito comum vários grupos de turistas 

saírem direto do aeroporto de Recife para aquele balneário, evitando hospedagem 

ou mesmo trafegar pela cidade de Recife.  

 
Face às dificuldades de dados confiáveis anteriores a 2001 nas receitas 

turísticas internacionais dos respectivos estados, foram considerados apenas os 

dados de 2001 a 2006, período que também foi utilizado para simulação do índice 

de eficiência.  

 
Algumas informações foram fornecidas em R$, convertidas em US$ do 

último dia do ano fiscal, uma prática adotada no mercado turístico, segundo 

informações do Departamento de Estatística da Empetur. 

 
Conforme demonstração da tabela 13, a disputa pelo segundo lugar em 

receitas é muito acirrada entre os estados de Pernambuco e Ceará, que têm 

conseguido manter um crescimento contínuo. No ano de 2006, por exemplo, 

Pernambuco recuperou a segunda posição frente ao Ceará, com expressiva  receita 

nesse exercício. Já o Rio Grande do Norte, após sucessivos anos de crescimento, 

apresentou retração em 2006.  

 
Tabela 13 

 
Receitas com receptivo internacional – 2001/2006 (U S$ milhões) 

 
Estado 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Bahia 156,2 240,5 396,5 416,3 449,6 494,5 
Ceará 82,6 115,8 98,3 135,7 223,3 269,4 
R.G. Norte 36,4 42,7 86,7 146,1 196,9 182,2 
Pernambuco 100,5 72,9 82,7 106,2 216,5 331,3 

          Fontes: Setur/CE (2007); Setur/RN(2007); SCT/BA (2006) e Empetur (2007) 
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Ao que tudo indica o maior crescimento registrado nas receitas 

internacionais por Pernambuco em 2006, possa ser atribuído à maior permanência 

dos estrangeiros nos respectivos pólos turísticos do estado. A se confirmar tal 

hipótese, é possível afirmar que essa conquista deriva de uma melhor capacitação 

da comunidade receptora, na qualificação da mão-de-obra, e até mesmo por uma 

melhor divulgação no exterior, itens que o estado tem avançado, embora muito 

lentamente.  

 
Conforme gráfico 12, a reação de Pernambuco em 2006 foi surpreendente e 

consolida uma posição dos bons resultados de 2005. Bahia e Ceará cresceram em 

ritmos menores, porém a surpresa foi a queda do Rio Grande do Norte, 

reconhecidamente tem realizado um trabalho bem estruturado para conquista do 

mercado internacional. 

 

Gráfico 12 
 

Receitas com receptivo internacional – 2001/2006 (U S$ milhões) 
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           Fontes: PNT 2007/2010 e Banco Central 
 

 
Quanto ao volume da mão de obra empregada na indústria turística dos 

estados em referência, Rio Grande do Norte e Bahia obtiveram o maior crescimento 

médio anual, respectivamente de 7,3% e 7,1%, no período compreendido de 2002 a 

2005, segundo estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2007). 

O maiores empregadores, no entanto, são os estados da Bahia e Pernambuco, 
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sendo este último o que apresentou o menor desempenho de evolução do emprego 

formal nos anos em referência. 

 
Conforme tabela 14, a Bahia tem conseguido manter um ritmo de 

crescimento sustentado, especialmente a partir do ano de 2003. Contudo, foi o Rio 

Grande do Norte que apresentou maior evolução a partir de 2003, vindo somente 

apresentar uma ligeira retração no ano de 2005, em relação ao crescimento dos dois 

anos anteriores. Dessa forma, é possível afirmar que o desempenho do estado 

potiguar na geração de novos empregos no turismo foi o melhor da região nesse 

período. 

 

Tabela 14 

Evolução do emprego formal no turismo dos estados B A/CE/RN/PE – 

2002/2005 

2002 2003 2004 2005 Localidade 
Quantidade* % Quantidade* % Quantidade* % Quantidade* % 

Média 

Bahia 35.681 0% 36,173 1.3% 40.438 11,7% 43.846 8,4% 7,1% 
Ceará 16.368 0% 16.157 -1.3% 16.883 4,5% 18.474 9,4% 4,2% 
R.G.Norte 10.322 0% 11.068 7.2% 12.091 9,2% 12.762 5,5% 7,3% 
Pernambuco 26.961 0% 27.110 0.6% 28.742 6,0% 29.656 3,1% 3,2% 
Fonte: Ipea/2007        
*N° de empregados no mês de dezembro.       

 

 
  Já no que diz respeito à média salarial desses estados, o resultado final 

modifica um pouco em relação à análise anterior, haja vista que o estado de 

Pernambuco exibe a melhor média salarial da região, cujo valor em dezembro de 

2006 representava R$ 728,20, contra R$ 703,50 da Bahia, que vem em segundo 

lugar. Sobre a evolução da média salarial registrada nesses estados, no período de 

2003/2006, curiosamente a Bahia apresentou a menor performance, ficando mais 

uma vez o Rio Grande do Norte com a melhor posição, cujo crescimento nesse 

mesmo período atingiu uma média anual de 8,8%, segundo estudos do IPEA, 

(2007), demonstrados na tabela 15. 

 
   No desempenho geral, fica claro que a situação do Rio Grande do Norte é a 

mais confortável tanto no volume de geração de empregos quanto no crescimento 

da média salarial, porque é um estado que tem apresentado evolução consistente, 

superando o Ceará em termos de valores de salário médio e aproximando-se 
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rapidamente das primeiras colocações. Esta é uma clara demonstração de que esse 

estado adota na região Nordeste o modelo mais eficiente e agressivo para conquista 

de um espaço considerável no mercado turístico internacional. 

 

Tabela 15 

 
Evolução do salário médio nos estados de BA/CE/RN/P E – 2003/2006 (Em R$) 
 

2003 2004 2005 2006 Localidade 
Salário* % ano Salário* % ano Salário* % ano Salário* % ano 

Média 

Bahia 595,1 11.0% 628,9 5.6% 652,2 3,7% 703,5 7,8% 7,0% 
Ceará 509,3 11,6% 541,1 6,2% 564,6 4,3% 616,1 9,1% 7,8% 
R.G. Norte 520,2 13,8% 552,0 6,1% 573,8 3,9% 639,3 11,4% 8,8% 
Pernambuco 588,2 11,8% 627,7 6,7% 686,4 9,3% 728,2 6,0% 8,4% 
Fonte: Ipea/2007        
*Valor do salário médio no mês de dezembro      
 

   A superioridade de Pernambuco e Rio Grande do Norte na evolução dos 

salários médios sugerem uma melhor qualidade de seus produtos e serviços, em 

relação aos demais pares do Nordeste, um requisito imprescindível para o mercado 

internacional. Nas partes seguintes são apresentadas as análises mais detalhadas 

dos estados da Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte, e no capítulo seguinte um 

melhor detalhamento de Pernambuco, sendo este o ponto central da pesquisa. 

 

 
 
4.2.1 Bahia 

 
Não é por acaso que esse estado tem justificado a liderança na atividade 

turística em todo o nordeste, em termos quantitativo e qualitativo. A Bahia teve a 

iniciativa, ainda na década de 80, de se antecipar aos outros estados nordestinos na 

estruturação de um ambiente favorável para o desenvolvimento sustentado da 

atividade turística, tornando-se um exemplo nacional. Além desse aspecto, a Bahia 

dispõe de uma área geográfica altamente privilegiada, com a maior extensão de 

litoral do Brasil, no total de 1.163 km, na sua grande maioria compostos de praias 

dotados de beleza singular, que são referenciais para o destino de estrangeiros.  

 
O grande salto qualitativo do turismo na Bahia deu-se nos anos 90, quando 

priorizou investimentos em infra-estrutura básica e serviços públicos, através de 
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recursos provenientes PRODETUR. Calcula-se que nos últimos 20 anos foram 

investidos cerca de 1,7 bilhões de dólares em esgoto sanitário, construção de 

aeroportos, recuperação de estradas e outras obras para tornar o turismo baiano de 

qualidade internacional (Anuário Exame Turismo-2007/2008). 

 
A Bahia pontuou pela agressividade nas ações de marketing em busca do 

mercado internacional, com a presença constante em grandes eventos mundiais. 

Antevendo que as belezas naturais e riquezas históricas do estado eram fortes, os 

gestores públicos tiveram a iniciativa de identificar as regiões com maior potencial 

turístico e capacitá-las para comercialização a nível mundial, fato que contribuiu 

significativamente para impulsionar a economia do estado, que se tornou alvo de 

elevados investimentos públicos e privados. O “produto Bahia” foi dotado de uma 

moderna e dinâmica concepção profissional para se transformar numa referência 

brasileira para clientes do mundo inteiro, que se encantam com a história e a beleza 

das atrações daquele estado.   

 
Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo, as áreas inicialmente 

desenvolvidas foram as seguintes: 

 
• Salvador – desenvolvimento do turismo histórico-cultural e de negócios, 

congressos e      eventos, além de atrativos naturais; 

• Baía de todos os Santos e entorno de Salvador – turismo de lazer e/ou 

competições náuticas; 

• Costa dos Coqueiros – novos espaços e produtos para o turismo de lazer a 

partir do litoral Norte/Linha Verde, complexos turísticos integrados (Praia do 

Forte/Sauípe); 

• Costa do Dendê e Costa do Cacau – turismo de lazer, resorts (Morro de São 

Paulo, Ilhéus); 

• Costa do Descobrimento – opção internacional para lazer, litoral Sul (Caraíva, 

Porto Seguro); 

• Costa das Baleias – eixo ecológico, extremo Sul (Caravelas, Abrolhos); 

• Chapada da Diamantina – turismo de aventuras, ecoturismo (Circuito do 

Diamante  Lençóis, Circuito do Ouro – Rio das Contas). 
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Envolta a uma motivação crescente, a Bahia ganhou maior visibilidade no 

cenário mundial, registrando um crescimento constante no fluxo de turistas 

estrangeiros, que atraídos pela multiplicidade de cenários naturais e aspectos 

culturais, ocupavam o território baiano, especialmente o litoral. 

 
Segundo dados do Ministério do Turismo no período de 2001 a 2006 o 

crescimento linear do fluxo de turistas internacionais em território baiano foi de 

101%, uma proporção bem superior ao crescimento do Brasil, que no mesmo 

período registrou magro crescimento de 5,16%, como se pode verificar na tabela 16. 

 
Tabela 16 

 
Entrada de turistas estrangeiros na Bahia x Brasil – 2001/2006 (unid) 

 
REGIÃO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Evolução  
BRASIL 4.772.575 3.784.898 4.132.847 4.793.703 5.358.000 5.019.000 5,16% 
BAHIA 88.811 52.603 59.827 130.984 138.959 178.862 101% 
BA/BR 1,86% 1,38% 1,44% 2,73% 2,59% 3,56% - 

  Fontes: Anuário Estatístico (2002,2004,2006) e Secretaria da Cultura e Turismo da Bahia (2007). 

 

É possível afirmar que uma das grandes virtudes para crescimento do 

turismo na Bahia foi a continuidade administrativa da gestão do estado, que ficou 

praticamente quase duas décadas sob a égide de um grupo controlado pelo então 

senador Antônio Carlos Magalhães. Essa condição possibilitou a implantação de 

projetos a longo prazo, com objetivos, metas e planos de ação claramente definidos, 

na busca de resultados sempre crescentes.  

 
Determinados “paraísos” ao longo do litoral baiano, antes inacessíveis, 

foram estruturados para receber turistas do Brasil e do mundo, como foi o caso de 

Porto Seguro, que hoje recebe cerca de 1,2 milhão de turistas (SCT/BA, 2007) por 

ano (doméstico e internacional). A própria transformação da cidade de Salvador, que 

na década de 70 era suja, insegura, com rede de esgoto precária e muitos outros 

problemas, despontou na década de 80 como um modelo a ser seguido, misturando 

a beleza colonial com a moderna arquitetura de seus novos e imponentes prédios.  

 
Já no final da década de 90, a beleza das ruas, becos, praças e casarões 

do Centro Histórico de Salvador, encantavam todos os visitantes estrangeiros e 

brasileiros, demonstrando que esse era o caminho a ser explorado cuidadosamente 
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pela Bahia. A própria área do Pelourinho virou cenário para gravação do clip de 

Michael Jackson e outros eventos importantes, tornando-se um motivo a mais para a 

felicidade do povo baiano, inclusive sendo considerado pela Unesco como a mais 

importante coleção de arquitetura barroca colonial das Américas.  

 
Com relação ao avanço no emprego da mão de obra especializada em 

áreas ligadas ao turismo, o estado da Bahia exibe uma dos melhores desempenhos 

do Nordeste, com um crescimento linear no período de 2002/2005 de 22,8%.   

 
A tabela 17 demonstra uma posição dos empregos por áreas ligadas ao 

turismo, com destaque maior para o volume de empregados em alojamento e 

transportes, vindo logo a seguir o segmento de alimentação, fechando o ciclo dos 3 

mais expressivos empregadores da indústria turística. 

 
Tabela 17 

Estimativa da mão de obra ocupada nas atividades tu rísticas da Bahia  

2002 a 2005  (Unidades) 

Período  Aloja-
mento 

Alimen- 
tação Transporte  Aux. 

Transp.  
Agente 
Viagens 

Aluguel 
Transportes  

Cultura 
e Lazer Total 

dez/02 12.365 6.647 13.431 386 1.606 615 631 35.681 
dez/03 12.559 6.869 13.258 427 1.844 578 637 36.173 
dez/04 14.327 7.920 13.742 434 2.821 514 680 40.438 
dez/05 15.806 8.199 14.290 435 3.900 443 772 43.846 

Fonte: IPEA/2007       
 

Sobre o salário médio da mão de obra empregada no turismo, a posição do 

estado da Bahia também é uma das mais importantes do Nordeste, alcançando uma 

das mais altas médias, no valor de R$ 703,5, registrando um crescimento linear nos 

anos de 2003 a 2006 na ordem de 18,2%. O segmento que apresentou a melhor 

média salarial foi o de auxiliar de transportes, com o valor de R$ 1.396,0 em 

dezembro de 2006 (IPEA, 2007). Os demais se situaram dentro de uma faixa 

próxima, a exceção do setor de alimentação, que tem a média mais baixa. 

 
É possível que a conquista de uma maior média de salários seja decorrente 

de melhor qualificação da mão-de-obra. A Bahia tem conseguido manter tal média 

como se pode constatar por meio da tabela 18, tornando-se uma referência na 

região, especialmente nos grandes pólos turísticos situados ao longo do litoral, todos 

voltados para recepção de turistas predominantemente estrangeiros. 
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Tabela 18 

Salários médios da ocupação do turismo na Bahia – 2 003/2005 (R$) 

Período Aloja-
mento 

Alimen-
tação Transporte  Auxiliar  

Transp.  
Agente  
Viagens  

Aluguel 
Transp. 

Cultura 
e Lazer Total 

dez/03 568,5 350,3 768,5 986,8 548,0 466,7 577,4 595,1 
dez/04 585,0 374,6 817,5 1.075,4 615,2 525,8 657,8 628,9 
dez/05 575,2 417,5 883,9 1.129,9 656,7 645,3 616,0 652,2 
dez/06 674,5 475,6 908,1 1.396,0 701,7 658,1 654,9 703,5 

Fonte: IPEA (2007) 

 
Outra área em que o estado registrou avanço razoável, também no final dos 

anos 90, foi no quesito segurança turística. Fruto de uma ação do governo 

estadual13, a segurança do turista virou prioridade no território baiano, uma atitude 

que resultou na conscientização da população em geral, que passou a respeitar o 

turista como nenhum outro estado do país. Essa conquista, no entanto, a partir de 

2006 apresentou sinais de descontinuidade, com a violência voltando a incomodar o 

turismo na Bahia, especialmente na capital. A cidade de Salvador atualmente 

“perde” muitos turistas para os complexos hoteleiros do litoral, sendo muito comum 

os turistas evitarem a permanência em Salvador, uma situação semelhante ao que 

ocorre em Recife e Fortaleza. 

 
Estudos da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que apresenta um 

mapa das ocorrências policiais com crimes violentos, revelam que o estado da Bahia 

não exibe bons referenciais, ficando em quarto lugar no nordeste, com uma taxa de 

23,0, para cada 100 mil habitantes, em 2005. Índices mais recentes, divulgados 

apenas para os municípios com população acima de 100 mil habitantes, revelam 

uma surpresa desagradável para a Bahia, já que Porto Seguro, uma cidade 

eminentemente turística, atingiu a taxa de 85,8, a mais alta do estado, enquanto  

Salvador atingiu um índice menor, com 41,8 homicídios para cada 100 mil 

habitantes. 

Quanto à comercialização do “produto Bahia”, percebe-se que o povo 

baiano, vende na mídia o seu estado como ninguém, quer seja através dos artistas 

                                                 
13 No dia 15 de janeiro de 1992, o então governador Antonio Carlos Magalhães recebeu no Palácio de Ondina dez 
turistas argentinos, assaltados horas antes, quando se deslocavam do aeroporto para o hotel em que se 
hospedariam na orla marítima. Além de prestar solidariedade às vítimas, o chefe do executivo prometeu 
ressarcimento dos prejuízos e assistência integral durante a estada em solo baiano. Em paralelo, exigiu da polícia 
total empenho na caçada aos bandidos. Cinco dias depois, os assaltantes já estavam presos e pelo menos 80% 
dos pertences roubados eram devolvidos aos proprietários. 
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que se multiplicam a cada dia ou mesmo através do profissionalismo dos 

empreendedores. Num período em que a globalização tem provocado acirrada 

competição entre as nações, a Bahia investe num marketing agressivo para 

potencializar o talento baiano e desta forma atrair turistas de todo o mundo para 

conhecer suas raras belezas naturais e históricas.  

 
Os dados do Estudo da Demanda Turística Internacional, elaborado pelo 

Ministério do Turismo revelam que a cidade de Salvador ocupa a 3ª posição no 

ranking das cidades brasileiras mais visitadas pelos estrangeiros em 2006. 

Coincidentemente esta é a mesma posição no ranking TOP 8 das cidades brasileiras 

que mais recebem eventos internacionais, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio 

de Janeiro, com o total de 17 eventos realizados em 2006 (Anuário Exame Turismo 

– 2007/2008). 

 
Os resultados obtidos com as receitas do receptivo internacional são 

crescentes, com o estado da Bahia mantendo a liderança em toda a região nordeste 

e com expectativas de manutenção dessa performance para os próximos 5 anos, 

fundamentalmente porque os investimentos recentemente realizados e em projeção 

possibilitam a conquista desse posição. A demanda crescente pelo destino Bahia 

cresce não só em função dos pólos consolidados, mas especialmente pelos novos 

empreendimentos turísticos, motivando uma completa transformação do complexo 

hoteleiro do estado, que atualmente é o maior do Brasil. 

 
Conforme tabela 19, o crescimento resultante das receitas cambiais com o 

turismo internacional na Bahia tem sido contínuo, em ritmo muito superior ao 

registrado no país. 

Tabela 19 
 

Receita cambial do turismo na Bahia x Brasil – 2001 /2006 (US$ milhões) 
 

Região 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Evolução  
Brasil 1.731 1,998 2,479 3,222 3,861 4,316 149% 
Bahia 156,2 240,5 396,4 416,2 449,6 494,5 216,5 
% BA/BR 9,02 12,03 16,0 12,9 11,6 11,4 - 

  Fontes: PNT 2007/2010 e SCT/BA (2007). 

 
Essa demonstração de força pode ser percebida através dos 

empreendimentos hoteleiros em projetos ou em plena construção, cujos números 
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impressionam pela sua dimensão. Dos 50 maiores projetos hoteleiros do Nordeste, 

37 estão localizados na Bahia, com um volume de investimentos previsto na ordem 

de R$ 2,9 bilhões, conforme tabela demonstrado na tabela 20 (Anuário Exame 

Turismo - 2007/2008).  

 
Tabela 20 

 
Empreendimentos setor hoteleiro na Bahia – previsão  até 2010. 

                                               

Empreendimento Localização Valor estimado Investidor 
Prazo 

operação 
Complexo Turístico Praia do 
Forte Mata S. João-BA R$ 620,000,000 A definir 2010 
Hotel em Baixios Entre Rios (BA) R$ 300,000,000 A definir A definir 
Ilha de Barra Velha Resort Canavieiras (BA) R$ 225,000,000 A definir 2010 
Iberostar Bahia Mata S. João-BA R$ 184,000,000 Iberostar 2009 
Reserva Imbassaí Mata S. João-BA R$ 150,000,000 Gran Paladium 2012 
Bahia Beach Camaçari (BA) R$ 150,000,000 A definir 2010 
Projeto Olinda Belmonte (BA) R$ 127,000,000 A definir 2010 
Costa de Imbassaí Mata S. João-BA R$ 104,000,000 A definir 2010 
Complexo Sol Meliá Camaçari (BA) R$ 100,000,000 Tivoli Hoteis 2009 
Projeto Belmonte Belmonte (BA) R$ 88,900,000 A definir 2009 
Warapuru Hotel Itacaré (BA) R$ 80,000,000 A definir 2009 
Terravista Golf Hotel Porto Seguro (BA) R$ 70,000,000 Terravista 2009 
Vila de Imbassaí Mata S. João-BA R$ 70,000,000 A definir 2010 
Resort Salvador Salvador (BA) R$ 66,490,000 A definir Após 2009 
Projeto SPE Belmonte (BA) R$ 63,500,000 A definir 2008 
Madrid/Lisboa Armação Salvador (BA) R$ 60,000,000 G.  Madrid Lisboa 2008 
Resende Beach Itacaré (BA) R$ 60,000,000 Nobis  2009 
Hotel Salvador Salvador (BA) R$ 50,000,000 Hilton 2008 
Projeto Kelandra Belmonte (BA) R$ 38,100,000 A definir 2007 

Marina Resort Ilha do Dourado 
Salinas 
Margarida/BA R$ 36,000,000 A definir 2008 

Breezers Canavieiras Resort Canavieiras (BA) R$ 26,160,000 Super Clubs 2008 
Hotel Salvador Solar dos 
Azulejos Salvador (BA) R$ 24,350,000 A definir 2007/2008 
Projeto DGI Belmonte (BA) R$ 19,050,000 A definir 2008 
Txai Resort Trancoso (BA) R$ 18,000,000 Txai 2008 
Catassuba Suítes Salvador (BA) R$ 16,350,000 Catassuba Hotés 2007/2008 
Catassuba Business Salvador (BA) R$ 14,170,000 Catassuba Hotés 2007/2008 
TXAI Resort Salvador (BA) R$ 14,000,000 Txai 2008 
Ceasar Business Salvador (BA) R$ 13,043,000 Grupo Pousadas 2008 
Bahia Suítes Residence Salvador (BA) R$ 13,000,000 Itambé 2008 
Stella Maris Resort Conventions Salvador (BA) R$ 12,500,000 Rede Sol Express 2007 
Canavieiras Resort Suerclubs Canavieiras (BA) R$ 12,000,000 Super Clubs 2008 
Bahia Plaza Resort Busca-Vida Camaçari (BA) R$ 11,000,000 Plaza Hotéis 2010 
IBIS Salvador Iguatemi Salvador (BA) R$ 11,000,000 Accor Hotels 2008 
Porto Bello Beach Business Salvador (BA) R$ 10,715,000 Porto Bello Hotéis 2009 
LE Carloles Terrasses Camaçari (BA) R$ 10,435,000 A definir 2008 
Outros   R$ 23.261,00 Vários  

   Total.............. R$ 2,912,102,000    
Fonte: Anuário Turismo Exame – 2007/2008 
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Até o ano de 2010, o estado pretende se tornar o primeiro pólo de 

entretenimento do país, praticamente quadruplicando os resultados atuais, cujo 

faturamento anual está na ordem de 3.008 milhões de reais, para um total de 5,2 

milhões de visitantes (Anuário Exame Turismo – 2007/2008). 

 
Ainda segundo Anuário Exame Turismo – 2007/2008, uma das áreas mais 

promissoras é a Costa dos Coqueiros, localizada no litoral norte, uma região de 

praias dotadas de rara beleza e que inclusive está sendo apelidada de “Riviera 

Baiana”. Estima-se que nessa faixa litorânea serão investidos mais de RS 1.150 

milhões, destacando-se o projeto do grupo espanhol Trusam, que pretende investir 

R$ 620 milhões na construção de um resort, com 8.000 leitos. Os investimentos em 

hotéis e resorts, praticamente através de empreendedores estrangeiros (europeus), 

também se expandem para outras áreas promissoras, tais como: Costa do Cacau e 

Parque Nacional Chapada Diamantina. 

 
Outro aspecto positivo da indústria turística baiana é a estratégia na 

implementação de políticas e ações focadas para a atração de turistas detentores de 

alto poder aquisitivo, que são pessoas experientes, sofisticadas, exigentes e que 

normalmente tendem a permanecer mais tempo no destino. Isso contribui para a 

elevação do nível de receita turística, considerando que essa clientela tem maior 

propensão a gastar nos destinos turísticos, além de resultar num melhor nível de 

remuneração dos trabalhadores que direta e indiretamente estão vinculados à 

atividade.   

 
Os economistas costumam afirmar que não há ciclo de crescimento sem 

risco, por isso a conclusão a ser feita sobre a condição privilegiada da Bahia, é que 

se não houver a continuidade das ações planejadas e em curso, o modelo pode ser 

interrompido, o que seria uma catástrofe para a economia baiana. Nos primeiros 

momentos do novo governo do PT ocorreram profundas alterações na Bahiatursa, 

empresa do estado que cuida da gestão do turimo, com a substituição de 28 

pessoas que ocupavam postos-chave naquela empresa, possivelmente por motivos 

políticos. Não há como prever as conseqüências para o turismo da Bahia, a partir do 

direcionamento imposto pelos novos gestores. Enquanto isso felizmente a iniciativa 

privada investe alto em terras baianas, alterando positivamente o contexto 

econômico do estado.  
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Os indicadores da tabela seguinte revelam um quadro onde o estado ainda 

ocupa um terceiro lugar no ranking nacional, porém o objetivo é a liderança absoluta 

no turismo de entretenimento. A estratégia do governo baiano é quadruplicar os 

atuais resultados nos próximos 5 anos, considerando a disponibilidade de muitas 

potencialidades turísticas ainda inexploradas. 

 

Tabela 21 
 

              Indicadores relevantes da economia e turismo da Bahia - 2005 
 

1. Número de visitantes (ano) 5.635.000 
2. Receita turística (R$ milhões ano) 3.008 
3. Hotéis 724 
4. Quartos 23.285 
5. Impacto do turismo sobre o PIB (%) 7,77 
6. Empregos no turismo – Unidade 43.846 
7. Investimento promoção turística (R$ milhões/ano) 3,5 
8. Número de homicídios (Por 100 mil habitantes) 23,0 
9. Ocorrências com turistas 657 
10. Morte de turistas 0 

                    Fonte: Anuário Exame Turismo – 2007/2008; IPEA (2007). 

 

A possível descontinuidade do modelo turístico adotado pela Bahia pode 

gerar dificuldades para a sustentação do crescimento de sua indústria turística. É 

fato que a competição exige uma destruição criativa, com a revisão periódica das 

estratégias adotadas, para evitar a obsolescência dos produtos e serviços. Contudo, 

a radicalização das mudanças, mesmo nas atividades turísticas, incorre em 

elevados riscos, fundamentalmente quando o histórico dos resultados alcançados 

são positivos. Atualmente, é perceptível que a cidade de Salvador enfrenta algumas 

dificuldades pela falta de novos projetos, com o esvaziamento de pontos importantes 

como o Pelourinho, além do ressurgimento da insegurança. O diferencial do turismo 

internacional da Bahia atualmente reside nos amplos complexos hoteleiros do litoral, 

um modelo que proporciona a captação de estrangeiros de classe média alta, 

certamente gerando consideráveis receitas para fortalecimento da economia local. 
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4.2.2 Ceará 

 
Com uma área de 146.825 km2, o Estado do Ceará é o quarto maior do 

Nordeste, ocupando aproximadamente 9,4% do região nordestina. Contudo, o seu 

território conta com o maior percentual de semi-aridez, também conhecido como 

polígono das secas, no total de 92,24%. (MARTINS, 2002). Da superfície total do 

Estado apenas 35,1% está apta para exploração agrícola, que se agrava ainda mais 

com a precipitação pluviométricas irregular, cuja incidência constante tem 

provocando secas periódicas. Com essas condições desfavoráveis a economia 

agrícola fica muito fragilizada, sendo necessário encontrar outras alternativas para o 

aumento do emprego e renda.  

 
A migração foi uma das alternativas mais usadas durante longos anos, 

especialmente em períodos de prolongadas secas e de grandes construções no eixo 

Brasília, Rio e São Paulo, no período do “milagre brasileiro”, na década de 70, 

porém esse fluxo migratório era prejudicial para o desenvolvimento econômico do 

estado.  

 
Considerando que as atividades ligadas ao setor primário se mostravam 

pouco competitivas, surgiu a necessidade de se buscar outras alternativas no 

mercado. Como o Ceará dispunha de potenciais turísticos abundantes, parecia 

bastante lógico que essa atividade fosse desenvolvida profissionalmente, para 

alavancar a economia cearense naquele momento.  

 
Foi dessa forma que o turismo surgiu como uma das alternativas 

promissoras para auxiliar no desenvolvimento econômico do Ceará no final da 

década de 80, sendo tal atividade inserida como prioridade econômica pelo governo 

cearense. Em 1989 foram criadas políticas específicas para o setor, oportunidade 

em que foram mapeadas todas as potencialidades turísticas, para a concepção 

adequada de uma profissionalização nessa indústria.  

 
A confirmação deu-se com a criação da Secretaria de Turismo – SETUR, 

em 1995, tendo o estado priorizado o turismo como uma das principais vertentes 

econômicas a ser viabilizada. Os resultados não demoraram a surgir, com o fluxo 

turístico aumentando significativamente a partir do novo milênio, inclusive com a 
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descoberta pelos estrangeiros de vários e atraentes recursos naturais do estado, da 

hospitalidade do povo e de tantos outros atributos, que fizeram do turismo cearense 

um produto com projeção mundial.  

 
Vale ressaltar, contudo, que no final dos anos 90, o extenso litoral cearense 

ainda era um cenário de praias pouco habitadas, com a presença solitária de poucos 

pescadores artesanais, que levavam um estilo de vida bem rudimentar. Suas praias 

de água límpidas, mornas, o verde oceano, clima seco e sol o ano inteiro aos pouco 

se tornaram difundidas no mundo inteiro, motivando a procura desse novo “paraíso” 

por um número cada vez mais crescente de turistas estrangeiros, especialmente 

europeus. Os gestores públicos selecionaram inicialmente Canoa Quebrada e 

Jericoacoara14 para se tornarem destinos internacionais, sendo esta última 

classificada pela revista americana Washington Post Magazine como uma das dez 

praias mais bonitas do mundo.  

 
Segundo dados de Anuários Estatísticos do Ministério do Turismo, no 

período de 2001 a 2006 o fluxo da entrada de turistas estrangeiros no Ceará cresceu 

na ordem de 163%, um resultado expressivo em relação ao crescimento do Brasil, 

cujo percentual ficou em apenas 5,16%, como pode ser percebido na tabela 22. 

 

Tabela 22 
 

Entrada de turistas estrangeiros no Ceará x Brasil – 2001/2006 (unid) 
 

REGIÃO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Evolução  
Brasil 4.772.575 3.784.898 4.132.847 4.793.703 5.358.000 5.019.000 5,16% 
Ceará 41.007 49.617 76.795 112.081 113.592 108.050 163% 
CE/BR 0,85 1,31 1,85 2,33 2,12 2,15   

 Fonte: Anuário Estatístico do Turismo (2002,2004,2006), SETUR/CE (2007) 

 
O célere crescimento do turismo receptivo internacional cearense foi 

interrompido em 2006, em parte devido à retração de mercado pela apreciação do 

real e fundamentalmente devido algumas sérias deficiências estruturais do estado. 

De fato, o descompasso recente indica que a evolução dessa atividade se deu à 

margem de um planejamento estratégico, ou seja, evoluiu de uma forma 

                                                 
14 Segundo pesquisa da revista especializada Viagem (Abril), a praia de Jericoacoara foi eleita como a 
segunda praia mais bonita do Brasil, vindo a seguir de Porto de Galinhas. 
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espontânea, um modelo que foge dos padrões de referências mundiais. Mesmo 

diante dos consideráveis investimentos em infra-estrutura básica com recursos 

provenientes do PRODETUR, os indicadores sugerem a necessidade de avaliação 

cuidadosa no modelo turístico adotado pelo Ceará, para garantia das conquistas 

efetuadas até aqui e uma possível retomada de crescimento sustentável.  

 
A chave para determinar o crescimento de longo prazo está na combinação 

do estabelecimento de uma estratégia e o compromisso dos poderes públicos 

estaduais e municipais, da iniciativa privada e entidades de classe, no esforço 

conjunto para consolidação das potencialidades turísticas.  Houvesse sinergia 

dessas áreas vitais e, por conseqüência, o apoio dos outros setores envolvidos 

indiretamente com a atividade, certamente o produto turístico cearense estaria 

melhor credenciado para alcançar o necessário nível de qualidade internacional.   

 
Porém, o modelo responsável pelo crescimento do receptivo internacional a 

partir do novo milênio, e que resultou na atração predominante de turistas europeus, 

com maior incidência para portugueses, italianos, espanhóis e franceses, não tem 

um foco definido, o que dificulta a priorização dos investimentos em infra-estrutura 

necessária para atração de turistas de bom poder aquisitivo.  

 
Desta forma, o mercado se volta fortemente para o turismo de baixa renda, 

com uma maior incidência para o turismo sexual, tornando-se o estado como um dos 

principais destinos do nordeste para esse fim. Um dos episódios mais marcantes foi 

a chacina fria e cruel de 6 portugueses em agosto de 2001 em Fortaleza, 

provocando em todo o mundo um sentimento de choque, indignação e vergonha. 

Essa tragédia viria prejudicar sensivelmente a imagem do estado e do país, pelo fato 

de ficar evidente a prática da atração de grupos de estrangeiros para o turismo 

sexual. Fica impraticável falar em evolução do turismo se não for levado em 

consideração o perfil das pessoas que compram o produto, uma lição que o estado 

do Ceará tem demorado aprender e por isso sofre sérias conseqüências 

mercadológicas.   

 
O cearense demonstra vocação para a atividade turística, e talvez essa seja 

a maior contribuição para a expansão conseguida nos últimos anos, porém o 

crescimento futuro exige a realização de grandes investimentos na área de 
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segurança, além da infra-estrutura e qualificação da mão de obra. É possível que a 

falta de segurança seja um dos maiores problemas que contribui para o afastamento 

de turistas internacionais no Ceará, com boa parte preferindo o vizinho Rio Grande 

do Norte, tendo como exemplo recente a migração de grupos de turistas finlandeses.  

 
Apesar de o estado colecionar algumas experiências pouco recomendáveis 

na segurança, o recente estudo realizado pela Secretaria Nacional de Segurança 

sobre a ocorrência de crimes violentos, revelou uma taxa razoável no ano de 2005, 

com o índice de 20,2 homicídios por cada 100 mil habitantes, ficando abaixo de 

Pernambuco e Bahia. Entretanto, no que concerne a ocorrências de furtos e outras 

situações menor graves, foram registrados 1.021 casos, um número muito alto, 

quando comparado com a Bahia, por exemplo, que atingiu 657 casos. 

 
Além da violência, é forçoso reconhecer que os problemas estruturais 

sugerem a perda de dinamismo na comercialização do produto turístico cearense. A 

cidade de Fortaleza, apesar de atrativa, tem permanecido ao longo dos anos com 

deficiências que impedem ao visitante estrangeiro levar uma boa imagem do estado. 

Para competir no mercado internacional, torna-se imprescindível que os gestores 

estejam atentos quanto a itens indispensáveis, que se estendem desde a limpeza 

urbana até a preservação do meio ambiente. Em recente matéria do jornal Diário do 

Nordeste (20/01/2008) o Secretário de Turismo do Ceará admitiu que o turismo do 

estado perdeu em competitividade, mas que vai investir para recuperá-la. E os 

números confirmam tal informação, já que em 2006 o estado do Rio Grande do 

Norte tomou o segundo lugar na recepção de estrangeiros em todo o nordeste.  

 
Apesar desse recente resultado desfavorável no fluxo de turistas 

estrangeiros, é inegável que tem havido uma tendência de crescimento nos últimos 

3 anos nas receitas com o receptivo internacional, com o Ceará assumido a vice-

liderança no nordeste a partir do ano 2002, quando superou Pernambuco, firmando-

se nessa posição até 2003 e depois em 2005. Por último, perdeu essa posição em 

2006 para o rival Pernambuco. Essa dança de posições demonstra o quanto tem 

sido concorrido o receptivo internacional na região nordeste. 

 
Em termos percentuais, o crescimento registrado no período de 2001 a 

2006 foi expressivo, atingindo o percentual de 226%, uma condição bem superior ao 
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índice de crescimento do Brasil, que ficou em 149%, como se pode constatar na 

tabela 23. Esse movimento tem sido potencializado por um ambiente externo 

favorável, aliado às condições favoráveis de clima e belezas naturais do Ceará, que 

representam um negócio lucrativo. 

 

Tabela 23 
 

Receita cambial do turismo no Ceará x Brasil – 2001 /2006 (US$ milhões) 
Região 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Evolução  
Brasil 1,731 1,998 2,479 3,222 3,861 4,316 149% 
Ceará 82,6 115,8 98,3 135,7 223,3 269,4 226% 
CE/BR 4,77% 5,79% 3,96% 3,51% 5,78% 6,24%  - 

  Fontes: SETUR/CE (2007); PNT 2007/2010  

 

Tão representativo quanto o crescimento da receita turística, tem sido o 

impacto econômico do turismo no PIB do estado, que em 2001 era de apenas 4,3%, 

crescendo sucessivamente até o ano de 2006, quando atingiu o percentual de 

11,3%. Contudo, não se pode atribuir que esse crescimento é decorrente de um 

projeto estruturado e bem concebido por pensadores do desenvolvimento 

econômico do Ceará.  

 
Assim como os demais estados nordestinos, o Ceará apresenta enorme 

dificuldade de formalizar um planejamento turístico duradouro, que transcenda aos 

mandatos políticos. Por isso, o estado se torna refém de grandes bandeiras 

hoteleiras ou mesmo de investidores imobiliários internacionais, que não param de 

crescer em terras cearenses, felizmente puxando o crescimento do fluxo turístico 

internacional, porém não há nenhuma garantia de que essa é a melhor solução. Por 

outro lado, não se pode negar que o governo atual tem realizado esforços para 

superar os gargalos que impedem um crescimento sustentável, procurando focar os 

investimentos na melhoria da infra-estrutura, principalmente ao longo do litoral, para 

garantir a continuidade da expansão do setor. Essa atitude do poder público 

estadual tem possibilitado ao Ceará receber o segundo maior volume de projetos de 

investimentos privados do Nordeste na concepção de empreendimentos hoteleiro, 

quase que integralmente realizados por investidores europeus, que estão 

promovendo verdadeiro loteamento das áreas mais nobres da costa litorânea do 

estado.  
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É fato que os grandes empreendimentos em resorts chegam ao Ceará com 

relativo atraso, porque houve muita demora na discussão para viabilização dos 

projetos de meio ambiente. Essa é uma lacuna a ser preenchida e que certamente 

proporcionará bons resultados financeiros para o turismo do estado, considerando 

que esse serviço é destinado para um público de classe média ou alta, um perfil 

diferente dos atuais estrangeiros que visitam o Ceará, segundo Secretário de 

Turismo Bismarck Maia (2008). O volume atual dos investimentos privados podem 

ser percebidos na tabela 24, destacando-se dentre eles os complexos Aquiraz 

Riviera, Vila Galé Golf Resort e Playa Mansa. O projeto espanhol Playa Mansa 

Resort, será encravado em uma área de 300 hectares, na localidade de Fortim, com 

investimentos previstos de 350 milhões de euros. 

 

Tabela 24 
  

Principais investimentos em hotelaria no Ceará – Pr evisão até 2010. 
 

Empreendimento Localização Valor estimado Investidor 
Prazo 

operação 
Playa Mansa Fortim (CE) R$ 810,000,000 SAR Confide Após 2009 
Aquiraz Golf & Beach Vilas Aquiraz (CE) R$ 750,000,000 D. Pedro Hotels  2008 
Vila Galé Cumbuco Caucaia (CE) R$ 600,000,000 Vila Galé 2011 
Dorisol Fortaleza Grand Hotel Fortaleza-CE R$ 81,000,000 Grupo Dorisol Após 2009 
Beach Park Acqua Resort  Fortaleza-CE R$ 38,000,000 Beach Park 2008 

  Total............... R$ 2,279,000,000     
Fonte: Anuário Exame Turismo – 2007/2008 

 
É importante ressaltar também que, a exemplo do que vem ocorrendo em 

grande escala na Bahia e Rio Grande do Norte, o Ceará também entra na rota dos 

investimentos realizados por estrangeiros no turismo de segunda residência, 

obtendo recentemente um crescimento expressivo na comercialização, 

especialmente em função das diversas promoções feitas em feiras internacionais. 

 
Ainda assim, é importante notar que a estratégia de desenvolvimento do 

turismo cearense precisa ser mais bem definida, tudo indicando que há sérios 

obstáculos pela frente diante de tanta euforia, principalmente porque as bases 

estruturais do modelo são frágeis. Em outras palavras, cresce o número de projetos 

de empreendimentos modernos sobre áreas carentes de, por exemplo: rede 

sanitária, infra-estrutura viária e urbana, mão-de-obra qualificada e, sobretudo 

segurança. Sobre este último item, fontes noticiosas do estado têm veiculado com 
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alguma freqüência notícias sobre violência sofrida por turistas em residências de 

veraneio, na sua maioria de propriedade ou alugadas por estrangeiros. Por isso, fica 

a dúvida se o estado não está passando por uma experiência que pode ser 

qualificada de exuberância irracional. Em outras palavras, há muito entusiasmo para 

desenvolver a atividade do turismo, dentro de uma carência estrutural e 

organizacional. 

 
No que concerne às ações de marketing para atração de turistas 

estrangeiros, os investimentos têm gerado bons resultados até aqui, constituindo-se 

num dos aspectos positivos da atividade turística do Ceará. A participação freqüente 

do estado em feiras e eventos internacionais, promoções e outras ações nesse 

sentido, consumiram investimentos da ordem de R$ 22 milhões, em 2005. Esse 

esforço tem possibilitado não só o crescimento quantitativo de turistas estrangeiros, 

atraídos principalmente pelas raras belezas do litoral cearense, mas também 

possibilitando que o gasto per capita evolua consideravelmente (R$ 113/dia), devido 

maior tempo de permanência no estado (Anuário Exame Turismo-2007/2008).  

 
Ainda segundo Anuário Exame Turismo, outro fator interessante para o 

turismo cearense foi a inserção da cidade de Fortaleza no TOP 8 das cidades 

brasileiras com maior número de eventos internacionais, alcançando o 4° lugar, com 

11 eventos, vindo logo após Salvador. Essa é uma conquista interessante, porque a 

grande motivação da visita do turista estrangeiro no estado era apenas o lazer, 

porém percebe-se que cresce significativamente o volume de estrangeiros que 

chegam ao Ceará a negócios e agora para eventos. Um problema a ser resolvido 

pelos gestores públicos reside no fato do estado não dispor de um Centro de 

Convenções de nível internacional, ficando por conta dos hotéis, através de suas 

salas de convenções e bussines centers, o atendimento da demanda crescente para 

eventos e negócios em território cearense. 

 
Quanto ao volume de empregos, segundo levantamento do IPEA (2007), o 

Ceará mantém-se numa faixa intermediária dentre os seus pares do Nordeste, 

obtendo um crescimento linear entre os anos de 2002 a 2005 apenas de 12,8%. 

Esse dado certamente representa uma irregularidade no desenvolvimento da 

atividade turística, já que no ano de 2003 foi registrada uma queda em relação a 

2002 na ordem de 1%. Os setores que mais empregam pessoas no segmento 
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turístico cearense são, pela ordem: transportes e alojamento, como se observa na 

tabela 25, uma condição semelhante ao estado de Pernambuco e diferente dos 

estados da Bahia e Rio Grande, que têm o setor de alojamento como maior 

empregador. 

 
Tabela 25 

 
Estimativa da mão de obra ocupada no turismo do Cea rá-2002/2005 (unid) 

Período  Aloja-
mento 

Alimen-
tação Transporte  Aux. 

Transp.  
Agente 
Viagens  

Aluguel 
Transportes  

Cultura 
e Lazer  Total 

dez/02 4.322 1.803 8.280 532 700 236 494 16.368 
dez/03 4.527 1.930 7.786 542 600 288 485 16.157 
dez/04 4.869 2.131 7.620 700 743 292 529 16.883 
dez/05 5.606 2.319 7.728 943 934 434 510 18.474 
Fonte: Ipea/2007       

 

No que se refere à média salarial dos empregados em turismo, o Ceará tem 

o pior desempenho entre os quatro analisados, com um valor médio em dezembro 

de 2006 de apenas R$ 616,10, conforme tabela 26. O crescimento linear auferido 

entre 2003 e 2006 foi de 21%, um índice considerado razoável para a região 

Nordeste. O setor de auxiliar de transportes foi o que apresentou a melhor média, 

porém os setores de alimentos e de cultura e lazer apresentaram maiores índices de 

crescimento linear, ambos na faixa de 38%, segundo estudo do Ipea (2007). Tais 

resultados certamente sugerem que a mão de obra cearense necessita de uma 

melhora substancial na qualificação, embora o estado tenha feito esforço razoável, a 

partir dos cursos universitários de turismo, que reúnem um número razoável de 

turmas nas diversas escolas da capital.  

 

Tabela 26 

 
Salários médios da ocupação do turismo no Ceará – 2 003/2006 

Período  Aloja- 
mento 

Alimen-
tação Transporte  Aux. 

Transp.  
Agente 
Viagens  

Aluguel 
Transportes  

Cultura 
e Lazer  Total 

dez/03 423,1 289,1 735,7 1.093,0 441,2 455,6 373,1 509,3 
dez/04 465,4 325,3 788,7 1.036,6 504,0 505,2 370,4 541,1 
dez/05 493,5 357,9 819,7 1.117,3 530,0 502,9 476,0 564,6 
dez/06 557,0 401,6 874,5 1.278,9 581,9 555,2 516,8 616,1 

Fonte: IPEA/2007         
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Embora a disseminação de cursos técnicos seja razoável, torna-se 

perceptível a necessidade de um empenho maior dos gestores locais em aperfeiçoar 

ainda mais o pessoal de contato direto com os turistas, tais como garçons, 

motoristas de táxi, guias e muitos outros, porque o nível qualitativo ainda está muito 

aquém do perfil necessário para um importante mercado receptor internacional. A 

recente manifestação de capitão de navio internacional, Valeri Zakhalov resume bem 

essa preocupação: “Eu e minha esposa sentimos imensa dificuldade para nos 

comunicarmos. Nem a própria guia de uma excursão que fizemos nas praias falava 

inglês” (Diário do Nordeste, 20/01/2008).  

 
Para que o estado não se torne ineficiente em sua política de 

desenvolvimento, será necessário empreender profundas transformações no modelo 

adotado até aqui, cuja sinergia entre os poderes estadual e municipal, 

especialmente da capital, revelam formas divergentes de priorização das medidas 

necessárias para o impulso do mercado turístico. Uma forma de estimular essa 

mudança de gestão seria adotar indicadores de desempenho, tanto nas atividades 

públicas quanto em toda a cadeia produtiva do setor, que certamente implicaria em 

prioridade absoluta para a capacitação da mão de obra. 

 
Do ponto de vista estrutural, a cidade de Fortaleza se depara também com 

sérios problemas de limpeza pública, conservação das vias urbanas e sinalização, 

gerando, em muitas ocasiões, desconforto para os visitantes internacionais. A queda 

no nível de qualidade do turismo na capital tem feito com que muitos turistas 

estrangeiros se dirijam do aeroporto diretamente para os hotéis no interior, um 

exemplo que também se repete em Recife e Salvador.  

 
Diante dos pontos fracos e fortes que permeiam a atividade turística do 

Ceará, não fica difícil concluir que o estado se encontra diante de uma possibilidade 

concreta de alcançar, nas próximas décadas, bons resultados na indústria turística, 

desde que promova a reestruturação necessária no atual modelo. A expansão 

sustentada de crescimento necessita estar baseada, a princípio, em três pilares 

básicos. Primeiro, dotar o estado de uma infra-estrutura de padrão internacional. 

Segundo, elevar o nível de segurança pública, além do combate efetivo ao execrável 

turismo sexual. Terceiro, investir alto na qualificação da mão de obra, em todos os 

níveis. 
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A própria implantação de resorts para clientes de alto nível, com campos de 

golfe, significa que o estado caminha firme para inclusão em nova categoria de 

turismo, com a promessa de resultados econômicos promissores. A chegada desse 

nível de clientes deve gerar um incremento nas receitas turísticas, impactando 

positivamente no produto interno bruto, ampliando o emprego e renda das pessoas 

diretamente ligadas à atividade. Para tanto, a consolidação desse crescimento 

deriva de um firme compromisso dos poderes estadual, municipais e do próprio 

trade, para que tal desenvolvimento não fique refém de questiúnculas políticas e 

despreparo dos gestores públicos, principalmente porque na economia globalizada o 

nível de competição é muito dinâmico, exigindo muita agilidade na gestão dos 

negócios. 

 
Diante dos indicadores relevantes para a evolução do turismo do Ceará, 

referentes 2005, conforme tabela 27, é possível perceber que o estado tem um 

potencial relativo para se transformar numa força emergente do mercado nordestino, 

contudo, é visível a necessidade da realização de grandes investimentos na 

estrutura do setor, com vistas ao reposicionamento do modelo adotado, que 

provavelmente não é o melhor, haja vista que recentemente tem perdido mercado 

para o estado vizinho Rio Grande do Norte na recepção de turistas estrangeiros. 

 

Tabela 27 

 
             Indicadores relevantes da economia e t urismo do Ceará – 2005 

 
1. Número de visitantes - total (ano) 1.968.000 
2. Receita turística total (R$ milhões ano) 1.182 
3. Hotéis 225 
4. Quartos 10.129 
5. Participação do turismo no PIB 11,8 
6. Investimento promoção turística (R$ milhões/ano) 22 
7. Empregos no turismo (Unidade) 18.474 
8. Número de homicídios (Por 100 mil habitantes) 20,2 
9. Ocorrências com turistas 1.021 
10. Morte de turistas 1 

              Fontes: Anuário Exame Turismo – 2007/2008, IBGE(2007), IPEA(2007). 

 
     O Ceará tem sido muito agressivo na comercialização de seus produtos 

turísticos interna e externamente, realizando os maiores investimentos da região em 

publicidade turística, na expectativa de conquistar definitivamente o mercado global.  
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Diante das observações empíricas realizadas neste estudo, não seria precipitado 

afirmar que o estado tem boas chances de se tornar competitivo internacionalmente, 

no médio prazo, porém as deficiências apontadas indicam que o estado fica na total 

dependência da estruturação, organização e o necessário empenho conjunto de 

uma tríplice força composta de: poder público estadual, municipais e trade turístico. 

 

 

4.2.3 Rio Grande do Norte 

 
O Rio Grande do Norte é reconhecido pela exuberância e beleza de seus 

recursos naturais, por isso o turismo de lazer tem grande expressão na economia 

local. Muito procurado por europeus em férias, é um dos estados do Nordeste que 

mais tem a oferecer, porque o sol nessa região é praticamente um certificado de 

garantia. 

 
Seu território ocupa uma área de 52.796,791 m2, com um litoral de 399 km, 

que representa a maior projeção para o Atlântico, porque se situa na região 

brasileira que faz um ângulo agudo. A exemplo dos outros principais mercados 

turísticos do nordeste, o Rio Grande do Norte viria a despertar para o 

desenvolvimento da atividade turística somente após a criação do PRODETUR/NE, 

embora fosse crescente a demanda de visitantes pelo seu incipiente mercado 

turístico, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Atualmente o setor de turismo 

representa uma das maiores forças econômica, com um impacto no PIB estadual na 

ordem de 10,5% em 2005 (Setur/RN, 2007). 

 
Com recursos iniciais da primeira fase do PRODETUR/RN I, o estado 

investiu aproximadamente US$ 44 milhões, no período de 1995 a 2000, em obras de 

infra-estrutura tais como a renovação do aeroporto Augusto Severo, implantação de 

acessos viários das principais praias, continuação da Rota do Sol (Cotovelo e 

Barreta), no total de 89 kms, implantação de rede de saneamento da Via Costeira, 

parte de Mãe Luiz e Ponta Negra, drenagem do bairro de Ponta Negra, 

pavimentação de todas as vias e urbanização da orla de Ponta Negra e muitas 

outras (BNB, 2006).  
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Esse foi o divisor de águas para a realidade potiguar, que a partir de então 

obteve aumento expressivo no fluxo turístico, principalmente de estrangeiros, que 

atualmente tem participação de 20% no perfil de todos os visitantes (Anuário Exame 

Turismo, 2007/2008). Na tabela seguinte percebe-se que o crescimento alcançado 

pelo estado tem sido relevante, e tudo indica que será crescente nos próximos anos, 

já que se desponta hoje como o segundo maior receptor de turistas estrangeiros do 

Nordeste, superando o Ceará em 2006. 

 

Tabela 28 

Entrada de turistas estrangeiros no R.G. do Norte x  Brasil – 2001/2006 (unid) 

REGIÃO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 % 
Brasil 4.772.575 3.784.898 4.132.847 4.793.703 5.358.000 5.019.000 5,16% 
R. G. Norte 19.887 23.240 41.778 89.229 113.412 117.688 491%  
 RN/BR  0,41% 0,61%  1,02%  1,86%  2,12%  2,84%    

 Fontes: Anuário Estatístico do Turismo (2002, 2004,2006) – SETUR RN(2007) 

 
O sucesso na implantação dos recursos da primeira fase do 

PRODETUR/NE impulsionou os investimentos privados, que se multiplicaram pela 

cidade de Natal e nas principais zonas litorâneas de potencial turístico. Inicialmente 

a maioria dos projetos destinados ao turismo internacional estava voltada para o 

litoral sul, no balneário Pipa, em Tibau do Sul. Posteriormente ocorreu a expansão 

para o litoral norte, provocando uma rápida ocupação das áreas mais nobres. O 

estado passou a se constituir uma referência internacional, com várias celebridades 

mundiais realizando investimentos e promoção em terras potiguares, tais como: 

Pelé, Antonio Banderas, David Beckham, Ronaldo e Kaká,  apenas para citar os 

principais. 

 
Segundo dados do Anuário Exame Turismo 2007/2008, mais de R$ 1,580 

milhões foram investidos em hotéis, restaurantes, resorts, áreas de entretenimento e 

outras, gerando empregos, negócios e divisas para o estado. O número de 

empregados (formais + informais) em toda a cadeia produtiva em 2001 era de 

aproximadamente 8.400, passando para 23.578 em 2006, um crescimento fantástico 

de 180% (Valor Econômico, 29/01/2008), que ainda precisa de uma qualificação 

melhor para atender padrões de nível internacional. A cidade de Natal atualmente é 

a capital do nordeste que mais impressiona o turista estrangeiro, pelo visual 

agradável, razoável limpeza urbana, sinalização, serviços e muita diversão. 
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Segundo cálculos da Secretaria de Turismo, além dos investimentos em 

hotelaria, estimados em R$ 47 milhões (Tabela 29), estão previstos outros aportes 

privados no turismo em todo estado na ordem de R$ 5,7 bilhões, até o ano de 2010. 

Tais investimentos, na sua maioria, estão direcionados para o litoral norte, 

principalmente devido a recente implantação da ponte Nilton Navarro, que dá acesso 

àquela rica região litorânea.  

 

Tabela 29 
 

Principais investimentos em hotelaria no Rio Grande  do Norte - 2008 
 

Empreendimento Localização Valor estimado Investidor 
Prazo 

operação 
Radissol Natal Natal - RN R$ 30,000,000 Atlântica Hotels 2008 
IBIS Natal Natal - RN R$ 10,000,000 Accor Hotels 2008 
IBIS Mossoró Mossoró-RN R$ 7,000,000 Accor Hotels 2008 

  Total............... R$ 47,000,000     
Fonte: Anuário Exame Turismo – 2007/2008 

 
A declaração do Secretário de Turismo Fernando Fernandes ao Valor 

Econômico de 29/01/2008, afirma que os projetos das redes hoteleiras englobam a 

construção de dez campos de golfe, entre a Praia do Pipa (Tibau do Sul) e Cabo de 

São Roque (Maxaranguape), através de investidores estrangeiros, com uma 

previsão de elevação do número atual de leitos de 45 mil para 80 mil, em até 12 

anos.  

 
Outro aspecto importante dessa “invasão” é o crescimento de investimentos 

estrangeiros no mercado imobiliário residencial do Rio Grande do Norte, com muitas 

aquisições de imóveis e a conseqüente valorização do mercado local. Atualmente 

está em rápida expansão a construção de condomínios de segunda residência para 

estrangeiros, com projetos em torno de R$ 8 bilhões, através de grupos espanhóis, 

franceses e noruegueses. Para o turista europeu os preços internos são muito 

atraentes, quando comparados à realidade de seus respectivos países, contudo a 

situação para a comunidade local é diferente, com registro de valorização de até 

500% do metro quadrado construído, desde 2004, segundo informação presidente 

do Sindicato da Habitação do Rio Grande do Norte, Renato Gomes Netto, em 

entrevista ao Valor Econômico de 29/01/2008. 
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Porém, o maior projeto recentemente concebido para o turismo do Rio 

Grande está na construção de um novo aeroporto no município de São Gonçalo do 

Amarante, na região metropolitana de Natal. Essa iniciativa faz parte de um conjunto 

de esforços dos governos federal e estadual para expandir a economia do Rio 

Grande do Norte, dando uma nova dimensão para inserir o estado com um 

diferencial competitivo no mercado turístico internacional. Segundo afirmação ao 

Valor Econômico de 29/01/2008, do diretor comercial do grupo espanhol Sanchez, 

João Maria Medeiros, “o tsunami que ocorreu na Ásia desviou a rota de turismo dos 

europeus para a costa brasileira”. Esse aspecto é favorecido ainda pela proximidade 

da região, que fica praticamente há 7 horas de vôo de Lisboa. Por isso não seria 

precipitado afirmar que, com esse novo empreendimento, Natal pode ser 

transformada no portão de entrada de europeus no nordeste.   

 
Mesmo diante das expectativas favoráveis para o mercado potiguar, há um 

componente indigesto que tem gerado preocupação para os gestores públicos, o 

turismo sexual. O estado do Rio Grande do Norte, a exemplo do Ceará e 

Pernambuco, tornou-se rota de turistas estrangeiros que procuram aventuras 

sexuais, que além de proporcionar pouca receita para o estado, gera violência 

contra menores com a disseminação do uso freqüente de drogas.  

 
Os números da Secretaria Nacional de Segurança demonstram que no ano 

de 2006 foram registrados dois óbitos de turistas no Rio Grande do Norte, tendo 

ainda 137 outras ocorrências de violência contra visitantes, números esses que se 

analisados isoladamente poderiam ser apontados como ameaça à sustentabilidade 

da atividade turística. Contudo, quando analisados os índices de violência com 

crimes letais, a taxa em 2005 foi a menor em relação aos pares analisados neste 

trabalho, com 19,9 homicídios por 100 mil habitantes, um número muito inferior de 

Pernambuco, que foi o maior do Brasil, com 48,0 homicídios por 100 mil habitantes. 

Considerando que a imagem é o principal instrumento para comercialização do 

produto turístico, é imperativo reconhecer que esses problemas representam uma 

ameaça à expansão do turismo internacional e por isso devem ser tratados de forma 

prioritária, uma condição que o estado do Rio Grande do Norte tem controlado de 

forma mais eficiente.  
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No que concerne à geração de empregos na atividade turística do estado, 

nos anos recentes de 2002 a 2005, dados da tabela 30 revelam que foi registrado 

um crescimento linear de 23,6%, considerado bom dentro do contexto regional do 

Nordeste. Conforme dados da tabela 30, o maior empregador é o setor de 

alojamento, vindo logo a seguir o de transporte. Os setores que mais cresceram 

nesses anos foram, pela ordem: aluguel de transportes (98%), auxiliar de 

transportes (56%) e agente de viagens (55%). Apenas o setor de transportes 

manteve-se estável, com índice de apenas 1,2% (IPEA, 2007). Esses números 

sugerem que a indústria do turismo do Rio Grande do Norte atravessa um período 

de expressivo crescimento, proporcionalmente o maior da região Nordeste. 

 

Tabela 30 

Estimativa da mão de obra ocupada no turismo do R.G .Norte – 2002/2005 

(unid) 

Período Aloja-
mento 

Alimen-
tação Transporte  Aux. 

Transp.  
Agente 
Viagens 

Aluguel 
Transportes  

Cultura 
e Lazer  Total 

dez/02 4.138 1.690 3.754 84 221 121 313 10.322 
dez/03 4.537 1.855 3.806 110 249 163 349 11.068 
dez/04 5.088 2.212 3.823 123 269 203 373 12.091 
dez/05 5.360 2.420 3.800 131 344 240 467 12.762 

Fonte: Ipea/2007        
 

No que diz respeito à média salarial da indústria turística, o Rio Grande do 

Norte também apresenta um crescimento substancial no período de 2003/2006, 

atingindo o percentual de 22,9%, segundo levantamento do IPEA (2007). O valor do 

salário médio, embora esteja em R$ 639,3 no mês de dezembro de 2006, exibe um 

crescimento superior a todos os outros estados analisados, sendo inferior 

nominalmente apenas Pernambuco e Bahia. Esse indicador sugere que a 

qualificação da mão de obra potiguar tem melhorado consideravelmente nos últimos 

anos, um fato que pode ser comprovado nas observações empíricas realizadas.   

 
Através da tabela 31, verifica-se que os setores que obtiveram maiores 

índice de crescimento na média salarial foram: alimentação (46%), alojamento (45%) 

e agentes de viagens (36%), uma evidência clara de que o setor hoteleiro e de 

restaurantes estão em franca expansão.  
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Tabela 31 

Salários médios da ocupação do turismo R.G.Norte – 2003/2006 (R$) 

Período  Aloja-
mento 

Alimen-
tação Transporte  Aux. 

Transp.  
Agente 
Viagens 

Aluguel 
Transportes  

Cultura 
e Lazer  Total 

dez/03 382,6 324,8 758,1 1.386,0 411,5 658,4 389,1 520,2 
dez/04 415,1 350,8 783,0 1.886,8 442,7 768,7 394,8 552,0 
dez/05 461,7 388,4 864,4 1.373,6 497,0 821,6 419,9 573,8 
dez/06 556,2 473,3 909,8 1.527,2 561,4 846,5 458,9 639,3 

Fonte: Ipea/2007         
 

Quanto à divulgação nos principais mercados nacionais e internacionais, a 

SETUR/RN tem procurado vender o Rio Grande do Norte como uma excelente 

opção de lazer e negócios, incentivando a realização de vôos regulares, e até 

mesmo charters, da Europa, sendo a segunda opção, em determinadas situações, 

pouco recomendável, face à incidência do turismo sexual. Considerando que a 

cidade de Natal está a praticamente 7 horas de viagem daquele continente, esse 

tempo é considerado muito favorável aos padrões de preferência do turista 

estrangeiro. A expectativa é que o fluxo de turistas estrangeiros continue crescendo 

no mesmo patamar dos últimos 5 anos, e para tanto o estado fará grandes 

investimentos em infra-estrutura, reservando R$ 48 milhões de recursos do 

PRODETUR/NE II para construção de estradas, saneamento básico, segurança, 

meio ambiente, projeto Pólo Costa Branca, Costa das Dunas e muitos outros (BNB, 

2006). 

 
Um fato curioso quanto à divulgação do estado, é que inicialmente foi 

realizada através do método mais antigo e convencional do mundo, qual seja, de 

boca a boca. Segundo o Secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, 

Marcelo Rosado, “um turista foi chamando o outro e as vendas eram feitas para os 

conterrâneos” (Valor Econômico, 29/01/2008). A partir do final dos anos 90 o 

governo estadual intensificou a divulgação institucional de seus atrativos naturais em 

feiras internacionais, contabilizando em 2005 investimentos de R$ 4 milhões, para 

promoção no Brasil e no exterior. 

 
Essas medidas proporcionaram um crescimento substancial das receitas 

com o receptivo internacional, com os números do período de 2001 a 2005 atingindo 

recordes históricos na economia local. Curiosamente apenas no ano de 2006 

apresentou uma ligeira retração, possivelmente devido a crise do setor aéreo 
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doméstico, que afetou fortemente determinados mercados emergentes do Nordeste, 

que se pode constatar na tabela 32. 

 
Tabela 32 

 
Receita cambial do turismo no R. G. do Norte x Bras il - 2001 a 2006  (Milhões de US$) 
 

Região 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Evolução 
Brasil 1.731 1,998 2,479 3,222 3,861 4,316 149% 

R. G. Norte 36,4 42,7 86,7 146,1 196,9 182,2 400% 
 RN/BR 2,10% 2,13% 3,49% 4,53% 4,40% 4,22%  
   Fontes: SETUR/RN (2007), PNT 2007/2010. 

 

De qualquer forma, como compensação à essa queda interna, evoluiu 

consideravelmente no Rio Grande do Norte o número de vôos charters provenientes 

da Europa, daí porque os prejuízos não foram tão acentuados. Além das ligações 

diretas com vôos charters, algumas empresas regulares ampliaram suas ofertas de 

vôos regulares para o Nordeste, destacando-se a iniciativa da empresa portuguesa 

TAP, que mantém 5 viagens semanais de Lisboa para Natal (INFRAERO, 2007). É 

importante ressaltar, contudo, que os vôos charters normalmente contribuem para a 

disseminação do turismo sexual, um segmento prejudicial ao crescimento saudável 

do turismo. 

 
Percebe-se que o turismo no Rio Grande do Norte cresce silenciosamente, 

dentro de um modelo perfeitamente concebido para recepção de turistas 

estrangeiros. Por isso muitos europeus “vendem” esse estado em suas respectivas 

origens como uma excelente opção de lazer. Os principais atributos favoráveis são: 

as belezas naturais, muito sol, distância em relação ao continente europeu, o 

controle da violência e o crescente interesse do estado em realizar as obras de infra-

estrutura necessárias. Natal atualmente pode ser considerada a cidade do Nordeste 

mais agradável e estruturada para receber turistas estrangeiros. Com a construção 

do novo aeroporto em São Gonçalo do Amarante, o estado surgirá como um forte 

concorrente para se tornar o portão de entrada de europeus no Nordeste.  
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Tabela 33 
 

Indicadores relevantes da economia e turismo do 
Rio Grande do Norte – 2005 

 
1. Número de visitantes (ano) - total 2.187.000 
2. Receita turística total (R$ milhões ano) - total 492 
3. Hotéis 171 
4. Quartos 6.978 
5. Participação do turismo no PIB 10,5 
6. Investimento promoção turística (R$ milhões/ano) 4 
7. Empregos no turismo  12.762 
8. Número de homicídios (Por 100 mil habitantes) 19,9 
9. Ocorrências com turistas 137 
10. Morte de turistas 2 

                   Fonte: Anuário Exame Turismo 2007/2008, IBGE (2007), IPEA (2007). 
 
 

Segundo indicadores apresentados na tabela 33, o estado do Rio Grande 

do Norte desponta como um bom destino turístico, uma realidade que mudou nos 

últimos 5 anos. Assim como os demais estados nordestinos, a qualificação da mão 

de obra se constitui num desafio digno de prioridade absoluta. Porém, segundo 

observações empíricas realizadas ao longo deste estudo, a posição do estado é 

fortalecida pela eficiência na realização dos investimentos em infra-estrutura e que 

se consolidam tanto na capital quanto na extensão de toda a zona litorânea, um 

padrão divergente, por exemplo, do Ceará e Pernambuco.  
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5. IMPACTO DO RECEPTIVO INTERNACIONAL NO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO 

 

5.1 Produção do Receptivo Internacional de Pernambu co 
 

O estado de Pernambuco é um dos menores da federação, mas por outro 

lado é uma das regiões mais ricas tanto em recursos naturais como culturais. O seu 

litoral, embora tenha uma extensão de apenas 187 km, dispõe de algumas das 

praias mais exóticas do Brasil, destacando-se dentre elas Porto de Galinhas, eleita 

pela sexta vez consecutiva como a mais bela do país, em 2007 (Revista Viagem, 

2007). Faz parte ainda do estado o arquipélago de Fernando de Noronha, uma das 

mais raridades turísticas do Brasil, bastante visitado por turistas do mundo inteiro 

durante todos os meses do ano. 

 
 As belezas naturais de Pernambuco geralmente eram apontadas como 

solução de determinados problemas de ordem econômica, que dificultavam o 

desenvolvimento sustentado do setor turístico. As maiores expectativas estavam 

voltadas para o aumento do fluxo de turistas estrangeiros, considerando que esse 

mercado é um importante gerador de divisas, e por isso de grande significado para o 

combate à pobreza e as desigualdades sociais.  E os fatos concorriam para que 

essa realidade fosse consolidada no mercado de pernambucano, quando, a partir de 

2001, inexplicavelmente, perdeu a segunda posição de maior receptor de 

estrangeiros no Nordeste, sendo ultrapassado pelos estados do Ceará e Rio Grande 

do Norte, além da Bahia, que é o líder da região. 

 
Como tem sido crescente a procura do destino Nordeste por turistas 

europeus e americanos, seria muito lógico que um modelo eficiente de turismo 

voltado para o receptivo internacional fosse priorizado em Pernambuco. Afinal, as 

diversidades das praias pernambucanas, além da rica cultura histórica, representam 

um sonho de consumo para os turistas do mundo inteiro, portanto não é 

compreensível a hesitação quanto à adoção de medidas necessárias com vistas à 

erradicação gradual de antigas práticas comerciais e a conseqüente implantação de 

um novo modelo de turismo. Segundo dados do Ministério do Turismo, a evolução 

da entrada de turistas estrangeiros em Pernambuco tem sido relativamente pequena 
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nos últimos anos, quando comparada com os demais estados analisados, porém 

mesmo assim registrando um crescimento superior, em termos percentuais, no 

volume de estrangeiros que visitaram o país, conforme pode ser percebido na tabela 

34. 

Tabela 34 
 

Entrada de turistas em Pernambuco x Brasil - 2001 a  2006 (unid) 
 
REGIÃO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 % 
Brasil 4.772.575 3.784.898 4.132.847 4.793.703 5.358.000 5.019.000 5,16% 
Pernambuco 60.251 48.522 57.214 76.537 90.836 72.131 19,71% 
 PE/BR 1,26% 1,28% 1,38% 1,59% 1,69% 1,43%  

Fontes: Anuário Estatístico (2002.2004,2006) e SETUR/PE (2006) 

 
Por que o estado de Pernambuco tem alcançado resultados tímidos no 

turismo receptivo internacional, já que dispõe de um dos melhores recursos naturais 

e históricos do país? Esta é a questão que se pretende explicar através dos estudos 

realizados mediante observações empíricas e análise matemática da presente 

pesquisa. Este trabalho foi realizado por quase 2 anos, fruto de visitas a quase todas 

as regiões envolvidas, com inúmeras entrevistas com pessoas do trade, além de 

autoridades do governo estadual, incluindo-se entre eles dois presidentes da 

EMPETUR e o atual vice-governador. A posição atual é uma questão incômoda, 

porque coube à Pernambuco a iniciativa pioneira da implantação de um plano 

estruturado na área turística no limiar dos anos 90, que recebeu o nome de Projeto 

Costa Dourada. Contudo, a descontinuidade de gestão do turismo gerou um atraso 

considerável, devido ao envelhecimento do modelo inicialmente adotado e a 

conseqüente falta de inovação, contribuindo desta forma para a desvalorização do 

segmento turístico, um dos mais rentáveis para a economia local. 

 
Segundo Rolim (1999, p.17),  

 
Em 1990, as políticas governamentais para o desenvolvimento do turismo 
brasileiro eram voltadas apenas para as áreas de financiamentos de hotéis 
(sem critérios de prioridades), coletas de estatísticas e um incipiente 
marketing turístico em nível internacional. Toda essa situação se 
modificaria com o lançamento do projeto Costa Dourada, inspirado nos 
grandes projetos de centros de turismo integrados, projetados e 
implementados pelo governo mexicano, como Cancun, Ixtapa, Cabos e 
Loreto, etc. Esse projeto viria a inspirar, mais tarde, na criação do 
PRODETUR/NE, com o objetivo de fortalecer o turismo no nordeste e 
consolidar a região como importante destinação turística nacional e 
internacional.  
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É importante, portanto, reconhecer que as lições do passado precisam ser 

revistas e aperfeiçoadas ao longo dos anos, assegurando o crescimento continuado 

do setor. A interrupção pode representar perdas irreparáveis, além de dificultar a 

recuperação do mercado. Portanto, em que pese a validade da análise científica do 

presente trabalho em destacar determinados atributos do modelo adotado, não há 

como negar que atualmente Pernambuco se ressente de um planejamento 

estratégico de longo prazo, com metas claras e objetivas, que permita assegurar o 

desenvolvimento sustentado do turismo em sua economia. O projeto concebido 

inicialmente para desenvolver o turismo no litoral poderia ter sido um divisor de 

águas com o modelo anterior, não fosse a descontinuidade por falta de vontade 

política ou mesmo de verbas.  

 
Por outro lado, os estados vizinhos Bahia e Rio Grande do Norte foram 

agressivos na implantação de projetos para capacitarem suas respectivas regiões 

como destinos turísticos mundialmente conhecidos. A Bahia foi mais ousada nos 

investimentos em infra-estrutura para receber turistas de alto poder aquisitivo, e por 

isso até aqui tem colhido os melhores resultados. O Rio Grande do Norte tem 

revelado melhor equilíbrio na gestão de seus principais diferenciais – recursos 

naturais, infra-estrutura e segurança. O Ceará, contudo, acumula os mesmos 

problemas de Pernambuco e, sob vários aspectos, as mesmas perspectivas. Para 

retomar a uma posição de destaque, Pernambuco se depara com situações de alta 

complexidade na gestão e custos. A visão e o receio de ficar para trás talvez force o 

governo a promover reformas estruturais no modelo, porque ele precisa de urgentes 

ajustes competitivos. 

 
As iniciativas do estado em realizar investimentos na infra-estrutura turística, 

através de recursos do PRODETUR/NE I, no final dos anos 90, apresentam sinais 

inequívocos de que ficaram aquém de suas reais necessidades, com a aplicação de 

apenas R$ 64 milhões, enquanto que Bahia e Ceará utilizavam maiores fatias, com 

recursos na ordem de R$ 215 milhões e R$ 141 milhões, respectivamente. Talvez, 

por esse motivo, determinados investimentos considerados vitais para o 

desenvolvimento sustentável do turismo foram adiados, dentre eles a ineficiente 
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infra-estrutura de acesso, urbanística e sanitária do principal produto turístico do 

estado, Porto de Galinhas.  

Finalmente, no PRODETUR/NE II, de Pernambuco aparece com a maior 

fatia de recursos contratados, na ordem de R$ 75 milhões, cuja aplicação 

certamente foi priorizada para dotar o estado de uma infra-estrutura competitiva 

internacionalmente.  

 
Os efeitos multiplicadores desses investimentos públicos se refletiram na 

expansão dos projetos privados que se consolidam na região, porém, mesmo assim, 

a projeção para Pernambuco pode ser considerada baixa, quando comparada com 

as condições da Bahia e Ceará. Para os próximos 2 anos o estado deve receber de 

empreendedores estrangeiros investimentos no setor hoteleiro de R$ 438 milhões, 

distribuídos conforme tabela 35. 

 

Tabela 35 

Principais investimentos em hotelaria em Pernambuco  – Previsão até 2009 

Empreendimento Localização Valor estimado Investidor Prazo operação  
Pestana Resort P. Galinhas-PE R$ 210,000,000 A definir 2009 
The Reef Club Barreiros - PE R$ 210,000,000 Qualta Resorts 2009 
IBIS Recife Recife - PE R$ 11,000,000 Accor Hotels 2008 
IBIS Petrolina Petrolina - PE R$ 7,000,000 Accor Hotels 2008 

  Total............... R$ 438,000,000     
Fonte: Anuário Exame Turismo – 2007/2008 

 
Vale ressaltar, contudo, que os maiores volumes de investimentos privados 

realizados e projetados para o Nordeste estão direcionados aos estados da Bahia e 

Ceará, que respectivamente receberam e/ou devem receber empreendimentos na 

ordem de R$ 2.912 e R$ 2.279 milhões, que se constitui um avanço considerável 

(Anuário Turismo Exame-2007/2008). 

 
É importante refletir, dentro de uma visão geral, o posicionamento adotado 

nas políticas de cada estado para o mercado de turismo e porque alguns são 

capazes de alcançar elevado padrão de crescimento, enquanto outros conquistam 

pouco progresso, mesmo dispondo de grande potencial. Por isso não se torna 

compreensível, por exemplo, a ausência de um planejamento estratégico para 

melhor exploração turística de Fernando de Noronha, uma área nobre e altamente 

diferenciada, no contexto global. Considerando que cresce no mundo inteiro o 
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interesse por lugares exóticos e personalizados, o que significa um modelo de 

turismo de alta renda, o arquipélago de Fernando de Noronha deveria representar 

um diferencial de mercado. 

 
De qualquer sorte, Pernambuco tem avançado consideravelmente nas 

receitas turísticas com o receptivo internacional, fundamentalmente no ano de 2006, 

quando cresceu em termos percentuais acima da média dos outros estados, mesmo 

considerando que esse foi um ano difícil para o mercado turístico brasileiro, 

especialmente devido a crise da empresa aérea Varig, que deixou de operar várias 

rotas domésticas e internacionais em 2006.  

 
Um detalhe a ser observado: as receitas com o receptivo internacional de 

Pernambuco não têm correlação com o fluxo de turistas contabilizados na estatística 

do Ministério do Turismo. A resposta mais lógica para essa diferença está no fato da 

cidade de Recife não ostentar mais a condição de portão de entrada de turistas 

estrangeiros no Nordeste, porque hoje os turistas estrangeiros diversificam suas 

chegadas na região através das cidades de Salvador, Natal e Fortaleza. Contudo, 

felizmente uma fatia expressiva desses turistas que chega por outros estados inclui 

Pernambuco em seus roteiros de visitas, possibilitando que a receita turística atinja 

valores relativamente expressivos, a nível de nordeste, conforme pode ser 

observado na tabela 36. 

 

Tabela 36 
 

Receita cambial do turismo em Pernambuco x Brasil –  2001/2006 (US$ milhões) 
 
Região 2001 2002 2003 2004 2005 2006 %  
Brasil 1,731 1,998 2,479 3,222 3,861 4,316 149% 
Pernambuco 100,5 72,9 82,7 106,2 216,5 331,3 229% 
% PE/BR 5,8% 3,6% 3,33% 3,2% 5,6% 7,7%   

Fontes: Ministério do Turismo e SETUR/PE (2007) 

 
Outro aspecto curioso sobre a inexistência de uma boa projeção do turismo 

de pernambucano, reside no fato da cidade de Recife não estar inserida entre as 8 

cidades brasileiras listadas pela ICCA, como receptoras de eventos internacionais. 

Como é notória, essa capital dispõe de um Centro de Convenções amplo e dotado 

de infra-estrutura para receber eventos internacionais, além de uma rede hoteleira e 
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de grandes resorts ao redor da cidade, com seus business centers, contudo está 

bem abaixo de determinadas cidades com menores recursos.  

 
No que diz respeito ao número de empregos formais no segmento turístico, 

o estado desponta-se como um dos principais no Nordeste, no total de 29.656 

empregados no ano de 2005 (IPEA, 2007), ficando atrás apenas da Bahia, em toda 

a região Nordeste. Essa posição favorável é fruto da boa projeção do mercado 

turístico doméstico, um setor que Pernambuco tem larga preferência, mantendo-se à 

frente do Ceará e Rio Grande do Norte.  

 
Já no aspecto qualitativo, a mão de obra empregada no turismo ainda pode 

ser considerada deficiente dentro dos padrões internacionais, tanto no nível superior 

(universitário), quanto no nível técnico (pessoal de frente). Esse não é um “privilégio” 

desse mercado, mas trata-se de uma realidade de boa parte da mão-de-obra 

empregada na atividade turística do Nordeste. Por esse motivo afirma-se que um 

dos maiores desafios dos gestores públicos e privados reside na capacitação das 

pessoas da região para a obtenção de um desenvolvimento dentro dos parâmetros 

internacionais e de acordo com as novas exigências do mercado por produtos 

turísticos diferenciados. A educação da mão de obra turística pernambucana, 

notadamente das escolas de nível superior, carece de cuidados, porque além dos 

poucos cursos de turismo existentes, não há estímulo de procura pelos mesmos.   

 
É preciso compreender que a formação da mão-de-obra é um item básico 

para a projeção do turismo, e por isso precisa ser vista como um dos principais 

pontos estratégicos no desenvolvimento interno, porque a globalização da economia 

exige que o território turístico seja mundial. Em outras palavras, não há como 

promover o desenvolvimento regional ou nacional, sem a projeção de uma política 

de desenvolvimento global, com uma inovação contínua dos produtos turísticos, 

além de uma competente qualificação da mão de obra utilizada em toda a cadeia 

produtiva do setor.  

 
Apesar de várias situações adversas, a atividade do turismo de Pernambuco 

tem conquistado nos últimos anos crescimento no impacto da receita turística sobre 

o PIB estadual, atingindo o percentual de 11,5% no ano de 2005, um dos maiores do 

Nordeste, ficando abaixo apenas do Ceará (SETUR/PE, 2007). Este é um referencial 
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interessante para a atividade turística local, demonstrando uma reação que todos os 

setores da economia apresentam, com previsões de crescimentos para o PIB 

pernambucano nos anos de 2007 e 2008, respectivamente de 5,12% e 5,08%, 

segundo dados da Datamétrica Consultoria. 

 
Os indicadores relevantes da tabela 37 reúnem dados de todos os estados 

analisados, para uma melhor visualização e compreensão de alguns diferenciais das 

respectivas unidades. 

 
Tabela 37 

 
Indicadores relevantes do turismo (nacional e inter nacional)  

 BA/CE/RN/PE – 2005/2006 
 

Indicadores  Bahia Ceará R.G. Norte  Pernambuco  
1.Número visitantes total (ano) - 2006 5.635.000 1.968.000 2.187.000 3.500.000 
2.Número visitantes estrangeiros (ano)-2006 178.862  108.050 117.688  72.131 
3.Receita turística total (R$ milhões ano) -2006 3.008 1.182 492 1.625 
4.Receita turística intern.(U$ milhões/ano) -2006 494,5  269,4 182,2  331,3 
5.Hotéis - 2006 724 225 171 217 
6.Quartos - 2006 23.285 10.129 6.978 8.372 
7.PIB valores correntes (1.000.000 R$) - 2005 90.943 40.923 17.862 49.904 
8.Participação do turismo no PIB - 2005  7,77 11,8 10,5 11,5 
9.Invest. promoção turística (R$ milhões/ano)-05  3,5 22 4 5 
10.Empregados na indústria turística - 2005 43.846 18.474 12.762 29.656 
9.Taxa de homicídios (Por 100 mil hab.) - 2005 23,0 20,2 19,9 48,0 
10.Ocorrências com turistas - 2005 657 1.021 137 169 
11.Morte de turistas - 2005 0 1 2 0 
Fontes: Ministério do Turismo (2007), Secretaria Nacional de Segurança Pública (2007; IPEA (2007); 
             Secretarias de Turismo do Ceará, Bahia, R.G.Norte e Ceará (2007) 
 

 
       As observações empíricas realizadas no presente trabalho demonstram 

que Pernambuco se depara com alguns desafios complexos, fundamentalmente no 

turismo internacional, já que não conseguiu ao longo dos últimos 5 anos realizar 

algumas inovações no modelo vigente, da ineficiência na infra-estrutura voltada para 

essa indústria e, sobretudo pela falta de segurança.  

 
       Além desses aspectos, não seria precipitado afirmar que Fernando de 

Noronha atualmente tem revelado um modelo de turismo indefinido, constituindo-se 

num autêntico trade-off que precisa ser mais bem avaliado. Em outras palavras, o 

governo precisa definir se a atividade turística da ilha será de alta renda ou de 

massa, evitando um modelo misto numa área de potencial diferenciado. Também no 
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continente, a situação de Olinda também se apresenta contraditória, pois embora 

seja uma cidade promissora, de cultura secular, padece diante da visível ausência 

de infra-estrutura, organização e segurança. 

 

 

5.2 Impacto na Economia de Pernambuco 

 
     Ao longo desta pesquisa foram citados e comentados sobre alguns 

números da economia da atividade turística nos estados selecionados, com 

destaque especial para a situação de Pernambuco, com o receptivo internacional. 

Contudo, para uma análise do impacto direto do turismo sobre a economia do 

estado, foram considerados dados dos setores doméstico e internacional incidindo 

sobre: PIB estadual, geração de empregos e expansão dos leitos de hospedagens. 

       
      Sobre o impacto da atividade turística doméstica e internacional no PIB 

estadual, segundo estudo da Empetur (2007), a incidência alcançou o percentual de 

10,6%, no ano de 2006, o que equivale a aproximadamente R$ 5.883 milhões de 

reais. Aquele percentual é praticamente o mesmo alcançado em 2001, com o estado 

iniciando uma trajetória de queda a partir de 2002, atingindo o pior momento em 

2003, quando chegou a 6,4% do PIB. O período de 2004 a 2006 pode ser 

considerado uma fase de recuperação, traduzindo as medidas adotadas nos 

investimentos diretos realizados através do Prodetur I e da iniciativa privada, 

principalmente de estrangeiros do setor de turismo. Na tabela 38 são demonstrados 

os índices referentes a participação na renda total to turismo no PIB pernambucano. 

 
Tabela 38 

Participação da renda turística total no PIB de Per nambuco – 2000/2006 

Ano Renda ampliada - total 
(R$ milhões) 

PIB de Pernambuco        
(R$ milhões) 

Participação da renda 
total no PIB 

2000 1,681.08 29,127 5.8 
2001 3,375.84 31,725 10.6 
2002 3,191.02 36,510 8.7 
2003 2,722.34 42,261 6.4 
2004 3,533.30 47,697 7.4 
2005* 4,113.62 51,103 8.0 
2006* 5,883.95 55,504 10.6 

Fonte: Empetur/ Pesquisas do turismo receptivo/CTI-NE/Embratur/CONDEPE/ 
         *Dados provisórios - última revisão: setembro de 2007 
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      Os investimentos públicos realizados pelo Prodetur I permitiram a 

implantação e modernização do aeroporto dos Guararapes, construção e melhoria 

de estradas e acessos rodoviários nos pólos turísticos e obras de saneamento 

básico, beneficiando diretamente 500 mil pessoas (BNB, 2006). As estimativas da 

Secretaria de Planejamento do Estado são de que esses investimentos públicos 

tenham proporcionado um efeito multiplicador nos investimentos privados, gerando 

inúmeras benfeitorias e melhorias em pequenos negócios em todo o estado. 

 
      Ainda com base nesses mesmos dados da EMPETUR (2007), pode-se 

estimar que os gastos realizados por estrangeiros em 2006, no consumo total de 

bens e serviços, geraram receitas diretas de R$ 1.248 milhões, o equivalente a 2,2% 

do PIB pernambucano, registrando um crescimento três vezes superior ao índice 

alcançado em 2000, que foi de 0,7%, como demonstra a tabela 39. 

 

Tabela 39 

 
Participação da renda turística do receptivo intern acional no PIB 

de Pernambuco – 2000/2006 

Ano Renda ampliada 
internacional (R$ milhões)  

PIB de Pernambuco        
(R$ milhões) 

Participação da renda 
internacional no PIB 

2000 190.31 29,127 0.7 
2001 413.35 31,725 1.3 
2002 372.94 36,510 1.0 
2003 444.31 42,261 1.1 
2004 570.43 47,697 1.2 
2005* 864.08 51,103 1.7 
2006* 1,248.40 55,504 2.2 

Fonte: Empetur/CTI-NE/Embratur/CONDEPE/Pesquisas do turismo receptivo 
         *Dados provisórios - última revisão: setembro de 2007 

 
 
      O baixo desempenho dos anos de 2002 a 2004 evidencia uma retração no 

turismo internacional de Pernambuco, já que ficou abaixo do que fora conquistado 

em 2001. Porém, a evolução registrada dos anos de 2005 e especialmente em 2006 

(tabela 39), sinaliza de que o estado inicia uma fase de recuperação no mercado de 

receptivo internacional. Essa possibilidade se torna ainda mais concreta, no 

momento em que são levados em consideração os investimentos provenientes do 
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Prodetur II e o crescimento dos empreendimentos privados, fundamentalmente de 

origem estrangeira. 

 
Segundo relatório da Assessoria Econômica (ASSEC) do Ministério do 

Planejamento (2007), a importância do setor de turismo se reflete também em 

estimativas que associam cada quarto de hotel a 0,4 a 2 empregos diretos. De 

acordo com os padrões internacionais, é possível gerar um emprego no setor de 

restaurantes com cerca de US$ 10 mil. De modo mais geral, a OMT estima que para 

cada dólar investido no turismo por um país, o retorno é de US$ 6.  

 
Sobre a geração de empregos, dados do IPEA (2007), indicam que foi 

registrado um crescimento linear de apenas 10% no período de 2002/2005, uma das 

menores taxas do Nordeste, especialmente quando comparada com os estados 

analisados nesta pesquisa – Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte. O setor que mais 

tem empregado é o de transportes, vindo logo a seguir o alojamento. Contudo, o 

maior crescimento nesse período foi registrado pelo setor auxiliar de transportes, 

com o percentual de 55%, vindo logo a seguir o de aluguel de transportes com 38%. 

Esses dados sugerem uma constante movimentação do turismo rodoviário do 

estado dentro da região Nordeste ou até mesmo para outras regiões do país. 

 
De qualquer sorte, percebe-se que o crescimento do emprego formal no 

turismo do estado tem apresentado evolução contínua desde dezembro de 2002, 

conforme demonstrado na tabela 40, acreditando-se que se os investimentos 

projetados para o setor forem alocados de forma eficiente, a evolução será muito 

superior nos próximos anos. 

 
Tabela 40 

Estimativa da mão de obra formal ocupada no turismo  Pernambuco – 

2002/2005 

Período  Aloja-
mento 

Alimen-
tação Transporte  Aux. 

Transp.  
Agente 
Viagens 

Aluguel 
Transportes  

Cultura 
e Lazer Total 

dez/02 6.624 2.731 14.218 1.297 967 295 831 26.961 
dez/03 6.363 2.892 14.141 1.463 1.009 294 950 27.110 
dez/04 6.847 3.258 14.333 1.822 1.162 341 978 28.742 
dez/05 7.086 3.502 14.368 2.022 1.273 408 997 29.656 

Fonte: IPEA/2007       
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Embora o crescimento do emprego na atividade turística de Pernambuco 

não seja expressivo, já no diz respeito ao salário médio do setor o estado desponta 

com a melhor posição, com a média salarial de dezembro de 2006 atingindo o valor 

de R$ 728,20, conforme tabela 41.   

 
O setor de transportes mais uma vez tem sido o destaque, assegurando as 

maiores médias de salários, alcançando em 2006 o valor de R$ 1.672,10. Contudo, 

o setor que mais prosperou na valorização do salário médio foi o de alimentação, 

com um índice de crescimento linear entre 2003 e 2006 na ordem de 43%, seguido 

do setor de alojamento, que evoluiu 34% no mesmo período. Esses índices 

sinalizam que o setor de hotéis, especialmente de Porto de Galinhas, atravessa 

franca expansão, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. 

 

Tabela 41 

Salários médios da ocupação do turismo de Pernambuc o – 2003/2006 

Período Aloja-
mento 

Alimen-
tação Transporte  Aux. 

Transp.  
Agente 
Viagens  

Aluguel 
Transportes  

Cultura 
e Lazer  Total  

dez/03 462,9 348,6 799,0 1.301,6 671,2 531,1 493,2 588,2 
dez/04 494,4 375,3 882,3 1.378,8 695,6 572,0 528,9 627,7 
dez/05 549,9 431,5 965,0 1.449,2 760,1 692,3 515,7 686,4 
dez/06 621,5 499,2 1.000,3 1.672,1 839,1 638,1 513,9 728,2 

Fonte: Ipea/2007        
 
     É possível afirmar que a qualidade dos serviços turísticos, especialmente 

nos setores de alimento e transportes, pode ser considerada como uma das 

melhores do Nordeste, e por isso é a mais valorizada. O pólo culinário de Recife, por 

exemplo, é considerado como um dos melhores do Brasil, uma tradição de longos 

anos. Contudo, para atender requisitos de padrão internacional, é perceptível a 

necessidade de um avanço significativo na qualificação da mão de obra de toda a 

cadeia produtiva, principalmente no atendimento direto, que ainda apresenta 

dificuldades, por exemplo, do uso de uma segunda língua. 

 
       Sobre a evolução das UHS (unidades habitacionais dos estabelecimentos 

– quartos, apartamentos e suítes, dentre outros), o período de 2005 a 2007 revela 

situações contraditórias entre os dois principais pólos de turismo de Pernambuco, 

Recife e Ipojuca (Porto de Galinhas).  
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A cidade de Recife estagnou ao longo do período de 2005/2006, e 

posteriormente caindo razoavelmente tanto em quantidade de UHS quanto em 

número de hotéis, conforme pode ser comprovado na tabela 42.  Por outro lado, 

Porto de Galinhas expande consideravelmente, uma demonstração de que os 

turistas migram gradativamente para os eixos do litoral, evitando a região 

metropolitana de Recife.  

 

Tabela 42 

Evolução das UHS em hotéis, pousadas e flats de Per nambuco – 2005/2007 

2005 2006 2007 Cidade 
Hospedagem UHS Hospedagem UHS Hospedagem UHS 

Recife 86 5.172 87 5.101 82 4.831 
Ipojuca 158 3.152 159 3.175 163 3.908 

  SETUR/PE – 2007 

 
      Essa tendência pode ser comprovada pelo número de resort’s implantados 

recentemente naquele balneário, atualmente o segundo mais importante do 

Nordeste, ficando abaixo apenas da Bahia, que teve a primazia de introduzir na 

região o conceito de turismo voltado para a classe de alta renda, com resort’s 

dotados de campo de golfe e outros conceitos de padrão internacional. 

 
       Contudo, pelo volume de empreendimentos projetados pelos estados Rio 

Grande do Norte e Ceará, para os próximos 3 anos, é possível que a atual posição 

de Pernambuco seja ultrapassada em volume e qualidade por aqueles estados. 

Tudo mais constante, essa é uma previsão factível, já que o estado não avançou o 

suficiente na atração de grandes investimentos estrangeiros, voltados 

especificamente para o turismo de lazer, embora disponha de um dos melhores 

recursos naturais da costa brasileira. 

 

 

5.3 Tendências para o Mercado de Pernambuco 
 

Dentro de uma política de desenvolvimento do mercado turístico brasileiro 

para comercialização no exterior, a Embratur classificou em Pernambuco 3 destinos 

para serem vendidos internacionalmente, dentro do plano Aquarela, representando 

aquilo que o Ministério do Turismo classifica de “Marca Brasil”. Os lugares 
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escolhidos foram Porto de Galinhas, Fernando de Noronha e as próprias cidades de 

Recife e Olinda, todos dotados de características de destino de “sol e mar”, o 

produto mais procurado por estrangeiros.  

  
Esse é um sinal inequívoco de que as chances de Pernambuco em se 

tornar um dos principais destinos turísticos internacionais do Brasil são reais. 

Contudo, mesmo levando em conta que a escolha admite a existência de um 

potencial turístico considerável, o sucesso fica na dependência de um planejamento 

estratégico dinâmico, com visão em longo prazo, pois essa é forma mais eficaz para 

exploração dos verdadeiros potenciais geradores de riquezas da região. Pelo que se 

apurou, apenas no início de 2008 foi apresentado um plano estratégico formal, que 

está inserido dentro da política de desenvolvimento do atual governo. Por isso, é 

importante registrar que a presente pesquisa foi orientada por análise qualitativa e 

quantitativa de algumas regiões escolhidas no estado, tidos como referências 

internacionais, em estado temporal anterior ao lançamento do referido plano 

estratégico. 

 

 
5.3.1  Porto de Galinhas 

 
Trata-se do maior pólo turístico do litoral de Pernambuco, uma referência de 

nível internacional. Localizado a 70 km de Recife, no município de Ipojuca, é o 

balneário mais agitado do estado, compreendido pelas praias de Porto de Galinhas, 

Cupê e Muro Alto. Com águas límpidas, as piscinas naturais de Porto proporcionam 

inesquecíveis passeios de jangadas, onde se podem contemplar raras belezas da 

fauna marinha com visibilidade em até oito metros de mergulho.  

 
O complexo turístico de Porto de Galinhas pode ser considerado um 

cluster15, segundo estudo realizado por (PEREIRA, 2006). Esse cluster pode ser 

classificado como horizontal, porque é “formado por empresas que pertencem ao 

mesmo elo da cadeia produtiva, os hotéis” (p.5). Atualmente a região dispõe de 

diversos tipos de luxuosos empreendimentos privados, voltados especialmente para 

                                                 
15 Cluster – classificação de uma concentração geográfica de empresas interrelacionadas, fornecedoras 
especializadas, prestadoras de serviços e que atuam em setores correlatos. No turismo normalmente o 
cluster é representado por empresas que representam o mesmo elo da cadeia produtiva, que são os 
hotéis.   
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os diferentes tipos de hospedagem, incluindo-se desde campings até resorts de 

padrão internacional, todos concebidos para assegurar o conforto e diversão de 

visitantes exigentes, especialmente estrangeiros.  

 
Ainda segundo o autor acima, os maiores resorts desse complexo estão em 

Muro Alto, mais precisamente o Nannai Beach Resort e Summerville Beach Resort, 

que são destaques internacionais. O Pathernon Marulhos, que foi inaugurado em 

2005; o Enotel, o primeiro investimento dessa rede no Brasil e o Superclubs 

Breezers, este em fase de implantação, são referências para o turismo local voltado 

para visitantes de poder aquisitivo.  

 
A vida noturna, a culinária, o artesanato e muitos outros atrativos fazem de 

Porto de Galinhas uma das mais exóticas praias do Brasil, ao ponto de receber 

várias citações da imprensa internacional, destacando-se comentário feito no 

World’s Best Beaches 200616. Nos períodos de novembro a março, calcula-se que 

essa localidade receba cerca de 65.000 turistas mensalmente, com esse número 

caindo para 10.000 turistas mensais nos meses considerados de baixa temporada. 

Com a institucionalização desse cluster era de se esperar que a estrutura local fosse 

melhorada em todos os aspectos, não somente pela iniciativa privada, mas 

principalmente pelos governos estadual e municipal, o que de fato ocorreu apenas 

de forma parcial.  

 
Uma demonstração de força no crescimento do pólo turístico de Porto 

Galinhas pode ser percebida através da geração de novos empregos na região, que 

nos últimos anos tem evoluído de forma mais expressiva do que Recife, em termos 

percentuais. A média de crescimento anual de Recife entre 2003/2006 ficou em 

apenas 3,6%, enquanto que no município de Ipojuca (Porto de Galinhas), o 

crescimento no mesmo período foi de 5,1% ao ano, conforme demonstração da 

tabela 43. 

 

 

 

                                                 
16 Segundo World’s Best Beaches (2006), Pernambuco tem sido lembrado como um lugar exótico e 
ideal para fugir da realidade. As praias brasileiras obtiveram notas altas em todos os critérios, tornando-
se um dos destinos mais procurados. 
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Tabela 43 

Crescimento do emprego formal em Recife e Ipojuca –  2003/2006 

2003 2004 2005 2006 Localidade 
Quantidade* % ano Quantidade* % ano Quantidade* % ano Quantidade* % ano 

Média 

Pernambuco 27.11 1.5% 28.742 6.3% 29.656 2.3% 0 0 3.4% 
Recife 12.274 0.9% 13.199 7.5% 13.294 2.3% 13.335 1.0% 3.6% 
Ipojuca 1.883 3.0% 2.092 9.1% 2.193 3.2% 2.323 3.7% 5.1% 

Fonte: IPEA/2007 
*N° de empregados no mês de dezembro. 

 

 
Contudo, pelas evidências das medidas adotadas até então pela Prefeitura 

de Ipojuca, o cluster de Porto de Galinhas se encontra muito distante de conquistar 

um padrão competitivo internacional. É bem verdade que a iniciativa privada tem 

feito a sua parte, porém há sérios problemas estruturais que precisam ser 

urgentemente eliminados, especialmente pelo poder público. Uma das maiores 

dificuldades é o acesso àquele complexo, que normalmente se agrava nos finais de 

semana e feriados prolongados. Essa situação pode ficar ainda mais crítica com a 

construção da refinaria em Suape, considerando que o movimento tende a crescer 

substancialmente.  

 
Outro aspecto que dificulta o desenvolvimento sustentável do turismo em 

Porto de Galinhas é a falta de um planejamento urbano, uma situação de difícil 

solução em curto prazo, já que a relação do poder municipal e o trade turístico têm 

apresentado posições divergentes. Como a ocupação da área foi realizada de forma 

espontânea, os empresários se sentem senhores absolutos de suas respectivas 

áreas e, portanto pouco preocupados com a legislação urbana.  

 
Em determinadas áreas do litoral daquela região não há sequer licença para 

construção de imóveis residenciais. No entanto, pode-se afirmar que problema maior 

reside na falta de um sistema eficiente de saneamento básico17. Segundo 

informações da Secretaria de Turismo da Prefeitura de Ipojuca, 90% da rede de 

coleta de esgoto está pronta, porém não há estação de tratamento, sendo 

necessária a coleta do material e o conseqüente transporte através de caminhões 

para a estação de tratamento de Sirinhaém, distante cerca de 35 quilômetros.   
                                                 
17 O sistema de tratamento de esgoto, como quase tudo que o poder público contrata, teve sua 
execução suspensa, devido envolvimento em escândalo nacional da empresa Guautama, que foi 
“vencedora” do contrato, sendo que o destrato foi celebrado somente em julho/07. O novo edital já foi 
publicado e no ano de 2008 a nova empresa vencedora certamente reiniciará os serviços.  
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Além do problema de saneamento básico, a falta de limpeza urbana, 

sinalização, estacionamento e outros descuidos urbanísticos dentro de Porto de 

Galinhas são fatores que certamente constrangem os turistas estrangeiros, que são 

pessoas acostumadas com um nível de qualidade muito superior. Essas dificuldades 

certamente dificultam a sustentabilidade do turismo na região, um exemplo comum 

de regiões que fazem do turismo uma atividade espontânea. 

 
A propósito, a morte de uma menina de 9 anos no hotel Blue Tree Park18, 

embora localizado na vizinha praia de Santo Agostinho, no ano de 2005, foi muito 

ruim para a imagem do turismo local, afetando consideravelmente a posição 

mercadológica dos hotéis de toda a região, inclusive no cluster de Porto de 

Galinhas.  

 
O futuro do complexo de Porto de Galinhas depende fundamentalmente de 

ações do poder público, bem como da iniciativa privada. A beleza dos recursos 

naturais, a riqueza da biodiversidade, a acolhida do povo e as diversões de Porto de 

Galinhas não são suficientes para transformar esse paraíso em importante destino 

turístico internacional, e que possa garantir o fluxo crescente de turistas 

estrangeiros.  

 
Considerando que o município de Ipojuca atualmente é o segundo maior 

município do estado em receita de ICMS, como mostra a tabela 44, seria 

interessante que o poder municipal desse prioridade absoluta para aplicação de 

recursos nas áreas nobres do turismo, oferecendo condições para uma expansão 

sustentável do receptivo internacional na região, que atualmente desponta como a 

maior promessa da indústria turística pernambucana. Em outras palavras, 

transformar Porto de Galinhas num referencial de turismo para o estado, com toda 

infra-estrutura funcionando adequadamente, dentro dos padrões dos países 

desenvolvidos. 

 
Afinal, os turistas estrangeiros são pessoas acostumadas a bons produtos 

turísticos, e por isso são extremamente exigentes no que se refere a segurança, 

                                                 
18 A menina Bruna, de 9 anos de idade, filha de um casal de juízes pernambucanos faleceu em 
07/11/2005, de infecção generalizada. Ela apresentou sintomas de infecção intestinal após passar três 
dias com os pais no hotel de luxo Blue Tree Park, em Santo Agostinho-PE.  
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higiene e conforto. Se esses requisitos não estiverem à sua disposição, dificilmente 

retornarão ao destino, por mais bonito que seja. Por isso é fundamental que os 

gestores públicos entendam que o turismo é uma atividade frágil, portanto vulnerável 

aos problemas decorrentes do desenvolvimento rápido e espontâneo, situação na 

qual se enquadra Porto de Galinhas muito fortemente.  

 
Tabela 44 

ICMS de Pernambuco - 2007 

10 maiores receitas em R$ 
1. RECIFE 2,656,053,691.43 
2. IPOJUCA 859,478,644.22 
3. JABOATAO GUARARAPES 585,846,217.35 
4. CABO SANTO AGOSTINHO 178,597,515.85 
5. CARUARU 123,607,173.80 
6. OLINDA 117,015,293.74 
7. PETROLINA 54,142,439.21 
8. PAULISTA 53,727,305.41 
9. GARANHUNS 36,008,574.36 
10. IGARASSU 33,129,860,72 
Fonte: Secretaria da Fazenda PE-2007 

 
 
A responsabilidade da Prefeitura de Ipojuca aumenta no momento em que 

Porto de Galinhas conquista, pela sexta vez, a categoria da melhor praia do Brasil, 

desde 2001. Essa chancela é concedida pelos leitores da revista Viagem & Turismo, 

pessoas que têm o hábito de viajar com muita freqüência (REVISTA VIAGEM & 

TURISMO, 2007).  

 
 

5.3.2  Recife e Olinda 

 
Recife é uma das cidades de mais personalidade dentre as capitais 

brasileiras, tendo juntamente com a sua irmã Olinda19 um acervo cultural riquíssimo, 

fruto de uma história de lutas contra invasões e das rebeliões pela independência e 

liberdade.  

 
Com 1,5 milhões de habitantes, a cidade é reconhecida como um tradicional 

centro cultural, comercial e científico do nordeste, abrigando um vigoroso comércio, 

                                                 
19 Olinda foi um dos primeiros centros econômicos e culturais do Brasil. Invadida pelos holandeses, 
em 1630, e incendiada no ano seguinte, somente teve sua reconstrução concluída em 1664.  
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uma crescente indústria e um avançado pólo médico. É a capital do Nordeste que 

tem um número considerável de restaurantes estrelados no Guia Brasil, uma cidade 

com vocação para receber turistas com a hospitalidade peculiar de sua gente.  

 
O ponto forte do turismo de Recife reside no aspecto cultural, especialmente 

junto com Olinda, sendo esta incluída em 1982, pela Unesco, no rol das cidades 

patrimônio da humanidade. Ambas são fontes de saber, uma condição favorável 

para o desenvolvimento econômico do setor, principalmente porque o turismo 

cultural não é de massa, o que possibilita a atração de clientes de melhor poder 

aquisitivo.  

 
Todavia, é importante consignar que, mesmo com todas essas condições 

favoráveis, Recife ainda não conseguiu estabelecer modelo específico de 

estruturação do turismo, embora seus planejadores das atividades turísticas tenham 

buscado inspiração no modelo espanhol, ainda na década de 60, seguindo-se do 

padrão italiano, embora em menor escala. Depois buscaram inspiração no modelo 

mexicano e por último no modelo norte-americano, tendo como exemplo maior a 

revitalização do centro de Recife (Rolim, 1999). Porém, em função de 

descontinuidade dos gestores públicos, os projetos foram desvalorizados ao longo 

dos anos, quando deveriam ser renovados freqüentemente.  

 
Por ter sido um centro cultural, comercial, econômico e científico no 
nordeste, Recife atraía um fluxo espontâneo e não planejado de 
visitantes, tendo o amadorismo marcado o início da atividade 
turística que se oficializou em 1968 com a instituição da Política 
Municipal de Turismo (FALCÃO et al 2006, p.8). 
 
 

A falta de espaço também é um dos aspectos inibidores para o turismo na 

cidade, que foi concebida à base de seguidos aterros de alagados e manguezais, 

dispondo de uma área limitada de praia urbana, que é Boa Viagem. A disputa por 

espaço na praia de Boa Viagem, pelos próprios moradores da cidade, tem sido uma 

constante nos finais de semana e feriados, inibindo a utilização por turistas. O 

crescimento imobiliário também ficou muito concentrado naquele local, tornando o 

metro quadrado da área um dos mais valiosos do país.  

 
Segundo informação de ex-presidente da EMPETUR na gestão do governo 

anterior, no que concerne a diversões noturnas, a cidade tem poucas opções, 
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diferente de outras capitais do Nordeste tais como Natal e Fortaleza e Salvador, que 

são reconhecidas como animadas e festeiras. Em pesquisa realizada com 

funcionários de companhias aéreas, sobre as mais agradáveis cidades nordestinas, 

Recife ocupa o 7° lugar na preferência, vindo Natal  e Fortaleza em primeiro e 

segundo lugar, respectivamente. Na opinião do pessoal daquele segmento, Recife 

não tem boas opções para baladas, paqueras e etc. A comparação intra-regional é 

sempre levantada pelo trade turístico local, especialmente com Salvador e, em 

menor escala, com Fortaleza e Natal.  

 
O turismo é uma atividade que exerce fascínio e desejos de mudanças 

contínuas. Até pouco tempo atrás, a visão estava inteiramente voltada para o lazer 

“sol e mar”, com preferência absoluta por praias silenciosas, que permitisse maior 

contato com a natureza. Atualmente, a preferência continua recaindo para o sol e 

mar, porém em áreas mais badaladas, de muita festa e agito, principalmente porque 

a juventude tem sido uma das mais expressivas forças propulsoras para o 

crescimento do turismo nas regiões praianas. Esse é um lado favorável, porém há 

de se considerar aí o efeito negativo do turismo sexual, que tantos danos têm 

causado para a imagem turística de cidades com crescimentos expressivos, tais 

como Fortaleza e Natal.  

 
Em Recife felizmente a incidência do turismo sexual é pequena, porém a 

cidade não oferece um leque de opções para diversões noturnas como Natal, por 

exemplo, porque não há nada novo e especial que proporcione entretenimentos 

sadios para seus visitantes. De fato, este é um dos maiores problemas que dificulta 

o desenvolvimento do turismo, que pode ser atribuído a uma cultura pouco 

empreendedora do trade local, que não inova em centros de atração turística.  

 
O Marco Zero, que é um referencial forte da cidade, resume-se apenas 

numa praça aberta para alguns eventos. Recife poderia copiar os exemplos bem 

sucedidos da utilização de zonas portuárias que se tornaram em pólos turísticos, 

como são os casos de Puerto Madero, em Buenos Aires (Argentina) e da Estação 

das Docas, em Belém do Pará, este um referencial daquela capital que ainda tem 

pouca tradição turística.  
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O paternalismo e uma cultura pouco empreendedora são 
características do campo turístico do Recife. O estado sempre 
aparece como provedor e facilitador. Percebeu-se que o governo 
sempre assumiu a maior responsabilidade no fomento do turismo. 
Nos primórdios, por se tratar de uma atividade nova, desconhecida 
e, portanto, sem muito crédito, o governo reuniu esforços para a 
estruturação da atividade turística e o empresariado o acompanhou 
a passos lentos (FALCÃO et al, 2006).  

 
É preciso que o turismo seja visto como uma atividade promissora e que a 

integração entre a iniciativa privada e o poder público seja contínua e duradoura, 

livre das incertezas que normalmente estão presentes nas relações políticas. 

 
Além desses aspectos, Recife tem uma sinalização urbana muito deficiente, 

incompatível com o porte da cidade, uma vez que é muito raro encontrar placas 

indicativas das ruas. Os acessos da cidade são críticos, pouco iluminados, alguns 

deles com favelas às margens, colocando em risco a vida de turistas que não 

conhecem o trânsito local. Há fortes reclamações de turistas sobre a via que escoa o 

trânsito do aeroporto à BR 101 e seguindo para Porto de Galinhas, que além de 

esburacada, de trânsito lento, não tem nenhuma sinalização turística. Do aeroporto 

até Porto de Galinhas torna-se indispensável a implantação de uma atraente 

sinalização, para que os visitantes se sintam animados por estarem numa região 

bela e hospitaleira. Em outras palavras, a região deveria revelar um clima de 

veraneio nos primeiros contatos do turista com a cidade. 

 
A Prefeitura de Recife regularmente coloca nas ruas inúmeros artistas 

anônimos (palhaços), que de forma descontraída alertam sobre os cuidados que se 

deve ter no trânsito. Talvez esse modelo pudesse também ser usado nos períodos 

de alta estação turística para recepção e orientação dos turistas nas principais via de 

acesso para o litoral norte e sul. As próprias praças centenárias da capital, outrora 

pontos de encontros da sociedade em eventos culturais e que hoje servem de abrigo 

para viciados em cola, também poderiam ter uma alguma utilização no âmbito do 

turismo.  

 
Além disso, torna-se indispensável o sincronismo entre o poder federal, 

através do DENIT; do poder estadual, através do DER e das Secretarias de Turismo 

municipais, porque o turismo é um setor que não funciona e não cresce 
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isoladamente, tendo, portanto, uma forte relação com os mais variados setores da 

economia, tanto no âmbito público como privado.   

 
Mas é na falta de segurança pública que as cidades de Recife e Olinda se 

deparam com o seu maior obstáculo para o desenvolvimento sustentável do turismo 

doméstico e internacional. A violência, que atinge também todas as cidades 

circunvizinhas de Recife, tem se tornado uma referência negativa para o estado, 

provocando a evasão de turistas nas grandes festas, como o carnaval, por exemplo. 

Nesses festejos os turistas estrangeiros e até mesmo brasileiros têm hesitado entre 

permanecer em Pernambuco ou optar pela Bahia, o que pode ensejar numa perda 

na receita turística para o estado pernambucano. Portanto, não há dúvidas de que 

melhor seria priorizar os esforços num modelo de segurança superior, para o estado 

auferir uma vantagem competitiva na atração de visitantes estrangeiros. 

 
O turismo só alcança um desenvolvimento sustentável se for encarado 

como uma atividade produtiva, tal como uma indústria de chão, com avaliação 

permanente dos resultados auferidos. Infelizmente a realidade de brasileira, 

inclusive de Pernambuco, revela uma tendência para exploração dessa atividade, 

via de regra, de forma espontânea, dentro de um ambiente lúdico, onde os eventos 

festivos predominam. Embora os profissionais do turismo participem de feiras 

internacionais, estudem os exemplos das nações mais desenvolvidas, fica muito 

clara a ausência de metas e planos de expansão do mercado turístico local como 

objeto de exportação. Quando os investimentos privados são realizados, a maioria 

fica por conta da iniciativa dos estrangeiros, que felizmente acreditam na 

transformação dessa atividade, mesmo com a ausência de políticas claras e 

duradouras por parte do estado.  

 
Uma visão estratégica de turismo para as cidades de Recife e Olinda se 

torna imprescindível, com a exploração produtiva do rico patrimônio histórico desses 

municípios, naturalmente dentro de uma preservação consciente. Essas duas 

cidades são muito atraentes e, portanto com potencial para geração de progresso 

turístico muito superior aos resultados atuais. O momento atual é muito propício para 

que os seus dirigentes implementem um modelo que assegure uma projeção 

mundial, tendo em vista que cresce exponencialmente no mundo inteiro a procura 

por produtos turísticos brasileiros, especialmente da categoria sol e mar.  
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5.3.3 Fernando de Noronha 

 
De praias paradisíacas, flora, fauna e paisagens sem igual, Fernando de 

Noronha é uma região turística muito visitada e admirada por turistas do Brasil e de 

todo o mundo. As boas condições ambientais do arquipélago atraíram a atenção de 

ambientalistas de todo o planeta, fazendo com que o local recebesse o título de 

Patrimônio Mundial da Humanidade, concedido pela Unesco em 2002.  

 
Composta por 21 ilhas, ocupa uma área de 26 km², sendo a ilha principal, 

de mesmo nome, é a única habitada e a maior de todas - possui 17 km². Parte dela 

é o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, considerado Área de 

Proteção Ambiental (APA) desde 1988, com cerca de 8 km2.  O objetivo deste 

parque é proteger fauna, flora e demais recursos naturais. 

 
Descrito pela primeira vez em meados de 1503, por Américo Vespúcio. Foi 

invadido por franceses e holandeses, porém os portugueses finalmente tomaram 

posse. Vários sítios históricos guardam resquícios dos últimos colonizadores: Vila 

dos Remédios, Vila da Quixaba, Parque de Sant'Ana e as ruínas dos Fortes de São 

Pedro do Boldró, de Sto. Antônio, de N.Sª da Conceição.  

 
No Arquipélago vive uma população de aproximadamente 2.100 habitantes. 

O turismo é desenvolvido de forma sustentável, criando a oportunidade do encontro 

equilibrado entre homem e natureza em um dos santuários ecológicos mais 

importantes do mundo. O território conta com uma boa infra-estrutura para atender o 

turista: com receptivo especializado para estrangeiros (Fre Way), pousadas de 

elevado padrão de conforto, além de agências bancárias, delegacia, correios, 

informações turísticas, hospital, acesso a Internet, polícia militar, porto, informações 

meteorológicas. Nesse paraíso é muito comum o turista conviver diretamente com os 

habitantes locais, que transformaram suas casas simples em hospedarias familiares 

ou em pousadas.  

 
As tartarugas marinhas também são um dos maiores atrativos turísticos, 

cultivando uma quantidade seleta de admiradores. O Centro Nacional de 

Conservação e Manejo das Tartarugas Marinhas - mais conhecido como Projeto 

TAMAR/IBAMA - zela desde 1984 pelas fêmeas, ovos e ambientes de reprodução e 
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avalia as suas populações. Esses animais são protegidos por Decreto-Lei que 

estabelece a proibição da captura, da pesca e do molestamento de todas as 

espécies de quelônios em águas brasileiras.  

 
Noronha está apenas 540 km distante de Recife, representando uma hora e 

quarenta minutos de viagem de avião, uma condição que facilita o fluxo constante de 

turistas. A distância para Natal é ainda menor, no total de 350 km, praticamente um 

hora e 10 minutos de vôo, estabelecendo desta forma uma vantagem competitiva 

em relação a Recife, até mesmo porque atualmente cresce o número de turistas 

estrangeiros no estado do Rio Grande do Norte, que complementam suas viagens 

incluindo Fernando de Noronha, a partir de Natal.  

 
Com todas essas vantagens competitivas, o território de Fernando de 

Noronha não tem sido trabalhado como um diferencial turístico do Brasil, o que 

possibilitaria a atração de turistas de bom poder aquisitivo. Por ser uma atração 

única, era de se esperar que o governo de Pernambuco promovesse campanhas 

mais agressivas de marketing, para tornar ainda mais conhecida a raridade desse 

arquipélogo em todo o planeta. 

  
 

5.4 Questões a serem Resolvidas 
 

Diante das várias constatações desta pesquisa, pode-se afirmar que 

Pernambuco não explora com eficiência seus reais potenciais turísticos, que são 

abundantes. O governo atual tem demonstrado elevado interesse de realizar o papel 

de agente transformador, porém as constantes mudanças na escolha de dirigentes 

tanto para a Secretaria de Turismo quanto de comando da EMPETUR, dificultam a 

concepção de um projeto de longo prazo.  

 
Por outro lado, os empreendedores ficam na expectativa da iniciativa do 

governo e por isso não inovam em seus negócios turísticos. Diante de toda essa 

problemática pode-se afirmar que os principais gargalos para o desenvolvimento do 

turismo pernambucano são os seguintes:  

 
• Segurança – Trata-se de um produto cada vez mais raro no território nacional, 

porém em Pernambuco tem uma incidência maior, com o estado ostentando a 
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pior classificação no Brasil. O indicador que revela a gravidade da violência, 

aponta para o índice de ocorrências de crimes violentos letais intencionais (taxa 

por 100.000 habitantes) de 48,0, em 2005. Essa posição é superior inclusive ao 

Rio de Janeiro, um estado reconhecidamente violento, e que vem em segundo 

lugar. Já no que diz respeito ao número de ocorrências com turistas, segundo 

levantamento deste estudo, a posição é relativamente baixa, quando comparada 

com outros estados nordestinos. Por isso, é possível afirmar que o crescimento 

do turismo local tem sido afetado pelo índice geral de criminalidade. 

 
• Infra-estrutura precária – a infra-estrutura tem conseguido avançar muito pouco e 

mesmo assim lentamente, principalmente em áreas vitais do turismo, como Porto 

de Galinhas. É possível afirmar que o saneamento básico, a recuperação de boa 

parte da malha rodoviária, a sinalização turística e a inovação de pontos 

turísticos são itens essenciais para o desenvolvimento do turismo local, porém 

essas condições necessitam de melhoras substanciais para dotar o produto 

turístico pernambucano de maior poder competitivo internacional. 

 
• Formação da mão-de-obra & qualidade nos serviços – o investimento na 

qualificação da mão-de-obra é uma das ações mais importantes que deve ser 

desenvolvida tanto pelo governo quanto pelos empresários do turismo. No 

momento em que o governo trabalha no aperfeiçoamento da qualidade dos 

serviços e produtos turísticos, fortalece toda a cadeia produtiva do setor, gerando 

mais trabalho e renda, beneficiando desta forma milhares de pessoas. Neste 

aspecto, Pernambuco, apesar de ser um destaque na região Nordeste, ainda 

apresenta algumas deficiências, principalmente na formação universitária, tendo 

em vista que poucas escolas disponibilizam cursos para formação do profissional 

do turismo. 

 
• Descontinuidade de gestão – as mudanças constantes no comando da 

Secretaria de Turismo e consequentemente da EMPETUR, tanto no governo 

anterior quanto no atual, são obstáculos sérios que impedem a evolução 

contínua do turismo pernambucano. O critério político para escolha dos postos 

chaves é ainda mais grave, porque a cada mudança há necessidade da 

realização de um aprendizado por parte dos dirigentes poucos afetos à indústria 

turística.  
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• Insuficiência de vôos diretos – com a reforma do aeroporto de Guararapes era de 

se esperar que Recife se tornasse o portão de entrada de turistas estrangeiros 

no Nordeste, por vários motivos, mas destacando-se dentre eles a localização 

geográfica da cidade em relação às outras capitais da região e, 

fundamentalmente, pelas condições técnicas e operacionais do aeroporto. 

Porém, mesmo contando com um terminal aéreo diferenciado, Recife está com 

um fluxo de vôos internacionais abaixo de Salvador e Fortaleza. O momento para 

o estado buscar maior espaço, já que o Nordeste tem se tornado um destino 

internacional cada vez mais importante, com o aumento expressivo de vôos 

fretados nos últimos 3 anos, despertando o interesse de empresas estrangeiras 

em estabelecerem viagens regulares para a região, como fez a TAP – 

Transportes Aéreos Portugueses, que se adiantou às concorrentes e ampliou o 

atendimento direto de Portugal ao Nordeste, com vôos regulares para Salvador, 

Fortaleza, Natal e Recife. 

 
• Publicidade – a divulgação do turismo não é uma das medidas bem trabalhadas 

pelo estado e isso tem dificultado a expansão da atividade. Nos anos anteriores a 

2005 houve pouco investimento na promoção do estado a nível internacional, daí 

porque os resultados foram baixos. Com uma nova política de promoção, 

Pernambuco busca a inserção no exterior como uma opção de turismo de lazer e 

de eventos. Um aspecto que precisa de melhor análise é a baixa promoção de 

Fernando de Noronha, um mercado promissor. 

 
 

5.5 Desafios e Oportunidades 
 

A análise comparativa sobre o desenvolvimento do turismo nos estados do 

Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia e especialmente Pernambuco, revelou a 

existência de falhas estruturais na exploração dessa atividade, tornando-se 

imperativa, portanto, a efetivação de vários ajustes para se tornar competitiva 

internacionalmente.  

 
Alguns estados, como a Bahia e Rio Grande do Norte, já perceberam a 

dimensão dessas dificuldades, verificando ainda que o momento é favorável para 
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renovação constante do modelo, daí porque estão realizando um grande esforço 

para superarem os gargalos, o que permite um avanço mais rápido na estruturação 

e capacitação interna, e a conseqüente conquista de melhores resultados no turismo 

receptivo internacional. Enquanto isso, Ceará e Pernambuco hesitam diante de 

oportunidades, porque ainda não conseguiram implantar um modelo eficiente de 

planejamento turístico, além de se depararem com enormes dificuldades de sinergia 

nas ações promovidas pela gestão pública dos respectivos estados e capitais.    

 
Essas condições poderiam ser explicadas apenas através de observações 

empíricas, que foram amplamente exploradas no presente estudo. Contudo, para 

uma comprovação científica dessas observações foi usada ferramenta matemática 

DEA – Data Envelopment Analysis, ou simplesmente Análise Envoltória de Dados, 

para avaliar a eficiência de cada unidade, comparando-as entre si. Além desses 

componentes teóricos, foram entrevistadas várias autoridades do trade turístico, 

cujas informações foram extremamente úteis para a comprovação dos fatos teóricos.   

 
No contexto geral, foram estudadas diversas condições que podem 

influenciar no crescimento e desenvolvimento do turismo na região, tanto para o 

segmento doméstico quanto internacional. O foco da questão foi direcionado para o 

receptivo internacional, especialmente porque é um segmento que proporciona a 

entrada de divisas, além de atrair grandes investimentos internacionais privados na 

construção de redes de hotéis e resort’s, contribuindo significativamente para o 

desenvolvimento econômico local.   

 
Para facilitar as conclusões, foram relacionados itens relativos às ameaças 

e oportunidades de cada estado analisado, sendo tais pontos de vista decorrentes 

de observações realizadas in loco ao longo do período de desenvolvimento da 

pesquisa. Não há, portanto, a pretensão de torná-los verdade absoluta, mas a 

proposta é fazer uma demonstração isenta sobre a realidade de cada unidade 

pesquisada, como decorrência de experiência presencial, além da análise científica 

utilizada no presente estudo. 

 
A tabela 45 traz uma demonstração dos itens selecionados nos estados 

pesquisados.  
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Tabela 45 

Ameaças e oportunidades para o turismo de Pernambuc o x CE, BA E RN 
 

Estado Ameaças Oportunidades 

Pernambuco 

� Falta de planejamento a longo prazo; 
� Constantes mudanças na Setur;  
� Falta de sinergia entre os gestores 

públicos do estado e capital; 
� Infra-estrutura deficitária, em especial nos 

principais centros turísticos; 
� Sérios problemas de segurança pública; 
� Insuficiente qualificação da mão-de-obra; 
� Falta de sinalização turística; 
� Ausência de expertise e poucos 

lançamentos de novos produtos turísticos; 
� Preservação ineficiente do acervo cultural; 
� Deficiente estruturação viária dos 

principais pontos turísticos. 

� Forte apelo cultural; 
� Excelentes recursos naturais do litoral; 
� Produto turístico diferenciado: 

Fernando de Noronha; 
� Espírito empreendedor local; 
� Boa projeção do governo estadual; 
� Condições favoráveis o para turismo 

de negócios e eventos; 
� Projeção do pólo médico; 
� Boa localização geográfica em relação 

à Europa e aos EUA 
� Boas opções gastronômicas. 
 
 

Ceará 

� Planejamento turístico ineficaz; 
� Falta de sinergia entre os gestores 

públicos do estado e capital; 
� Deficientes condições viárias e urbanas da 

capital; 
� Segurança pública ineficiente; 
� Sinalização turística ineficiente; 
� Falta de qualificação da mão-de-obra; 
� Ausência de um melhor cuidado com o 

meio ambiente; 
� Disseminação do turismo sexual; 
� Deficiência no saneamento básico. 
  

 
� Excelente potencial do litoral; 
� Povo acolhedor e hospitaleiro; 
� Visão e disposição do governo 

estadual; 
� Espírito empreendedor local; 
� Boa localização geográfica em relação 

à Europa e aos EUA; 
� Boas oportunidades para negócios 

imobiliários; 
� Razoável estrutura viária do interior, 

especialmente nos pontos turísticos. 
 

R. G. Norte 

� Sinalização turística ineficiente; 
� Deficiência no saneamento básico; 
� Qualificação ineficiente da mão-de-obra; 
� Ausência de um melhor cuidado com o 

meio ambiente; 
� Disseminação do turismo sexual; 
� Ausência de um planejamento turístico  de 

longo prazo; 
� Ausência de espírito empreendedor local. 
 

� Excelente potencial do litoral; 
� Boas oportunidades para negócios 

imobiliários; 
� Localização geográfica privilegiada em 

relação à Europa e EUA; 
� Cuidado com a estrutura viária e 

urbana da capital; 
� Baixos índices de violência; 
� Bons investimentos privados em hotéis 

e resorts. 
 

Bahia 

 
� Descontinuidade política; 
� Problemas de segurança pública; 
� Ausência de um melhor cuidado com o 

meio ambiente; 
� Ausência de inovação turística na capital; 
� Decadência do modelo anterior; 
� Disseminação do turismo sexual. 
 
 

� Extenso e excelente litoral; 
� Planejamento turístico de longo prazo; 
� Espírito empreendedor local; 
� Excelentes oportunidades para 

negócios imobiliários; 
� Cuidado com a estrutura viária e 

urbana da capital; 
� Boa estrutura viária dos pontos 

turísticos; 
� Valorização dos pontos históricos; 
� Empreendimentos voltados para 

turismo de alta renda. 
Fonte: Autoria própria  
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Diante dessas condições expostas, é importante compreender ainda que o 

momento atual, tanto nas condições internas quanto externas da economia, é 

favorável para a transformação dos mercados turísticos desses estados, em 

especial de Pernambuco. Considerando ainda que a competitividade do turismo no 

Nordeste é uma realidade crescente, e deve envolver outros estados com grandes 

potenciais, as ações do governo estadual necessitam de alta dose de eficiência e 

sinergia de gestores públicos, empreendedores e população em geral.  

 
A cidade de Recife, por exemplo, deveria ser o principal portão de entrada 

dos turistas estrangeiros do Nordeste, especialmente para aqueles que se destinam 

para o território de Fernando de Noronha. Afinal, a estrutura está totalmente voltada 

para que esse objetivo se torne uma realidade absoluta. Um ajuste estratégico e um 

planejamento de longo prazo na política de turismo do estado, certamente viabilizará 

a conquista desse importante referencial. 
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6. METODOLOGIA DA PESQUISA E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

6.1 Análise da Eficiência na Atividade Turística do s Estados 
 

Há vários modelos ou métodos de avaliação de desempenho de 

organizações, porém os métodos que consideram aspectos diversificados tendem a 

assumir uma importância especial, já que o resultado acaba sendo afetado por 

variáveis de diferentes naturezas. Por isso, os analistas se tornam cada vez mais 

dependentes da metodologia multicriterial, para que possam ter uma melhor 

percepção da performance organizacional da unidade analisada. 

 
É justamente nesse sentido que optou-se pela utilização da ferramenta 

matemática DEA – Data Envelopment Analysis, ou simplesmente Análise Envoltória 

de Dados, um técnica não paramétrica com origem no trabalho de Farrell e 

posteriormente desenvolvida por Charnes, Cooper e Rhodes20, como critério para 

obtenção de respostas sobre a eficiência dos estados analisados nesta pesquisa. 

 
A técnica DEA foi desenvolvida com o objetivo de avaliar a eficiência das 

unidades produtivas, chamadas DMU, do inglês Decision Making Units, que usam os 

mesmos recursos (inputs) para produzir os mesmos produtos (outputs), obtendo 

informações para calcular uma fronteira de eficiência. Essa ferramenta matemática é 

baseada na programação linear, e parte do pressuposto de que, dado que uma DMU 

(A) é capaz de produzir Y(A) unidades de saída com X(A) unidades de entrada, as 

outras DMUs também são capazes de operar nessas mesmas condições. Em outras 

palavras, ela mede a eficiência relativa de unidades, comparando-as dentro de um 

grupo para revelar aquelas que apresentam o melhor desempenho técnico, e 

possibilitando a identificação de oportunidades de melhoria para as unidades não 

eficientes, usando como referência aquelas com melhor prática observada.  

 

                                                 
20 O histórico de desenvolvimento do método de Análise por Envoltória de Dados inicia com tese de 
doutoramento de Edward Rhodes, apresentada à Carnegie Mellon University, em 1978, sob a 
orientação de W. W. Cooper. O estudo resultou na formulação do modelo CCR (abreviatura de 
Charnes, Cooper e Rhodes, sobrenomes dos autores) de Análise por Envoltória de Dados e com a 
publicação do primeiro artigo no European Journal of Operations Reseach, em 1978. 
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Considerando que os estados analisados desenvolvem atividades 

semelhantes para prospecção do turismo internacional, é possível, portanto, 

comparar as suas produtividades e investigar porque uns são mais produtivos do 

que outros. Em outras palavras, um estado pode ser considerado mais produtivo que 

outro porque tomou decisões que pudessem proporcionar o melhor aproveitamento 

os recursos aplicados. Essas decisões podem ser a aplicação de melhores 

investimentos em infra-estrutura, melhor qualificação na mão-de-obra, maior controle 

da violência urbana e outras vantagens competitivas. O fato é que, geralmente a 

maior produtividade é decorrente de alguma decisão tomada. Por isso, o ponto 

crucial da questão é encontrar o “melhor” tomador de decisão, denominado DMU, 

derivado do inglês Decision Making Unit, conforme dito anteriormente, ou seja, 

Unidades que Tomam Decisões. 

 
A aplicação da DEA tem crescido substancialmente nos últimos anos, 

especialmente na avaliação de performance, tanto de organizações públicas quanto 

privadas, tais como: agências governamentais (desempenho de programas), para as 

quais o conceito de lucro e preços de mercado não existem ou são mal definidos, 

como ocorre nos setores de saúde e educação; bem como para bancos, escolas, 

empresas produtivas e outros.  

 
Uma das grandes vantagens da metodologia DEA, é que sua utilização para 

determinar eficiência de unidades produtivas não considera relevante ou não exige 

que haja conversão das variáveis em unidades monetárias. As medidas das 

variáveis podem ser diferentes, contudo as unidades avaliadas devem pertencer a 

uma mesma unidade de produção, com inputs (insumos) e outputs (produtos) 

similares. Outro aspecto relevante é a realização de comparação entre as unidades 

analisadas a fim de identificar as eficientes e as ineficientes, em termos relativos, 

medindo a magnitude das ineficiências e descobrindo formas para reduzi-las pela 

comparação destas com as eficientes (benchmarking). 

 
No caso específico da presente pesquisa, foi analisado o desempenho da 

atividade turística dos estados da Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e 

Pernambuco, considerando a capacitação de cada um para obtenção dos resultados 

com o turismo receptivo internacional na região, no período de 2004 a 2006. Utilizou-

se o software EMS 3.1., versão acadêmica, para análise de eficiência dos estados 
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selecionados. O ponto central da questão foi encontrar resposta para o baixo 

desempenho de Pernambuco, considerando que tal estado, no final de década de 

90, era o principal receptor de turista internacional no Nordeste.  

 
A utilização de dados para análise da eficiência, especialmente no que diz 

respeito aos insumos (inputs), ficou limitada nos investimentos realizados através do 

Prodetur I e II, bem como sobre os índices de ocorrência de crimes violentos, por 

serem considerados confiáveis. Ao longo da pesquisa verificou-se que o fator 

violência é fundamental para o desenvolvimento da atividade turística, daí porque a 

sua utilização como insumo é pontualmente necessária. Quanto aos investimentos 

do Prodetur, acredita-se que a sua importância é menor, porque representa apenas 

o empreendimento do setor público, porém como está voltado exclusivamente para a 

infra-estrutura e formação da mão de obra, trata-se de um importante insumo.  

 
Quanto aos dados utilizados para os produtos (outputs), foram considerados 

os fluxos de turistas estrangeiros e as entradas de divisas, que certamente 

representam a potencialização dos mercados avaliados. 

 
Um dos sérios problemas na coleta e análise de dados estatísticos do 

turismo é a sua defasagem. Essa realidade requer muito cuidado, porque o setor 

turístico é muito dinâmico e está em constante mutação. De qualquer sorte, foram 

utilizadas as seguintes variáveis de insumos e produtos: 

 

INPUTS (Entradas) OUTPUTS (Saídas) 
INT - Investimentos Turismo/PRODETUR I 
e II 
          (US$ 1.000) 

ETE - Entrada de turistas estrangeiros 05/06 
           (1.000) 

OCV – Ocorrência Crimes Violentos 04/05 
           (1 crime letal por 100.000 hab) 

RRI - Receitas Receptivo Internacional 05/06 
          (US$ milhões) 

 Fonte: Autoria própria 

 
Foram utilizados apenas 2 períodos de todos os insumos e produtos, da 

seguinte forma: inputs (entradas) – dados de 2004 e 2005; outputs (saídas) – dados 

de 2005 e 2006. A variação de anos da Ocorrência de Crimes Violentos dos inputs 

em relação aos dados dos outputs, segundo entendimento do autor, se torna 

coerente porque dado que a violência ocorre em um ano, o reflexo no mercado 
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tende a se manifestar no médio prazo, ou seja, no próximo exercício. Na prática, 

foram elaboradas 3 situações, distribuídas da seguinte forma: 

 

 

Situação I – Nomenclaturas e períodos 

 
INPUTS - (Entradas) OUTPUTS - (Saídas) 
INT - Invetimento turismo-PRODETUR I RRI - Receitas turismo internacional/2005 
OCV - Ocorrências crimes violentos/2004 ETE - Entrada turistas estrangeiros/2005 

 
 

Situação I – dados 
 

 

 

 
 

Situação II – Nomenclaturas e períodos 
 
INPUTS - (Entradas) OUTPUTS - (Saídas) 
INT - Invetimentos turismo-PRODETUR II RRI - Receitas turismo internacional/2006 
OCV - Ocorrências crimes violentos/2005 ETE - Entrada turistas estrangeiros/2006 
 

 

Situação II – Dados 
 

 RRI{O} ETE{O} INT{I} OCV{I} 
BA II 494.5 178.862 39.000 23 
CE II 269.4 108.050 60.000 20.2 
RN II 182.2 117.688 21.300 19.9 
PE II 331.3 72.131 75.000 48 

 
 

Situação III  – todos os dados  
 

 RRI{O} ETE{O} INT{I} OCV{I} 
BA I 449.6 138.959 215.011 22.7 
BA II 494.5 178.862 39.000 23 
CE I 223.3 113.592 141.767 18.5 
CE II 269.4 108.050 60.000 20.2 
RN I 196.9 113.412 38.24 14.8 
RN II 182.2 117.688 21.300 19.9 
PE I 216.5 90.836 41.975 49 
PE II 331.3 72.131 75.000 48 

 RRI {O} ETE {O} INT {I} OCV {I} 
BA I 449.6 138.959 215.011 22.7 
CE I 223.3 113.592 141.767 18.5 
RN I 196.9 113.412 38.24 14.8 
PE I 216.5 90.836 41.975 49 
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É importante ressaltar que o presente trabalho representa apenas um 

estudo introdutório, cujo objetivo principal é a mensuração da eficiência na atividade 

turística dos estados selecionados, utilizando-se a ferramenta DEA. É possível que 

surjam muitos outros estudos para complementação e até mesmo retificação do 

presente estudo, que certamente tem limitações. Contudo, acredita-se que este é 

um bom instrumento para provocação de debates. 

 
 
 
6.2 Demonstração dos Resultados 
 
 

A partir dos dados apresentados nas tabelas anteriores, foi analisado o grau 

de eficiência total de cada DMU, comparando-se com aquelas de melhor 

desempenho. Em outras palavras, partiu-se do pressuposto de a DMU eficiente foi 

aquela mais produtiva, que soube aproveitar eficazmente os recursos aplicados e, 

portanto, obteve melhores resultados. Neste caso, é importante ressaltar que a 

produtividade está ligada à relação entre recursos e produtos aplicados, 

comparando-se com o que foi produzido, dado os recursos disponíveis, com o que 

poderia ter sido produzido com os mesmos recursos. 

 
Foi utilizado o modelo de DEA denominado CCR, também conhecido como 

CRS (Constant Returns to Scale), apresentado originalmente por Charnes et al. 

(1978), que é equivalente e pressupõe retorno constante de escala, isto é, qualquer 

variação nas entradas (insumos) produz variação proporcional nas saídas 

(produtos). Em sua formulação matemática, considera-se que cada DMU k, k=1, ..., 

n, é uma unidade de produção que utiliza m inputs (insumos) xik  i=1, ..., m, para 

produzir s outputs (produtos) yrk, r=1, ..., s. Esse modelo maximiza o quociente entre 

a combinação linear dos outputs e a combinação linear dos inputs, com a restrição 

de que para qualquer DMU esse quociente não pode ser maior que 1. 

 
O modelo CCR está orientado ao produto, cujo objetivo é a obtenção do 

maior nível de produção utilizando o consumo de insumos observados em cada 

DMU. Após resolver a programação linear para cada um dos estados, obtém-se o 

grupo de estados eficientes, para os quais hk = 1. 
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Esse modelo tem a seguinte formulação: 
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Situação I - INPUTS de 2004 x OUTPUTS de 2005 
 

  
DMU Score INT{I}{V} OCV{I}{V} RRI{O}{V} ETE{O}{V} Benchmarks {S} 

INT{I} 
{S} OCV{I} {S} 

RRI{O} 
{S} 
ETE{O} 

1     BA 100.00% 0 1 1 0 1         

2     CE 120.17% 0 1 0.32 0.68 
 1 (0.15)  3 
(1.02)  70.44 0 0 0 

3     RN 100.00% 0.55 0.45 0 1 1         

4     PE 100.00% 1 0 1 0 0         
Fonte: Autoria própria 
 
 

Na primeira situação, os estados da Bahia, Rio Grande do Norte e 

Pernambuco se situaram na curva de eficiência, alcançando score 100%, sendo que 

o estado do Ceará ficou fora, com score de 120%, portanto considerado ineficiente. 

Considerando que o modelo CCR orientado ao produto revela eficiência quando 

uma DMU utiliza a mesma quantidade de insumo para conseguir mais produtos, 

apenas as unidades eficientes alcançarão o coeficiente igual a um ou 100%. Neste 

caso, a interpretação indica que o Ceará deveria aumentar equiproporcionalmente o 

nível de produção em 20%, para ser eficiente. É possível afirmar que o elevado 

investimento realizado no Prodetur I, considerando a dimensão dos resultados 

alcançados, foi o item que mais comprometeu a performance desse estado.  
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Por outro lado, quanto aos desempenhos dos estados da Bahia, Rio Grande 

do Norte e Pernambuco, embora todos eles estejam situados na curva de eficiência, 

com score 100%, pode-se afirmar que os dois primeiros foram mais produtivos, 

tendo em vista que ambos foram referências para outro estado (benchmark), que foi 

o Ceará.  

 
A situação II, com índices mais recentes, revela a exclusão do estado de 

Pernambuco da curva de eficiência, conforme dados abaixo. 

 

Situação II - INPUTS de 2005 x OUTUPUTS de 2006 
 

  
DMU Score INT{I}{V} OCV{I}{V} RRI{O}{V} ETE{O}{V} Benchmarks {S} 

INT{I} {S} OCV{I} {S} 
RRI{O} 

{S} 
ETE{O} 

1     BA 100.00% 0.35 0.65 1 0 2         

2     CE 145.38% 0 1 0 1  1 (0.88)  25.75 0 42.64 0 

3     RN 100.00% 1 0 0 1 0         

4     PE 287.04% 1 0 1 0  1 (1.92)  0 3.77 0 136.92 

Fonte: Autoria própria 
 
 

Nesta simulação, apenas os estados da Bahia e do Rio Grande do Norte 

foram eficientes (score 100%), com o Ceará e Pernambuco apresentando 

desempenhos ineficientes. Neste caso a situação de Pernambuco é a pior de todas, 

com score muito distante da curva de eficiência (287%), certamente em função da 

elevada ocorrência de crimes violentos e o baixo fluxo de entrada de turistas de 

estrangeiros.  

 
Quanto à situação do Ceará, com score também fora da curva de eficiência 

(145%), está em melhor situação do que Pernambuco, contudo a deficiência aponta 

novamente para o elevado investimento do PRODETUR II, para resultados que não 

corresponderam, quando comparados com os demais. Outra deficiência do Ceará 

nessa simulação é a baixa receita com o turismo internacional, uma situação que 

compromete os resultados desse estado, quando comparado com os demais.  

 
A situação mais confortável continua sendo a da Bahia, que foi benchmark 

para os estados do Ceará e Pernambuco. Embora considerado eficiente, do Rio 

Grande do Norte não foi benchmark para nenhum estado. 

 

 



 140

Situação III - INPUTS de 2004/2005 x OUTPUTS de 200 5/2006 
 

  DMU Score INT{I}{V} OCV{I}{V} RRI{O}{V} ETE{O}{V} Benchmarks 
{S} 
INT{I} 

{S} 
OCV{I} 

{S} 
RRI{O} 

{S} 
ETE{O} 

1     BA I 108.55% 0 1 1 0  2 (0.99)  176.52 0 0 25.69 

2     BA II 100.00% 0.43 0.57 1 0 6         

3     CE I 126.65% 0 1 0 1  2 (0.80)  110.4 0 114.93 0 

4     CE II 145.38% 0 1 0 1  2 (0.88)  25.75 0 42.64 0 

5     RN I 101.48% 0 1 0 1  2 (0.64)  13.14 0 118.38 0 

6     RN II 100.00% 1 0 0 1 1         

7     PE I 223.85% 1 0 0.35 0.65 
 2 (0.78)  6 
(0.54)  0 20.27 0 0 

8     PE II 287.04% 1 0 1 0  2 (1.92)  0 3.77 0 136.92 

Fonte: Autoria própria 
 

As duas primeiras situações analisadas têm alta sintonia com as 

observações empíricas, que são comentadas ao longo da pesquisa, porém a 

situação III é a que melhor representa a realidade dos fatos, especialmente porque 

leva em consideração dois períodos, o que permite aumentar o índice de certeza da 

análise da DEA.  

 
Nessa simulação, os estados do Ceará e Pernambuco continuam 

ineficientes, pelos mesmos problemas comentados na seção anterior. Como tem 

sido notório, o maior problema de Pernambuco está no elevado índice de 

ocorrências com crimes violentos, sendo a entrada de turistas estrangeiros uma 

referência negativa apenas no ano de 2006.  

 
Já no caso do Ceará, o maior problema que compromete seu desempenho 

está nos altos investimentos do PRODETUR I e II para poucos resultados, quando 

comparado com os demais.  

 
A Bahia pode ser considerada largamente como o estado mais eficiente em 

todas as análises realizadas, porque de acordo com análise da terceira simulação, 

além de alcançar score 100% no período II (inputs 2005/outputs 2006), foi referência 

(benchmark) para todas outras unidades analisadas. Quanto ao Rio Grande do 

Norte, que vem logo a seguir, é possível afirmar que, embora situado na curva de 

eficiência, foi benchmark apenas para uma unidade (Pernambuco), por isso 

ligeiramente com menor importância que a Bahia.  
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7. CONCLUSÃO  
 

Esta pesquisa teve como objetivo precípuo a análise da importância 

econômica do turismo no contexto do mundo atual, e, a partir desse referencial, 

mensurar o impacto que tal atividade representa para o turismo brasileiro, em 

especial sobre o desempenho do Estado de Pernambuco. Especificamente neste 

caso, procurou-se trabalhar com determinados indicadores voltados para a análise 

do impacto que o turismo internacional exerce sobre a economia local.  

 
O conceito e as definições de viagens e turismo foram referenciais que 

direcionaram o desenvolvimento do trabalho, fundamentalmente para elucidar os 

principais impactos econômicos e sua interferência na atividade turística. 

Observando que a contribuição da atividade turística no PIB é um indicador 

relevante que aponta para a redução das desigualdades sociais, decorrente do 

aumento da renda, produção e emprego, além da qualificação da mão de obra, este 

foi um dos principais referenciais explorados com detalhes na pesquisa. 

 
A atividade turística tem uma elevada importância no desenvolvimento das 

nações ricas, por esse motivo é considerada como um dos principais setores da 

economia global. Inobstante a este posicionamento, a situação do Brasil ainda se 

mostra insignificante em relação à própria dimensão do país e mais ainda pelas 

vastas diversidades de recursos naturais disponíveis. Isto significa dizer que, o país 

tem um vasto potencial a desenvolver; o que certamente proporcionará a importante 

geração de divisas para o fortalecimento da economia interna. Todavia, torna-se 

imprescindível observar que a partir do final da década de 90, o país felizmente tem 

conseguido um crescimento sustentado, com taxas superiores ao resto do mundo. 

Essa é demonstração de que vem adotando uma política eficiente para alcançar a 

necessária projeção mundial.  

 
Como o principal produto turístico do mundo é o sol e mar, e o Nordeste 

brasileiro tem recursos naturais privilegiados, o governo concluiu que tal região 

deveria ser mais bem trabalhada, especialmente para comercialização no segmento 

internacional. Por estar localizado próximo a Europa e aos Estados Unidos, o 

Nordeste desponta como uma das principais opções turísticas de lazer do país. 

Contudo, para ser bem sucedido, são necessárias as realizações de altos 
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investimentos em segurança, infra-estrutura e uma competente qualificação da mão 

de obra, para que a região se torne competitiva internacionalmente. Dentre os 

estados analisados na presente pesquisa, exceto Pernambuco, verifica-se que a 

Bahia foi pró-ativa e avançou tanto na infra-estrutura, quanto na qualificação da sua 

mão de obra, por isso tem auferido os melhores resultados da região.  Já o Ceará, 

embora com postura comercial agressiva, se depara com sérios problemas de 

planejamento, qualificação da mão de obra e do turismo sexual. Quanto ao Rio 

Grande do Norte, apesar de ter experiência negativa com o turismo sexual, é o 

estado que tem o melhor modelo de desenvolvimento do turismo voltado para o 

mercado internacional.  

 
No que diz respeito a situação de Pernambuco, analisada mais 

detalhadamente,  ficou claro que a descontinuidade da gestão política no final dos 

anos 90 e início do novo século, prejudicou seriamente a expansão da atividade 

turística local. Mesmo sendo pioneiro na adoção de um modelo turístico voltado para 

o mercado internacional, o estado somente no início de 2008 concluiu um 

planejamento estratégico, com objetivo de orientar a política de desenvolvimento. 

Atrelada a estes fatores, há ainda o sério problema de segurança pública que tem 

prejudicado fortemente a atividade local, além da infra-estrutura deficiente.  A favor 

de Pernambuco conta principalmente os ricos recursos naturais e a melhor 

qualificação da mão de obra nordestina. Se houver por parte dos governantes a 

eliminação eficiente dos sérios problemas estruturais, além do aperfeiçoamento da  

exploração sustentável dos recursos existentes, o estado pode se tornar num dos 

melhores referenciais turístico do país.               

               
Para mensurar a performance deste segmento internacional na economia 

pernambucana, comparando-se com a economia dos estados do Bahia, Ceará e Rio 

Grande do Norte, foi adotada como metodologia o instrumental matemático DEA - 

Análise Envoltória de Dados. Os resultados finais revelaram que Bahia e Rio Grande 

do Norte são os estados que apresentam a melhor eficiência de modelo de gestão 

para o desenvolvimento da indústria turística. Logo a seguir, pela ordem, vêm Ceará 

e Pernambuco, sendo este último duramente penalizado nos resultados pelos 

elevados índices de violência.        
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Dentro das limitações desta pesquisa, procurou-se enfocar o impacto do 

turismo receptivo internacional na economia pernambucana, voltada exclusivamente 

para o lazer e eventos internacionais. Não foi levada em consideração a importância 

do turismo de negócios no interior do estado, especificamente do importante 

mercado de fruticultura de Petrolina. Quanto ao turismo religioso, por ser atualmente 

mais voltado para o mercado interno, também não foi avaliado. Pretende-se em 

futuros estudos, sendo o Doutorado uma meta a ser alcançada, estender a análise 

para todos os estados nordestinos, uma vez que a região desponta no cenário 

internacional como um promissor mercado de turismo de lazer e de negócios.      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES  

 
Como contribuição aos gestores públicos de Pernambuco, sem a pretensão 

de ser conclusivo, mas apenas estimular o debate, tomou-se a iniciativa de 

apresentar as seguintes sugestões:  

 
01. Colocar em prática as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico de 

longo prazo, tornando-as indispensáveis ao desenvolvimento, de tal forma 

que transcenda os mandatos políticos. Esse instrumento é fruto de 

aspirações do estado, municípios e trade turístico, com sinergia das ações 

focadas para o desenvolvimento sustentável do turismo local. 

02. Investir decisivamente na segurança pública, com prioridade para a 

utilização da tecnologia (serviço de inteligência, câmeras, sites e outros), 

para repreensão competente da onda de violência que assola o estado. 

03. Estabelecer uma prioridade absoluta nas questões de infra-estrutura, 

fundamentalmente dos principais municípios de pólos turísticos. 

04. Revisar o conceito de promoção do estado no exterior. Os investimentos em 

feiras e eventos, embora necessários, isoladamente são pouco produtivos. 

Esses eventos, normalmente, servem apenas de photo oportunity para os 

políticos. Colocar como prioridade absoluta a promoção junto ao consumidor 

final, usando as operadoras de viagens internacionais do exterior, para 

venderem Pernambuco como uma excelente opção de produto turístico. Em 

outras palavras, promover fantours para operadores do mundo inteiro 

conhecer o melhor do turismo pernambucano. 

05. Promover a valorização do ensino superior do turismo, que infelizmente está 

em baixa, com parcerias entre estado, municípios e Faculdades. 

06. Incentivar, patrocinar e difundir o aprendizado da língua inglesa em toda a 

cadeia produtiva do setor turístico, para melhor qualificação da mão de obra. 

07. Reformular totalmente o site da Empetur, transformando-o num instrumento 

de marketing. Considerando o alto interesse na venda para o exterior, as 

versões em outras línguas, preferencialmente inglês, são imprescindíveis. 

08. Desestimular a realização de determinados vôos baratos (charters) da 

Europa para Pernambuco. Esse segmento atrai pessoas com o propósito 
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exclusivo do turismo sexual, um sério problema que denigre a imagem do 

estado e até mesmo do Brasil. 

09. Estabelecer negociações com a ANAC, empresas aéreas nacionais e 

internacionais, para ampliação de vôos regulares entre os E.U.A. e Europa 

para o estado. Tentar inserir Recife como portão de entrada de turistas 

estrangeiros no Nordeste. 

10. Trabalhar melhor as questões da cultura, dos costumes, da culinária e de 

aspectos regionais do estado, junto ao turista estrangeiro. 

11. Incentivar a parceria no trade turístico para que a culinária regional seja 

mais valorizada, em detrimento do estilo “fast food”, que não combina com o 

estilo de vida regional.  

12. Adotar uma estratégia para o turismo de Fernando de Noronha, focando a 

migração gradual do turismo de massa para o turismo de alto poder 

aquisitivo, assegurando o perfeito equilíbrio ecológico daquele paraíso. 

13. Adotar uma política de completa reestruturação do turismo no litoral norte do 

estado, tornando-o atraente e seguro. 

14. Escolher pessoas com elevado nível de competência técnica para ocupar 

cargos relevantes do turismo, possivelmente introduzindo no meio público 

alguns talentos da iniciativa privada. A ocupação de determinados cargos 

públicos por interesses meramente políticos, prejudicam o crescimento de 

longo prazo. 

15. Revitalizar determinadas áreas do centro histórico de Recife, transformando 

antigos armazéns da zona portuária em pólos de entretenimento, a exemplo 

de Puerto Madera, de Buenos Aires (Argentina) e da Estação das Docas, de 

Belém-PA. 
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