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RESUMO 

 

O trabalho faz uma análise empírica das atividades do turismo no Ceará. O objetivo foi 

dimensionar as atividades deste segmento na região a partir de informações sobre ocupações e 

renda do trabalho disponíveis nos dados oficiais obtidos juntamente ao IPECE, IBGE e 

Ministério do Turismo relativo aos anos de 1995 a 2011. Os resultados foram analisados a 

partir dos seguintes dados: demanda turística nacional e internacional, receita turística, renda 

gerada e empregos gerados pelo setor. Verificou-se que a demanda nacional é a maior 

responsável pela geração de receita turística no Estado e que dentro do segmento turístico os 

setores que mais empregam são o de alojamento e alimentação. Por fim, ficou constatado que 

a evolução da atividade turística ocorre juntamente com a evolução do PIB do Estado do 

Ceará e que o segmento turístico contribui para uma dispersão da renda regional, uma vez que 

o turismo não está concentrado somente na capital, mas também em diversos municípios do 

interior do Estado. 

 

Palavras-Chave: Atividades do turismo. PIB do Ceará. Renda regional. 
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ABSTRACT 

 

The paper makes an empirical analysis of the activities of tourism in Ceará. The objective was 

to scale the activities of this segment in the region from about occupations and labor income 

available to official microdata obtained along the IPECE, IBGE and Ministry of Tourism for 

the years 1995 to 2012. The results were analyzed from the following data: national and 

international tourism demand, tourism revenue direct income generated and employment 

generated by the sector. It was found that the domestic demand is most responsible for 

generating tourist revenue in the state and within the tourism sector employing most sectors 

are housing and feeding. Finally, it was found that the evolution of tourist activity takes place 

along with the evolution of the GDP of the State of Ceará and the tourism sector contributes 

to a dispersion of regional income, since tourism is concentrated not only in the capital but 

also in several municipalities in the state. 

 

Keywords: Activities of tourism. GDP in Ceará. Regional income. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O turismo vem se consolidando como uma atividade de relevância econômica nos 

últimos anos tanto no âmbito internacional como no nacional. Nos países em 

desenvolvimento, o setor vem crescendo de maneira substancial e influenciando 

positivamente suas respectivas economias. 

No caso do Brasil, a evolução da taxa de crescimento do número de turistas 

internacionais que visitam o país tem sido bastante expressiva em períodos recentes. As 

Estatísticas Básicas do Turismo (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2012), mostram que em 2011 

o país recebeu aproximadamente 5.433.354 turistas internacionais, número nunca antes 

atingido. 

De acordo com o Anuário Estatístico do Brasil (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2012), no ano de 2011 a região Nordeste foi apontada como forte receptora de turistas no 

Brasil. O Ceará merece destaque nessas estatísticas, pois além constar na lista dos 14 estados 

que mais recepcionaram turistas naquele ano, no Nordeste o Estado fica em segundo lugar em 

número de visitantes (97.553), estado da Bahia (166.278) ocupa o primeiro lugar, seguido por 

Pernambuco (79.835) e pelo Rio Grande do Norte (44.235). 

Se o turismo internacional vem crescendo no Brasil, o mercado interno também 

vem desempenhando um papel importante no aproveitamento das potencialidades existentes. 

Segundo o Ministério do Turismo, entre os anos de 2009 e 2010, houve um incremento do 

desembarque doméstico no Estado do Ceará de 19,34%, onde o Estado obteve 

aproximadamente 2.500.000 passageiros desembarcando em seus aeroportos (Aeroporto Pinto 

Matins, em Fortaleza, e Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, na cidade de Juazeiro do 

Norte). 

O turismo cearense, apesar de estar concentrado em grande parte na Região 

Metropolitana de Fortaleza, também abrange outras localidades mais afastadas da capital. De 

acordo com o Índice de Competitividade do Turismo Nacional- 65 Destinos Indutores do 

Desenvolvimento Turístico Regional, 2010, o Estado possui mais 4 cidades com elevada 

atratividade turística:Fortaleza, Aracati (Litoral Leste), Jijoca de Jericoacoara (Litoral 

Extremo Oeste) e Nova Olinda (Cariri). O estudo afirma que a potencialidade turística destas 

cidades acaba beneficiando os municípios ao redor das mesmas. 

Este trabalho pretende contribuir para uma melhor compreensão dos benefícios 

econômicos gerados pelo turismo na economia, destacando, sobretudo, o caso particular do 

Ceará, a partir de informações sobre renda do trabalho e as ocupações no turismo. 
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O estudo está estruturado em quatro capítulos, sendo o primeiro a introdução que 

evidencia o objetivo, motivação e estruturação deste documento. O segundo capítulo contém a 

conceituação e estudos realizados sobre a atividade turística. O terceiro capítulo reporta-se a 

importância econômica do turismo, fundamenta o turismo como ciência e descreve a 

segmentação dessa economia destacando os mais importantes nichos que estão presentes no 

Brasil, no Nordeste e no Ceará. 

Finalizando, o quarto capítulo encerra com as considerações finais deduzidas dos 

textos produzidos, onde os resultados mostram que a evolução da atividade turística ocorre 

juntamente com a evolução do PIB do Estado do Ceará. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO: ESTUDOS SOBRE TURISMO 

 

O conceito de turismo pode ser estudado de diversas perspectivas e disciplinas, 

dada a complexidade das relações entre os elementos que o formam. Os estudos técnicos- 

científicos a respeito das atividades do turismo se defrontam com dificuldades fundamentais, 

tais como a definição rigorosa das atividades exclusivas deste segmento de atividade e a 

mensuração, qualquer que seja a dimensão explorada (emprego, renda, etc.) das mesmas. Tal 

particularidade decorre por que a natureza definidora das atividades do segmento não está 

vinculada à produção, mas ao consumo. Ao contrário das atividades agropecuárias e 

industriais e parte importante dos serviços, onde as dimensões geográficas e tecnológicas 

auxiliam de forma decisiva na segmentação das atividades, o turismo tem sua natureza 

definidora vinculada ao consumo, ou seja, mais especificamente à natureza do agente 

consumidor e sua utilização dos serviços. 

O fenômeno turismo, semelhante ao que conhecemos hoje, surgiu na Grécia 

Antiga 776 a.C., por ocasião dos primeiros Jogos Olímpicos, quando foram realizadas as 

primeiras viagens, tendo crescido como atividade econômica até a Primeira Guerra Mundial, 

momento em que passou por uma estagnação (1914 – 1917). Com o fim da guerra, o 

automóvel passou a ser utilizado como o meio de transporte mais popular, fazendo com que, 

no período compreendido entre as Grandes Guerras, parte da população passasse a viajar 

(OLIVEIRA, 2000). 

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), novamente o turismo sofreu 

uma estagnação. Com o fim da guerra, houve grande desenvolvimento dos meios de 

transporte (utilização de avião como meio de transporte de civis) e de comunicação, o que fez 

com que a atividade turística surgisse novamente, principalmente na Europa e na América do 

Norte. Desde então, a cada ano que passa essa atividade vem ganhando mais espaço na 

economia mundial. 

Em 1942, na tradução de Oliveira (1998), os professores da Universidade de 

Berna, na Suíça, W. Hunziker e K. Krapf definiam o turismo como: “A soma dos fenômenos 

e de relações que surgem das viagens e das estâncias dos não residentes, desde que não 

estejam ligados a uma residência permanente nem a uma atividade remunerada”. 

Esta definição lançada em plena guerra mundial e como antecipação do que seria 

o turismo de massa é pouco ampla e pouco esclarecedora, pois introduz muitos conceitos 

indeterminados que deveriam ser previamente definidos. 

Posteriormente, definiu-se o turismo como: “Os deslocamentos curtos e temporais 
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das pessoas para destinos fora do lugar de residência e de trabalho e as atividades 

empreendidas durante a estada nesses destinos” (BURKART; MEDLIK, 1981). 

Nessa definição, conceitos como “deslocamentos fora do lugar de residência e de 

trabalho” introduzem positivamente a conotação de viagem e férias/lazer, em contraposição à 

“residência” e ao “trabalho”, mas, ao mesmo tempo, deixa de fora conceitos modernos de 

turismo como são as viagens por motivo de negócios, com ou sem complementos de lazer ou 

as férias em segundas residências. É também criticável o termo vago “deslocamento curto”. 

Mathienson e Wall (1982), por sua vez, utilizaram uma definição muito 

semelhante à anterior, ainda que com algumas modificações: “Turismo é o movimento 

provisório das pessoas, por períodos inferiores a um ano, para destinos fora do lugar de 

residência e de trabalho, as atividades empreendidas durante a estada e as facilidade que são 

criadas para satisfazer as necessidades dos turistas”. Como se pode observar, destaca o caráter 

temporário da atividade turística ao introduzir o termo “período inferior a um ano”. Também 

introduzem duas importantes inovações: de um lado a perspectiva da oferta quando 

mencionam as “facilidades criadas”; de outro, introduzem na definição o fundamento de toda 

atividade turística: a satisfação das necessidades dos turistas/clientes. 

Finalmente, há que se destacar a definição que foi adotada pela OMT (2003), que 

une todos os pontos positivos das expostas anteriormente e, por sua vez, formaliza os aspectos 

da atividade turística. Como segue: 
 
O turismo inclui tanto o deslocamento e as atividades realizadas pelas pessoas 
durante suas viagens e estadas, bem como, as relações que surgem entre eles, em 
lugares distintos de seu ambiente natural, por um período de tempo consecutivo 
inferior a um ano e mínimo de 24 horas (pernoite no destino), principalmente com 
fins de lazer, negócio e outros. 
 

Todavia, em se tratando de conceitos, estes poderão evoluir em função do caráter 

diverso e complexo da atividade. Como ratifica Beltrão (2001): “no passado, a atividade 

turística poderia ter outro objetivo e consequentemente uma visão mais restrita. Segundo 

alguns especialistas, a definição sobre o turismo é dinâmica e varia de acordo com o 

comportamento sócio-cultural e econômico da humanidade”. 

Do ponto de vista econômico, Oliveira (2001) conceitua turismo da seguinte 

forma: 
 
Denomina-se turismo o conjunto de resultados de caráter econômico, financeiro, 
político, social e cultural, produzidos numa localidade, decorrentes da presença 
temporária de pessoas que se deslocam de seu local habitual de residência para 
outros, de forma espontânea e sem fins lucrativos. 
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Esta descrição, embora privilegie essencialmente o lado da demanda, é bastante 

clara e objetiva. 

Para a existência e viabilização do funcionamento das forças de mercado, afirma 

Oliveira (2001), 
 
[...] ser preciso compreender que os atrativos devem ser realmente atraentes, 
significando que não basta apenas possuírem belezas naturais, patrimônio histórico, 
clima ameno, entre outros. Uma floresta maravilhosa, virgem, repleta de variedades 
da fauna e da flora, de cachoeiras, de rios ou mesmo, uma bela cidade detentora de 
magnífico visual, se forem de difícil acesso, oferecendo riscos aos visitantes, deixam 
de ser atraentes. Os turistas vão embora, em busca de outros locais que ofereçam 
melhores condições de visitação. 
 

Quase sempre quando se aborda o tema turismo fica obscura a natureza dessa 

atividade. A fim de definir com precisão sua essência, é necessário fazer uma distinção entre 

fazer turismo e explorar turismo, ou seja, o turismo como modo de vida ou meio de vida. O 

turismo atua como uma migração temporária acompanhada de transferência de renda. 

Envolve consumo efetuado fora do local de domicílio. De um lado, está a procura, que é o 

conjunto de pessoas com renda disponível para viajar, do outro, encontra-se a oferta, um 

núcleo receptor dotado de infraestrutura de equipamentos, de bens e de serviços. Pressupõe-se 

assim a existência de um mercado turístico. 

O turismo pertence ao setor de serviços, ele oferta serviços no mercado. O 

principal produto do mercado turístico são as viagens. Os consumidores que estão em busca 

desse produto, o demandam com o objetivo de satisfazer uma necessidade, o lazer. 

Alavancados pela atividade turística, outros setores da economia (construção civil, alimentos, 

artesanatos etc.) produzem bens ou serviços voltados ao turismo. 

O produto turístico pode ser definido como sendo: 
 
Aquele que representa um composto de atividades e serviços relativos ao alojamento 
(indústria das construções e indústria de transformação) á alimentação (atividade 
agrícola e indústria alimentícia) e ás bebidas, aos transportes (indústria de 
transformação e de consumo energético, além de serviços) às aquisições de produtos 
locais (artesanato e indústria do vestuário ou de transformação), às visitas e aos 
divertimentos (serviços). (SESSA, 1983). 
 

Dessa forma, a existência de um mercado turístico gera impactos na economia de 

um País. Esses efeitos podem manifestar- se através de impactos diretos, expressos numa 

renda imediatamente gerada através do consumo e meios de hospedagem ou podem ser 

expressos pelos impactos indiretos, através da renda despendida em bens e serviços, que 

corresponderiam aos produtos turísticos ampliados, tais como restaurantes, lanchonetes etc. 

O desenvolvimento do setor turistico está diretamente atrelado aos investimentos 
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feitos no setor. Como desdobramento da injeção de recurso no turismo tem-se varios impactos 

economicos, dentre eles estão a geração de renda e emprego. 

 

2.1 Investimento e turismo 

 

A revisão bibliográfica inicia-se com a análise de Bull (1992), que se deteve em 

um estudo mais qualitativo da variável investimento. Segue-se a esta a visão de Lanquar 

(1994), que se detem em mostrar as várias formas de medidas de investimento. Ja Mathieson e 

Wall (1986) analisam o desenvolvimento do turismo e seus impactos economicos.  

Para Bull (1992) o investimento pode ser visto através de duas vertentes 

principais: a microenomica, como sendo a locação pela empresa de qualquer fonte necessaria 

para fomentar a produtividade e a macroeconomica, como sendo a parte da produção 

econômica que não é consumida e que é financiada por parte da renda que não é gasta em 

consumo. 

De acordo com o autor, as decisões sobre investimento dependem da localizacao 

do empreendimento e da economia do país como um todo. Embora para o setor turistico o 

investimento siga as mesmas regras que costumam ser adotadas para o investimento em 

outros ramos da economia, existem três tipos de razões que são específicas do setor turístico. 

O prmeiro diz respeito ao investimento realizado pelo setor público, já que o 

governo defende que o investimento em projetos turísticos tem como finalidade o benefício 

social e não um fim comercial. São investimentos em infra-estrutura, nos transportes, centros 

de informações turísticas, parques etc, que são justificados através da análise de custo 

beneficio e não como a obtenção de lucro puramente comercial. 

O segundo relaciona os empresários já estabelecidos em outras atividades da 

economia e que constroem hoteis, resororts e centros comerciais como uma atividade 

alternativa. O que os motiva a investir no turismo é a taxa de retorno lucrativo do capital 

emprestado e um significante aumento no valor do capital da propriedade comparados com 

investimentos em setores que tendem a depreciar seu valor. 

O terceiro tipo de investimento é o feito por razões pessoais, de status. São 

individuos de altíssima renda que adquirem iates, fazendas ou outras opções de lazer, tendo 

no turismo o subsidio para um novo estilo de vida. 

O autor ressalta que essas especificidades fazem da análise de projetos de 

viabilidade de investimento em turismo um campo de estudo em separado, onde as mínimas 
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mudanças conjunturais o tornam mais fragilizado, necessitando de subsidios e incentivos para 

o seu desenvolvimento. 

Já a análise de Lanquar (1994) sobre investimento está dividida em duas 

vertentes: a macroeconomica, onde o autor verifica as condições essenciais do investimento 

em turismo e a microeconomica, onde o ponto central é a tomada de decisão de empresas 

turísticas.  

Na visão macroeconomica, o autor faz distinção entre investimentos em infra - 

estrutura e aqueles feitos em equipamentos turísticos. Para o turismo é importante saber a 

relação que existe entre um e outro. Os investimentos em infra-estrutura devem levar em 

conta os interesses da comunidade local, como também os múltiplus usos do empreendimento 

para evitar uma possível subutilização dos mesmos. 

A análise do coeficiente de investimento entre infra-estrutura e equipamentos 

deve ter como base dois fatores: as diferentes etapas de gestacao e maturação dos 

equipamentos e os diferentes níveis de utilização da oferta. 

Esse tipo de cálculo é muito complexo e por esta razão é que os trabalhos 

limitam-se, na maioria das vezes, ao setor hoteleiro. 

O autor ressalta a importância do Estado como agente econômico para o turismo e 

relaciona as formas de participação do mesmo: dando crédito a infra- estrutura, ajudando na 

comercialização, infornação e promoção turística, criando e gerindo empresas de turismo, 

fornecendo subvenções, incentivos e formação profissional. 

Os autores Mathieson e Wall (1986) partem da análise do desenvolvimento do 

setor turístico e os impactos que este causa na economia para analisar o papel dos 

investimentos neste setor. Os autores afirmam que os benefícios que o turismo traz dependem 

da estrutura econômica das áreas de destino e de sua localizacao geográfica. Neste sentido, 

eles explicitam a diferença de investimento em paises desenvolvidos e aqueles em 

desenvolvimento. 

Para os países em desenvolvimento, a injeção de gastos turísticos e os 

investimentos financeiros tem uma maior diferença na medida em que causam efeitos mais 

significativos do que o mesmo montante investido em paises desenvolvidos. A diferença do 

fluxo monetário, a distribuição dos benefícios, as características do emprego e os efeitos da 

renda irão variar com os gastos dos turistas e com os investimentos, como também com as 

características e nível econômico dos destinos. 

Os autores relacionam o desenvolvimmento do setor turistico com quatro fatores 
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distintos: a qualidade e o preço das facilidades e serviços oferecidos, a existência de um grupo 

organizacional qualificado e experiente, a localização geográfica em relação às regiões 

emissivas e a natureza e origem dos investimentos financeiros. 

Para Mathieson e Wall, o investimento está diretamente relacionado com o 

desenvolvimento do setor turístico. Este, por sua vez, depende de fatores que não estão 

relacionados diretamente com o turismo e sim com a economia como um todo, como é o caso 

de qualificação de recursos humanos, a existência ou não de infra - estrutura e o nível de 

desenvolvimento dos países. 

 

2.2 Turismo e a geração de emprego 

 

O desenvolvimento do turismo acarreta alguns impactos, entre eles está a geração 

de renda e emprego. Para Edgell a importancia do turismo está no fato deste setor ser mão-de-

obra intensiva com menos tendência a automação do que o setor industrial e que mais mão- 

de-obra é usada com relativamente menos capital: “O turismo é particularmente uma boa 

fonte de emprego, pois é mão- de-obra intensiva e crescerá no futuro, significando que cada 

dólar adicional gasto no crescimento do setor, mais empregos serão criados” (EDGELL, 

1990). 

Torna-se difícil identificar no mercado de trabalho quais são os empregos ligados 

diretamente ao turismo. Este fato impede que haja dados concretos sobre o setor. O que existe 

são estimativas de empregos gerados, pois os empregos diretos e os indiretos confundem os 

estudiosos do assunto. Segundo Jenkins (1991), é difícil estimar o impacto do 

desenvolvimento do turismo sobre a geração de emprego. 

Nos países em desenvolvimento, a produtividade do trabalho, às vezes, não é a 

principal preocupação. A abundância da oferta de mão- de- obra a torna barata. Somando-se a 

isso, tem-se a sazonalidade intríseca ao setor turístico, tornando-se um problema para o 

mercado de trabalho. 

Lanquar (1994) questiona se a capacidade que o turismo tem em gerar empregos é 

maior do que aquela que ocorre em outros setores da economia. Para ele, o emprego direto é 

aquele que acontece em uma empresa turística e o indireto relaciona-se aquele criado por uma 

empresa fornecedora do setor turístico.  O emprego indireto é aquele criado adicionalmente na 

economia pelo aumento da demanda via renda recebida do setor turístico. 

O emprego sazonal tem características próprias e diferencia-se dos empregos 
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fixos. É um emprego descontínuo que traz consequências para o mercado de trabalho. A 

principal é a não especializacao da mão- de- obra, já que na baixa temporada o empregado 

não terá sua vaga garantida. 

Do ponto de vista microeconômico, a baixa temporada acelera o processo de 

demissão devida a necessidade do empregador diminuir os custos de sua empresa, a tentativa 

é reconduzir os custos fixos em custos variáveis, dependendo do nível de produção e que 

repercutem nos preços cobrados ao consumidor. 

A remuneração do pessoal empregado no turismo geralmente é feita através de 

participação, porcentagens e comissões. Na realidade, pouco se sabe sobre o custo de um 

novo emprego no turismo. Este custo depende da fase de desenvolvimento do turismo em que 

cada país se encontra. Do ponto de vista macroeconômico, depende do tamanho da planta e do 

empreendimento. Outro fator que impede essa mensuração é que o investimento em cada 

segmento turístico cria atividade com tecnica diferente daquelas adotadas em outros setores 

produtivos (LANQUAR, 1994). 

Em relacao ao custo de um novo emprego, Lanquar defende que é preciso fazer 

distinção de postos criados pelos investimentos em infra-estrutura, em produção, na parte 

administrativa etc. Deve ser considerado que nos segmentos de restaurantes, agências, 

operadoras, entretenimento e transporte, os custos de um novo posto podem variar 

sensivelmente. 

Fazendo um levantamento dos estudos realizados sobre o turismo e a geração de 

empregos, Mahiesson e Wall (1986) chegaram as seguintes conclusoes:  que o efeito renda e 

emprego estao próximos, mas não perfeitamente relacionados, que os efeitos sobre o emprego 

sao influenciados pelo tipo de atividade turística, os efeitos sobre o emprego são influenciados 

pelo tipo de qualificaçãoo da mão -de -obra avaliadas no local e que a maior parte do emprego 

no turismo é sazonal e contribui para alterar a realidade do nível de emprego a nível nacional 

e regional. 

Os autores reconhecem que o fomento do turismo realmente gera empregos, mas 

alertam para o uso indevido de algumas metodologias aplicadas para medir a taxa de emprego 

e renda. Algumas variáveis devem ser observadas, tais como a estrutura de emprego do local e 

as características gerais da região. 
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3 TURISMO NO BRASIL, NO NORDESTE E NO CEARÁ: CONTEXTUALIZAÇÃO 

E EVOLUÇÃO 

 

O marco principal do início da atividade turística no Brasil aconteceu no ano de 

1922, motivado pelas festas do Centenário da Independência do Brasil. O fato surgiu com o 

aparecimento dos primeiros hotéis no Rio de Janeiro com possibilidade de classificação. 

Como exemplo, cita-se a inauguração, em 1923, do hotel Copacabana Palace (TRIGO, 2000). 

Ocorre também, em 1928, a criação da Sociedade Brasileira de Turismo, posteriormente 

chamada de Touring Club do Brasil, que promove a primeira Convenção Interestadual de 

Turismo para seus sócios (TRIGO, 2000). 

Pouco tempo depois, o turismo ampliou-se para o Estado de São Paulo pelos 

atrativos dos centros termais locais, como as dos Campos de Jordão, e para o Rio Grande do 

Sul pela proximidade da fronteira estrangeira com o Uruguai, segundo Baretto (1995), “junto 

com o Chile e a Argentina, que foram os primeiros países da América Latina a desenvolver o 

turismo receptivo, sendo caracterizados como núcleos de praia e mar”. O Uruguai, que já 

pertencia, nesta época, a roteiros da América do Sul, era procurado por europeus em busca de 

produtos praianos, que alavancaram o turismo gaúcho. 

As políticas de turismo no Brasil, no entanto, são relativamente recentes, visto que 

até meados da década de 60 se pode dizer que não existiam políticas nacionais de turismo, 

pois o que haviam eram políticas resultantes de leis e decretos-lei desconexos e restritos a 

aspectos parciais da atividade, uma vez que versavam principalmente sobre a regulamentação 

de agências de viagens de turismo. Esse período, que vai de 1938 até 1966, é o que Cruz 

(2000) chamou de a “pré-história” jurídico-institucional das políticas nacionais do turismo. 

Somente a partir de 1966 é que o turismo começa a ser visto no Brasil como uma 

atividade econômica, e segundo Leite (1986), ocorreu nesta época “um marco institucional 

que deu início ao planejamento turístico”. Com a promulgação do Decreto-Lei N 55/66, de 18 

de novembro, na gestão do então Presidente Castelo Branco, que cria os organismos oficiais, 

o Conselho Nacional do Turismo (CNTur) e a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e 

define a primeira política nacional de turismo. Essa segunda fase do turismo vai de 1966 até 

1991, quando é reestruturada a Embratur e dá início ao terceiro período das políticas nacionais 

do turismo, que se estende até o momento atual. Nesse período, o turismo começa a ser 

reconhecido como atividade capaz de contribuir para a atenuação dos desníveis regionais que 

caracterizam o país. Assim, os incentivos financeiros e fiscais criados em razão dessa 

atividade privilegiam as regiões Norte e Nordeste (CRUZ, 2000). 
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O Decreto-Lei N 60.224, de 16 de fevereiro de 1967, que regulamentou o 

Decreto-Lei N 55/56, também criou o Sistema Nacional de Turismo, formado pela Embratur 

(que teria como atribuição, dentre outras, “estudar e propor ao CNTur os atos normativos 

necessários à promoção da política nacional de turismo e, bem assim, aqueles que digam 

respeito ao seu funcionamento.”Art 2), pelo CNTur (cuja principal atribuição seria “formular 

as diretrizes a serem obedecidas na política nacional de turismo.”- Art 6) e pelo Ministério das 

Relações Exteriores que seria o responsável pela divulgação do turismo nacional no exterior, 

por meio de suas tarefas diplomáticas – Art. 7). 

O terceiro período para o segmento do turismo no Brasil inicia-se a partir de 1991 

e vai até os dias atuais, quando pela Lei N 8.181, de 29 de março, a EMBRATUR transforma-

se em autarquia especial (antes era uma empresa pública); com isso, é modificado parte de sua 

denominação de Empresa Brasileira de Turismo para Instituto Brasileiro de Turismo e passa a 

ser vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Regional. Pelo mesmo diploma legal, o 

CNTur é extinto, sendo transferidas para a Embratur todas as atribuições e competências 

desse conselho. 

A Lei N 8.181 é regulamentada pelo Decreto 448, de 14 de fevereiro de 1992, que 

também define os objetivos da política nacional de turismo, em que mostra que o setor 

público federal amplia sua visão no que se refere à prática do turismo, passando a incorporar a 

infraestrutura de lazer como setor importante no conjunto dos serviços que compõem a 

atividade. No entanto, mais uma vez a política nacional de turismo não chegou a ser 

implementada, e as principais razões para isso foram a instabilidade política no período, que 

culminou com o impeachment de um presidente, acompanhada de acentuada instabilidade 

econômica, que refletiu, de forma negativa, sobre todos os segmentos econômicos do país, 

incluindo-se o turismo (CRUZ, 2000). 

A partir de 1994, com o governo de Fernando Henrique Cardoso foi que se iniciou 

a retomada do turismo como um setor estratégico e capaz de gerar renda e novos empregos. A 

partir deste momento foram feitas parcerias com os estados, municípios e no setor privado foi 

implementada a Política Nacional de Turismo e a criação do Ministério da Indústria, 

Comércio e Turismo. 

Desde então foram criados diversos programas para o investimento no segmento 

turístico tais como o incentivo: Recursos do Programa de Ação para o Desenvolvimento do 

Turismo no Nordeste – PRODETUR/NE para impulsionar o desenvolvimento de cada estado 

da região nordeste do País, levando-se em consideração suas potencialidades turísticas. 
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Foi criado também o Programa Nacional de Financiamento do Turismo – Sistema 

BNDES, que tem por objetivo apoiar empreendimentos conduzidos pelo setor privado do 

segmento do turismo nas localidades que apresentem potencial para tal. Dentre os itens que 

são financiados pelo programa podem-se citar os meios de hospedagem, equipamentos e 

prédios históricos, parques temáticos, teatros e outros segmentos integrados ao turismo.  

Pelo exposto, pode-se observar que o turismo no Brasil é um segmento 

relativamente novo, tendo suas ações iniciadas por volta de 1938, mas que vem ganhando 

expressão no cenário nacional. A atividade vem recebendo uma quantia expressiva em 

investimentos, conforme tabela a seguir: 
 

Tabela 1 – Resultados econômicos e financiamentos concedidos por instituições financeiras federais para o 
turismo no Brasil em mil R$ 

Ano Total 

Instituições Financeiras Federais (mil R$) 

Banco do 
Brasil 

Caixa 
Econômica 

Federal 

Banco Nacional de Desenvolvimento 
 Econômico e Social Banco do 

Nordeste(²) 
Banco da 
AmazôniaTotal Direto Indireto(¹) 

2003 1.094.324 738.504,00 244.399,00 57.259,00 4.024,00 53.235,00 48.416,00 5.746,00
2004 1.297.725 83.047,40 374.577,14 40.070,63 7.058,55 33.012,08 39.458,18 13.145,91
2005 1.740.003 950.769,26 598.669,00 80.329,79 23.039,43 57.290,36 96.178,91 14.056,15
2006 1.849.983 985.441,42 696.968,90 58.398,04 3.666,02 54.732,01 104.800,51 4.374,50
2007 2.097.728 1.159.780,12 805.327,59 54.397,55 - 54.397,55 64.809,51 13.414,10
2008 2.768.215 1.368.989,08 1.122.339,48 48.058,00 1.695,68 46.362,32 187.354,61 41.474,12
2009 4.126.416 1.718.796,85 2.200.455,49 60.906,81 5.708,14 55.198,67 103.619,24 42.638,53
2010 4.660.006 1.623.793,29 2.730.816,23 92.523,86 55.210,93 37.312,93 169.354,61 43.518,02
2011 5.640.490 1.916.127,44 2.804.839,30 653.471,54 541.686,61 111.784,93 188.985,66 77.066,42
Fonte: Instituições Financeiras federais: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia.  
Nota: (1) Excluem-se dos valores indiretos, as operações realizadas pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia. (2) Incluem-se, a partir de 2005, outras operações com 
recursos, além dos oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e Programa de Apoio 
ao Turismo Regional - PROATUR. / Dados deflacionados1. 

 

Ainda que de forma lenta, os números do turismo vêm crescendo no Brasil a cada 

ano. Segundo a Organização Mundial do Turismo - OMT, o País recebeu aproximadamente 

5,4 milhões de turistas internacionais em 2011, o que representa um recorde para o país desde 

o ano de 1970, conforme demonstrado abaixo: 

 

 

 

                                                            
1 Tendo como base o ano 2003 de acordo com os índices de inflação brasileiro que foram 2003= 0,0930, 2004= 
0,0760, 2005=0,0569, 2006=0,0314, 2007=0,0445, 2008=0,0590, 2009=0,0431, 2010=0,0590, 2011=0,0650 
(www.ibge.com.br). 
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Gráfico 1 – Chegada de Turistas no Brasil, segundo os anos – 1970-2011 

 
Fonte: Departamento de Polícia Federal e Ministério do Turismo 

 

Os principais países emissores de turistas ao Brasil são a Argentina (29,33%), 

Estados Unidos (10,95%), Uruguai (4,81 %), Alemanha (4,45%) e Itália (4,22 %). 

Apesar do crescente número de visitantes, no ranking mundial, o País ocupa 

apenas a 36ª posição, representando apenas 0,55 % de sua participação da fatia da atividade 

turística, tendo nos primeiros lugares em milhões de visitantes países como a França (79,5), 

Estados Unidos (62,3), China (57,6), Espanha (56,7) e Itália (46,1). 

Mesmo com uma participação pequena a nível mundial, o aumento no número de 

turistas no país fez com que a receita cambial proveniente da atividade aumentasse, conforme 

apresentado na tabela a seguir: 
 

Tabela 2 – Receita cambial turística dos principais países receptores de turistas - 2006-2011 

Países de residência permanente Receita cambial (bilhões de US$) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Mundo 743 826,77 877,75 796,27 856,24 918,00
Estados Unidos 85,8 93,59 102,50 87,94 95,50 103,65
Espanha 51,1 55,63 57,40 49,66 48,44 53,39
França 46,3 52,45 52,74 46,21 43,00 47,95
China 33,9 35,93 38,02 37,06 42,26 43,23
Itália 38,1 41,24 42,58 37,53 35,80 38,32
Alemanha 32,8 34,77 37,18 32,39 32,02 34,58
Reino Unido 34,6 37,28 33,54 28,10 29,89 32,00
Austrália 17,8 21,44 23,02 23,71 27,50 27,99
Hong Kong (China) 11,6 13,33 14,26 15,31 20,48 24,24
Turquia 16,9 17,87 20,50 19,88 19,19 20,50
Tailândia 13,4 16,13 16,96 15,03 18,55 23,44
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Países de residência permanente Receita cambial (bilhões de US$) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Áustria 16,6 18,06 20,13 18,11 17,16 17,74
Malásia 10,4 13,52 14,26 14,75 16,88 16,31
Canadá 14,6 15,07 14,63 12,79 14,49 15,06
Suiça 10,8 11,78 13,42 13,16 13,84 15,69
Brasil 4,3 4,83 5,40 4,95 5,26 5,88
Outros 305,0 345,00 370,85 339,98 375,71 398,48

Fonte: Organização Mundial do Turismo - OMT 
Nota: Dados de 2008 a 2010 revisados. / Dados deflacionados tendo como base o ano 2006 de acordo com os 
índices de inflação americano que foram 2007=0,03536, 2008=0,03655, 2009=-0,00183, 2010=0,01173, 
2011=0,03525(www.pt.global-rates.com) 

 

Os dados evidenciam que, com exceção ao ano de 2009, período em que uma 

forte crise mundial afetava a economia, países como Estados Unidos, Espanha e França 

obtiveram receitas crescentes ao longo dos anos, fazendo com que a atividade apresente certa 

relevância no PIB de cada país. De acordo com o estudo Conta Turismo: o peso na economia 

dos países, o turismo representava, em 2001, algo em torno de 11,6% no PIB da economia 

americana, 11,8% do PIB na economia francesa e 8,4% do PIB na economia espanhola. No 

Brasil, apesar do crescente aumento de receitas no setor, no ano de 2007 a participação no 

PIB ainda era de aproximadamente 3,6%, segundo estimativa feita pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), na pesquisa Turismo, uma pesperctiva macroeconômica. 

Comparando as receitas cambiais provenientes da atividade no Brasil com relação 

a América do Sul, sua participação também é pequena, não chegando a 30% do mercado em 

2011, mas evidencia que a atividade tem espaço para um maior crescimento: 
 

Tabela 3 – Comparativo da receita cambial turística: Mundo, América do Sul e Brasil - 1999-2011 

Ano Participação (%) 
América do Sul no Mundo Brasil na Amárica do Sul Brasil no Mundo 

1999 2,61 14,03 0,37
2000 1,94 19,64 0,38
2001 2,39 15,32 0,37
2002 1,94 21,72 0,42
2003 1,64 28,83 0,47
2004 1,72 29,56 0,51
2005 1,83 31,14 0,57
2006 1,94 29,97 0,58
2007 1,97 29,31 0,58
2008 2,04 30,13 0,61
2009 2,17 28,71 0,62
2010 2,16 28,40 0,61
2011 2,22 28,60 0,64

Fonte: Organização Mundial do Turismo - OMT 
Nota: Dados de 2009 e 2010 revisados. / Dados de 2011 estimados 
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Mesmo não ocupando posição de destaque a nível mundial, a atividade turística, 

internamente, vem ganhando destaque no aumento da receita cambial do País. Segundo o 

Ministério do Turismo, a soma das riquezas produzidas pelo setor de turismo, no ano de 2011, 

superou os 1,4 bilhões de reais, sob a ótica da oferta. Serviços de alimentação e transporte 

aéreo estão entre os segmentos de maior peso na soma. O Cálculo foi feito com base no índice 

de 3,6 % de participação do setor na economia brasileira, estimativa definida em estudos do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O País possui possibilidades de entrar no circuito mundial do turismo, pelos 

atrativos naturais existentes. As chances de êxito dependerão dos investimentos em 

infraestrutura, em equipamentos, capacitação da mão-de-obra e implantação de uma política 

de preços que possa competir com os mercados turísticos tradicionais. 

 

3.1 O turismo no Ceará 

 

O Estado do Ceará, situado no Nordeste do Brasil e que tem como limites ao norte 

o Oceano Atlântico, ao sul o Estado de Pernambuco, a leste os Estados do Rio Grande do 

Norte e da Paraíba e a Oeste o Estado do Piauí, é uma região que, embora economicamente 

pobre, com participação de apenas 2,07 % do PIB nacional no ano de 2011 e com uma 

população de 8.452.381 no ano de 2010, sempre teve vocação para a atividade turística. E 

também é favorecido pela sua posição geográfica privilegiada, pois o Estado possui 

proximidade com o Continente Africano, a América do Norte e a Europa, permitindo boas 

condições para o desenvolvimento do turismo internacional. 

Mesmo com vocação para o segmento turístico, as políticas de turismo só 

começaram a beneficiar o Estado a partir da década de 70, ainda assim, de maneira muito 

tímida. Nessa época, o então governador do Ceará, César Cals de Oliveira Filho, criou, em 

1971, a EMCETUR – Empresa Cearense de Turismo S/A, onde o principal objetivo da 

empresa era sanar o problema de infraestrutura dentro do Estado, uma vez que o Ceará 

padecia de acessos de Fortaleza, capital do estado, para seus principais atrativos naturais, tais 

como as serras, as cidade de Juazeiro do Norte e do Canindé, por exemplo, inviabilizando, 

portanto, as propostas turísticas do Governo. Os objetivos a da EMCETUR não foram 

plenamente atingidos e atividade turística pouco se desenvolveu no Estado neste período. 

No governo seguinte, de Adauto Bezerra (1974-1978), com um plano de ação 

denominado PLANDECE – 1 Plano Quinquenal de Desenvolvimento do Estado do Ceará - a 
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atividade turística passou a ser explorada como uma atividade econômica e avança, ainda que 

timidamente. Este plano ficou em vigor de 1975 a 1978 e tinha estabelecido para o turismo no 

Ceará alguns objetivos: 
 
Ativar e visualizar o potencial turístico do estado, divulgando de forma sistemática o 
seu acervo paisagístico, artístico-cultural e recreativo nas principais áreas do 
mercado turístico nacional; promover uma mentalidade receptiva nos elementos que 
lidam diretamente com a comercialização do produto turístico, assim como 
proporcionar condições para que se eleve sua produtividade; estimular a formação e 
o aperfeiçoamento da mão de obra para as atividades do turismo; aparelhar e 
aperfeiçoar a infraestrutura dos principais pontos de atração turística do estado, no 
sentido de sua viabilização em termos de conjunto; integrar a romaria no acervo das 
atrações turísticas, oferecendo ao romeiro melhores condições de transporte, 
hospedagem e demais serviços pertinentes; elaborar estudos preliminares de 
viabilidade de novos empreendimentos visando ao aproveitamento de 
potencialidades específicas das áreas de maior atração turística; possibilitar o acesso 
às praias notadamente aquelas fora da área metropolitana de Fortaleza, construindo e 
melhorando rodovias; elaborar calendário de eventos e o mapa turístico do estado no 
sentido de informar e orientar os turistas; proporcionar apoio financeiro à instalação, 
ampliação e reforma de empresas de hospedagens e outros empreendimentos 
prioritários do setor; promover cursos de aperfeiçoamento e especialização do 
pessoal empregado em hotéis, agências de viagens e outros organismos. 
(CORIOLANO, 2001). 
 

O governo não conseguiu realizar todos os seus objetivos, contudo alargou a 

rodovia de acesso a serra de Guaramiranga, prolongou a Avenida Santos Dumont e a Avenida 

Beira-Mar. Foi nessa época que surgiu a ideia de transformar as romarias de Canindé e 

Juazeiro do Norte em atrativos turísticos. 

No período que vai de 1979 a 1982, o Estado passa a ser governado por Virgílio 

Távora, que elabora o primeiro Plano Integrado de Desenvolvimento Turístico do Ceará 

PIDT- CE, que insistia na preparação da mão de obra e consolidava o aparelho institucional 

do turismo. 

Este plano dividia o Ceará em 6 regiões turísticas e 5 centros turísticos isolados, 

abrangendo 38 municípios e projetava o turismo para todo o território cearense, mas ainda não 

apresentava o litoral como área-piloto. O objetivo maior era promover a interiorização do 

turismo. No entanto, o plano falha, pois o Estado, mesmo com tantas tentativas anteriores, 

ainda possuía uma infraestrutura precária. 

Em 1983 é eleito o Governador Gonzaga Mota. Ele colocou em andamento o 

PLANED- Plano Estadual de Desenvolvimento. Estabeleceu como prioridade a pesquisa e o 

intercâmbio cultural. Preocupou-se, também, em promover o turismo interna e externamente. 

Sua política priorizou o turismo interno, a educação para o turismo e os programas de 

conscientização (CORIOLANO, 1988). 
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Nessa época havia um grande questionamento a respeito da verticalização no 

litoral de Fortaleza que estava sendo feita de maneira desordenada, da ocupação 

indiscriminada dos mangues, das dunas móveis e das serras. Foi criado, então, em 1981, a 

Política Nacional do Meio Ambiente onde são definidas as áreas de proteção ambiental 

(APAS). 

Com a eleição do Governador Tasso Jereissati, em 1986, foi apresentado o Plano 

de Mudanças para o período de 1987/1990, onde o mesmo vislumbrava no turismo uma saída 

viável para o crescimento da economia local, propondo, então, aproveitar o potencial turístico 

como uma alavanca do desenvolvimento. Entre as diretrizes básicas, a principal era 

transformar o turismo na maior indústria do Estado, conforme cita Coroliano (2001): 
 
O plano tem como objetivo reformular e aumentar a eficiência da base institucional 
de cooperação, estímulo e apoio ao turismo; apoiar a iniciativa privada na 
implementação de projetos, capazes de viabilizar o fluxo turístico oriundo do 
exterior; adequar, recuperar e expandir os equipamentos e a infraestrutura básica; 
atenuar os efeitos da sazonalidade do fluxo turístico; melhorar o atendimento ao 
turista, com a oferta eficiente de informações e animações turística. 
 

Com a atividade turística passando a ser tratada com uma indústria, a Emcetur é 

extinta e é criada a CODITUR - Companhia do Desenvolvimento Industrial e Turístico do 

Ceará. 

Em 1989 surge o PRODETURIS (Programa de Desenvolvimento do Turismo em 

Áreas Prioritárias do Litoral do Ceará), que divide o litoral em 4 regiões turísticas e que mais 

tarde vem subsidiar o Plano Regional PRODETUR NE, que é o programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste, financiado pelo BIRD – Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, implantado no Governo de Ciro Gomes em 1992. 

Nesse período foi feita a reforma do palácio de Guaramiranga, recuperação e 

ampliação do Centro de Convenções e a recuperação do teleférico da serra de Ubajara. 

Em 1991 Ciro Gomes assume o governo e dá continuidade as mudanças propostas 

pelo antigo governador criando o Prodetur-NE que tem como objetivos “fortalecer o turismo 

na região e consolidá-la como importante destinação turística nacional e internacional” 

(CORIOLANO, 2001). 

No período de 1995 a 1998, o Estado é governado mais uma vez por Tasso 

Jereissati. Nesse governo é proposto o Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS), onde o 

mesmo trata de questões fundamentais como elenca Coroliano (2001), “a sustentabilidade 

prevista pelo PDS passa por questões importantes como a do meio ambiente, a capacitação da 

população, a reordenação do espaço, a geração de emprego e renda, a ciência e a tecnologia, a 
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cultura e o turismo”. Desse plano constatamos que “a ação do governo busca o 

desenvolvimento sustentável do estado com o objetivo principal de melhorar a qualidade de 

vida de todos os cearenses” (CEARÁ, 1995). 

Nesse cenário ocorre a criação da SETUR – Secretaria do Turismo do Estado do 

Ceará, através da lei 12.456 de 16/06/95, e a coordenação da atividade turística é transferida 

da Coditur para a mais nova secretaria. Como agente institucional, a Setur divide o estado em 

6 macrorregiões. Essa divisão objetiva o melhor aproveitamento do potencial turístico de cada 

região e ao mesmo tempo trabalha as regiões de uma forma integrada. 

Na gestão do Governador Cid Gomes (2007-2014), os investimentos destinados 

ao setor turístico vêm aumentando de maneira significativa. Desde o ano de 2007 o Estado 

tem considerado como uma de suas principais prioridades o investimento em macroestruturas 

fundamentais para o desenvolvimento progressivo da atividade turística. Altos valores tem 

sido empregados no aumento da infraestrutura em rodovias, saneamento básico, expansão do 

Centro de Eventos de Fortaleza, construção do Acquário do Ceará, construção do Centro de 

Eventos do Cariri e do Iguatu e a construção e modernização de 8 aeroportos em todo o 

Estado. 

 

3.2 Análise dos indicadores econômicos no Ceará 

 

Em um estudo apresentado em Setembro de 2012 pelo Ministério do Turismo, 

Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil – 2010/2011, a Região 

Nordeste foi apontada como a região que mais desperta interesse dos brasileiros no que se 

refere a viagens domésticas. Entre as cidades, Fortaleza desponta como principal destino ao 

lado da ilha Fernando de Noronha, administrada pelo Estado de Pernambuco. Ao lado das 

cidades, outras sete da Região Nordeste (Salvador, Natal, Recife, Porto Seguro, Ipojuca, 

Maceió e São Luis) estão entre as vinte mais desejadas. 

Dentre os destinos turísticos em que os entrevistados responderam ter maior 

interesse em conhecer, a Região Nordeste se apresenta em primeiro lugar com 54,2% das 

citações, seguidas pelas regiões Sudeste (20,4%) e Sul (14,1%). 

A capital cearense, Fortaleza, é o quarto destino mais procurado por brasileiros 

em viagens domésticas. A cidade representa 2,1% das viagens, atrás de São Paulo (5,5%), Rio 

de Janeiro (3,6%) e Salvador (2,2%). 
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A Região Nordeste, composta pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco e Bahia, vem, desde o ano 2000, 

aumentando a sua participação no PIB Nacional. Em 2009 alcançou 13% do PIB Nacional, 

em um País que possuía 196.655.014 de habitantes no ano de 2012: 
 

Tabela 4 – Produto Interno Bruto (PIB) – Região Nordeste – 2000 - 2009 
Local 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

NORDESTE 146.827 151.820 158.130 163.889 173.371 186.283 200.285 214.368 231.353 244.235
Maranhão 11.909 12.464 12.751 13.934 15.162 16.823 18.428 19.480 22.388,04 22.238,01
Piauí 6.063 6.012 6.128 6.628 6.889 7.390 8.233 8.712 9.754,68 10.619,90
Ceará 22.607 22.785 23.849 24.591 25.872 27.181 29.809 31.022 34.978,92 36.661,06
Ria Grande 
do Norte 9.120 9.606 10.068 10.205 10.934 11.866 13.233 14.130 14.830,49 15.570,24
Paraíba 9.338 10.076 10.262 10.691 10.542 11.201 12.844 13.684 14.956,21 14.908,48
Pernambuco 26.959 28.090 29.094 29.682 30.886 33.148 35.726 38.372 40.998 43.761
Alagoas 7.769 7.883 8.098 8.465 9.047 9.388 10.138 10.967 11.336 11.849
Sergipe 6.540 7.448 7.803 8.211 8.539 8.916 9.737 10.414 11.380 11.029
Bahia 46.523 47.456 50.075 51.459 55.499 60.371 62.139 67.585 70.720 76.484

BRASIL 1.179.432 1.209.376 1.219.717 1.283.667 1.362.516 1.425.775 1.525.448 1.640.349 1.764.866 1.807.500
Fonte: IBGE, Institutos e Secretarias estaduais  
Nota: * Últimos dados disponíveis. Valores em R$ milhões. / Dados deflacionados2. 

 

O aumento da participação do PIB do Nordeste é reflexo do aumento da 

empregabilidade na região. Analisando a tabela abaixo, percebe-se que no ano de 2010 a 

participação dos empregos formais do Nordeste em relação ao Brasil era de 10,7 %. No ano 

seguinte, em 2011, esse índice aumentou para 14,6%: 
 

Tabela 5 – Empregos Formais – Anos 2010 e 2011 

Estados 
Acumulado janeiro a dezembro 

2010 
Acumulado janeiro a dezembro 

2011 Rank 
Admissão Demissão Saldo Admissão Demissão Saldo 

Bahia 277.571 232.903 27.111 203.360 163.323 40.037 1 
Pernambuco 201.156 157.802 26.178 285.220 249.386 35.834 2 
Ceará 168.373 134.714 22.675 176.659 148.994 27.665 3 
Maranhão 56.588 42.002 7.415 59.401 48.660 10.741 4 
Ria Grande do Norte 60.784 52.584 6.383 37.882 30.849 7.033 5 
Paraíba 36.357 28.484 5.694 35.706 28.781 6.925 6 
Sergipe 39.174 31.466 5.445 60.222 53.797 6.425 7 
Piauí 26.477 20.249 4.503 35.576 29.883 5.693 8 
Alagoas 31.534 26.603 2.357 28.360 22.860 5.500 9 
Nordeste 898.014 726.807 107.761 922.386 776.533 145.853 - 
Brasil 7.298.950 6.290.363 1.008.587 7.515.369 6.517.373 997.996 - 
Participação NE x BR 12,3 11,6 10,7 12,3 11,9 14,6 - 
                                                            
2 Tendo como base o ano 2000 de acordo com os índices de inflação brasileiro que foram 2001= 0,0767, 2002= 
0,1253, 2003= 0,0930, 2004= 0,0760, 2005= 0,0569, 2006= 0,0314, 2007=0,0445, 2008=0,0590, 2009=0,0431, 
2010=0,0590, 2011=0,0650 (www.ibge.com.br). 
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Estados 
Acumulado janeiro a dezembro 

2010 
Acumulado janeiro a dezembro 

2011 Rank 
Admissão Demissão Saldo Admissão Demissão Saldo 

Participação CE x NE 18,7 18,5 21,0 19,2 19,2 19,0 - 
Fonte: MTE – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Lei 4923/65 

 

Os dados acima demonstram que, além da crescente participação da 

empregabilidade no Nordeste, o Ceará também vem se destacando, uma vez que ocupa o 3º 

lugar da Região Nordeste na geração de empregos. 

O setor de turismo, composto pelo núcleo formado pelas atividades de 

hospedagem, alimentação, transporte rodoviário de passageiros, transporte aéreo, agência de 

viagem, aluguel de veículo e atividades de lazer, também é responsável por parte desses 

índices de empregabilidade: 
 

Tabela 6 – Empregos nas principais atividades característica do turismo no Nordeste 

Segmentos Nordeste Var (%) Brasil Var (%) Relação N/B 
1994 2008 1994 2008 1994 2008 

Alojamento 26.617 63.355 138,0 161.835 267.789 65,5 16,4 23,7
Alimentação 33.518 142.770 326,0 380.489 1.062.710 179,3 8,8 13,4
Agências 2.919 5.456 86,9 29.478 39.929 35,5 9,9 13,7
Transporte aéreo 2.405 4.489 86,7 52.673 56.312 6,9 4,6 8,0
Transporte rodoviário 77.474 166.495 114,9 495.462 1.293.110 161,0 15,6 12,9
Atividade recreativa 24.987 31.532 26,2 211.922 274.478 29,5 11,8 11,5
Locadoras de veículos 975 10.131 939,1 3.168 36.603 1.055,4 30,8 27,7
Total Geral 168.895 424.228 151,2 1.335.027 3.030.931 127,0 12,7 14,0 

Fonte: MTE (RAIS) - 2009 
 

De acordo com a RAIS fornecida pelo Ministério do Trabalho no ano de 2009, o 

emprego nesse setor no Nordeste obteve uma variação de 151,2% durante os anos de 1994 a 

2008, maior do que a variação no Brasil, no mesmo período, que foi de 127%. 

Dentro desse contexto, iremos analisar as primeiras evidências a respeito da 

importância do turismo na economia do Estado do Ceará, verificando se a atividade teve uma 

participação positiva e significativa no PIB per capita do Estado e se desconcentrou renda de 

forma significativa no Ceará. 

No ano 2000, a economia do Estado participava com apenas 1,92% do PIB 

Nacional. No ano de 2011, o PIB do Estado já representava 2,07% do PIB: 
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Tabela 7 – Produto Interno Bruto, PIB per capita, taxa de crescimento (%) e participação (%) Ceará e Brasil - 
2000-2011 

Anos / 
Local 

Ceará 
Part. % 
CE/BR 

Brasil 

PIB Pm 
Taxa de 

crescimento 
(%) 

PIB per 
capita PIB Pm 

Taxa de 
crescimento 

(%) 

PIB per 
capita 

2000 22.607 4,84 3.014 1,92 1,179.582 4,31 6.886
2001 24.533 1,47 3.221 1,88 1.302.135 1,31 7.491
2002 28.896 4,88 3.735 1,96 1.477.822 2,66 8.378
2003 32.565 1,47 4.145 1,92 1.699.948 1,15 9.498
2004 36.866 5,15 4.622 1,90 1.941.498 5,71 10.692
2005 40.935 2,81 5.055 1,91 2.147.239 3,16 11.658
2006 46.303 8,02 5.635 1,95 2.369.484 3,96 12.687
2007 50.331 3,34 6.149 1,89 2.661.345 6,09 11.465
2008 60.099 8,49 7.112 1,98 3.032.203 5,16 15.992
2009 65.704 0,04 7.687 2,03 3.239.404 - 0,33 16.918
2010 76.705 7,90 9.066 2,03 3.770.085 7,50 19.016
2011 85.604 4,30 10.036 2,07 4.143.013 2,70 21.252

Fonte: IPECE e IBGE3 
 

A economia do Estado é baseada predominantemente pela prestação de serviços. 

No ano de 2009, o setor participou com 70,4% do mercado, seguidos pelos setores da 

indústria (24,5%) e da agropecuária (5,1%). 
 

Tabela 8 – Estrutura setorial (%) - Ceará - 2000-20094 
Anos Agropecuária Indústria Serviços 
2000 7,7 24,2 68,1
2001 6,7 22,6 70,8
2002 7,1 22,7 70,2
2003 8,4 21,8 69,9
2004 7,1 25,1 67,8
2005 6 23,1 70,9
2006 7,3 23,5 69,2
2007 6,2 23,6 70,2
2008 7,1 23,6 69,3
2009 5,1 24,5 70,4

Fonte: IPECE e IBGE 
 

Analisando os dados acima, conclui-se que no período de 2000 a 2009 a prestação 

de serviços sempre foi representativa na economia produtiva do Estado. Se levarmos em 

consideração o setor de serviços na capital do Estado, Fortaleza, percebe-se que no ano de 

2010 o segmento foi responsável por 47,62% dos empregos gerados no município, conforme 

demonstrado na tabela abaixo: 

                                                            
3 PIB (valores correntes em RS milhão) e PIB per capim (valores correntes em R$). 2. 2010 e 2011: são dados 
preliminares e podem sofrer alterações, quando forem divulgados os dados definitivos. 
4 Últimos dados disponíveis. Valores em R$ milhões. 
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Tabela 9 – Distribuição da população ocupada por setor de atividade (IBGE) - Fortaleza, Recife e Salvador 
(2010) (%) 

 Fortaleza (CE) Recife (PE) Salvador (BA) 
Estrativa mineral 0,15 0,13 0,61
Ind. De transformação 14,79 7,08 6,83
SIUP(1) 1,05 1,55 1,24
Construção Civil 6,59 6,04 9,47
Comércio 23,55 22,54 20,46
Serviços 47,62 53,68 54,43
Adm. Pública 5,38 8,25 6,26
Agrop. Ext. vegetal, caça e pesca 0,87 0,73 0,71

Fonte: IPECE/Censos 2000 e 2010 
Nota: SIUP: Serviços Industriais de Atividade Pública5 

 

A distribuição setorial entre as três metrópoles nordestinas consideradas é bastante 

semelhante. Observa-se uma baixa importância relativa dos setores agrícola e extrativos e 

uma grande participação dos setores de comércio e serviços. As atividades de comércio e 

serviços respondem por mais de 70% do nível de ocupação. Essas características são 

compartilhadas entre as grandes cidades brasileiras e ficam bem evidentes quando 

consideramos as capitais nordestinas. 

Observando a dinâmica do emprego formal por setor de atividade na capital 

cearense, constatou-se que os setores Serviços, Administração Pública e Comércio são os 

maiores empregadores e geradores de vínculos formais na cidade, com 38,99%, 21,69% e 

18,14% do total de empregos gerados em 2010, respectivamente. Nos Serviços, o segmento 

Alojamento e comunicação e Administração Técnica Profissional foram os que mais se 

expandiram no período 2000-2010. 

Na atividade turística o setor que mais emprega é o de alojamento e alimentação. 

Ele, sozinho, foi responsável por 12% dos empregos gerados no ano de 2011, ficando na 

frente de segmentos como a construção civil e a agropecuária: 
 

Tabela 10 – Evolução e Participação do Emprego Formal por Setor e Subsetor de atividade Econômica – 
Fortaleza - 2000/2010 

Discriminação 2000  2010  Variação Relativa (%) Nº Part. (%) Nº Part. (%) 
1. Extrativa Mineral 326 0,08 266 0,04 -18,40 
2. Indústria de Transformação 65.101 15,73 88.583 12,21 36,07 
3. Serviço Utilidade Pública 4.565 1,10 4.786 0,66 4,84 
4. Construção Civil 21.945 5,30 58.194 8,02 165,18 
5. Comércio 66.347 16,03 131.633 18,14 98,40 
6. Serviços 136.067 32,87 282.876 38,99 107,89 

Transporte  21.293 5,14 30.593 4,22 43,68 

                                                            
5 Envolve a produção e distribuição de energia elétrica, água, saneamento e limpeza urbana. 
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Discriminação 2000  2010  Variação Relativa (%) Nº Part. (%) Nº Part. (%) 
Alojamento e Alimentação 40.633 9,82 81.276 11,20 100.02 

7. Administração Pública 116.377 28,11 157.368 21,69 35,22 
8. Agricultura 3.209 0,78 1.819 0,25 -43,32 
Total 413.937 100,00 725.525 100,00 75,27 

Fonte: RAIS/TEM 
 

O segmento de Serviços engloba inúmeras atividades, entre elas o Turismo. A 

atividade turística vem aumentando a sua participação no segmento de Serviços. Esse fato 

será demonstrado ao longo do trabalho. 

No ano de 2012, nos meses de Janeiro a Março, o segmento de alojamento e 

alimentação empregou mais do que o comércio e ficou atrás somente do segmento de 

administração de imóveis. 
 

Tabela 11 – Evolução do Emprego por Setor - Ceará-2007 - Jan.-Mar./2012 

Setores Atividades Saldo Liquido (Admitidos-Desligados) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Geral 39.722 47.441 64.436 84.550 57.054 172
Transformação 13.340 6.716 21.130 14.161 2.047 -1.365
Construção Civil 3.531 3.344 9.816 16.190 6.728 -454
Serviços 11.156 16.236 21.439 33.412 27.909 5.493

Alojamento e Alimentação (*) 5.197 6.846 7.498 13.668 7.241 630
Com. Adm. Imóveis (*) 1.367 6.289 3.992 12.198 10.949 2.453

Comércio 10.408 11.673 12.559 20.675 17.938 -1.339
Agropecuária 255 1.311 -1.467 -1.178 1.506 -2.314

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)/MTE 
 

As atividades de alojamento e alimentação apresentam grande empregabilidade 

por que a movimentação turística no Estado vem crescendo de forma significativa ao longo 

dos anos: 
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Gráfico 2 – Demanda Turística via Fortaleza 2000/2011 

 
Fonte: SETUR/CE 

 

Analisando o gráfico acima é possível verificar que a movimentação turística 

nacional é muito maior do que a internacional, representando, no ano de 2011, a maior parte 

dos turistas (92,3%) que estiveram no Estado naquele ano. 

Verifica-se que, entre o período de 2000 a 2010, o fluxo turístico no Estado 

praticamente dobrou. Outro dado que chama a atenção é a movimentação turística para os 

municípios do interior do Estado, destacando a importância da atividade pra a distribuição de 

renda, uma vez que a atividade não gera somente renda para a capital do Estado: 
 

Tabela 12 – Movimentação Turística no Ceará: 2000/2010 

Anos Movimentação Turística 
Capital (%) Interior (%) Total 

2000 1.507.914 22,3 5.329.917 77,7 6.747.831
2001 1.631.072 25,5 4.755.188 74,5 6.386.260
2002 1.629.422 25,0 4.879.847 75,0 6.509.269
2003 1.550.857 22,7 5.266.687 77,3 6.817.544
2004 1.784.354 23,4 5.826.275 76,6 7.610.629
2005 1.968.856 23,7 6.340.241 76,3 8.309.097
2006 2.062.493 22,5 7.103.255 77,5 9.165.748
2007 2.079.590 21,4 7.639.328 78,6 9.718.918
2008 2.178.395 21,4 8.003.224 78,6 10.181.619
2009 2.466.511 21,5 8.979.520 78,5 11.446.031
2010 2.691.729 21,2 10.008 271 78,8 12.700.000

Fonte: SETUR/CE6 
 

                                                            
6  a) Total de 82 municípios turísticos e b) movimentação turística envolve os fluxos de origem nacional, 
internacional e intraestadual. 
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A capital do Estado, Fortaleza, é a principal receptora de turistas, uma vez que 

sozinha, no ano de 2010, foi visitada por 21,2% dos turistas que visitaram o Estado, no 

entanto o Estado possui outros municípios de destaque no setor: 
 

Tabela 13 – Principais municípios visitados pelos turistas que Ingressaram ao Ceará via Fortaleza 2010 

Discriminação Percentual na Demanda (%) Turistas Permanência 
(Dias) Interior Total 

1 Caucaia 16,43 10,73 307.717 5,7
2 Aquiraz 15,47 10,10 289.736 6,6
3 Beberibe 12,98 8,48 243.256 4,8
4 Aracati 12,82 8,37 240.202 5,4
5 Jijoca Jericoacoara 7,70 5,03 144.189 6,8
6 Paraipaba 3,59 2,34 67.175 6,5
7 São Gonçalo Amarante 2,66 1,74 49.873 10,4
8 Cascavel 1,54 1,01 28.838 11,2
9 Paracuru 1,50 0,98 28.159 9,1

10 Trairi 1,41 0,92 26.463 7,6
Fonte: SETUR/CE (2010) 

 

A influência do turismo em algumas regiões do interior é tão marcante que o 

Governo Federal, no ano de 2010, divulgou um estudo, Índice de Competitividade do 

Turismo Nacional - 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional, onde 

destaca as principais cidades para a atividade econômica do turismo no Brasil. Entre as 

cidades citadas consta Fortaleza, Aracati (Litoral Leste), Nova Olinda (Cariri) e Jijoca de 

Jericoacoara (Litoral extremo Oeste). 

O turismo está se desenvolvendo de maneira forte no interior do Estado. Através 

da tabela sobre a oferta hoteleira no ano de 2011 é possível constatar um número expressivo 

de leitos: 
 

Tabela 14 – Oferta hoteleira nos municípios turísticos do Ceará: dezembro de 2011 
Região MH Uhs Leitos  Região MH Uhs Leitos

Fortaleza 199 10.585 26.988  Fortaleza 70 2 5
1 Fortaleza 199 10.585 26.988  1 Assaré 3 29 69

Ibiapaba 47 893 2.147  2 Araripe 1 18 36
1 Carnaubal 2 15 28  3 Aurora 2 34 78
2 Croatá 1 12 30  4 Barbalha 6 112 373
3 Ibiapina 3 42 99  5 Campos Sales 3 60 131
4 Ipú 4 46 102  6 Crato 13 246 745
5 Guaraciaba do Norte 6 89 212  7 Jardim 1 9 16

6 São Benedito 7 113 249  8 Juazeiro do 
Norte 38 1 4

7 Tianguá 11 351 825  9 Missão Velha 1 17 47
8 Ubajara 8 151 376  10 Nova Olinda 1 4 10

9 Viçosa do Ceará 5 74 226  11 Santana do 
Cariri 1 5 10
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Região MH Uhs Leitos  Região MH Uhs Leitos
Litoral Oeste 196 3.545 9.051  Macico de Baturité 68 977 3

1 Acaraú 7 98 285  1 Aratuba 3 29 68
2 Amontada 12 104 305  2 Baturité 12 238 664
3 Caucaia 39 1.368 3.554  3 Barreira 1 11 23
4 Itapajé 4 72 211  4 Guaiúba 1 28 74
5 Itapipoca 16 389 760  5 Guaramiranga 22 336 1
6 Itarema 7 82 178  6 Itapiúna - - -
7 Paracuru 21 237 607  7 Maranguape 8 74 271
8 Paraipaba 16 223 544  8 Mulungu 5 58 185
9 Pentecoste 3 61 138  9 Pacatuba 1 15 50

10 São Gonçalo do 
Amarante 31 391 1.091  10 Pacoti 10 140 382

11 Tejuçuoca 2 34 95  11 Palmácia 2 20 46
12 Trairi 36 460 1.211  12 Redenção 3 28 56
13 Uruburetama 2 26 72  Litoral Leste 186 4 11

Sertão Central 53 1.112 2.996  1 Aquiraz 32 1 4
1 Banabuiú 2 67 154  2 Aracati 84 1 3
2 Canindé 26 513 1.566  3 Beberibe 30 1 3
3 Itatira 2 14 28  4 Cascavel 8 182 483
4 Pedra Branca 4 67 167  5 Fortim 7 92 201
5 Quixadá 12 312 759  6 Icapuí 25 221 536
6 Quixeramobim 5 99 212  Vale do Salgado 24 468 999
7 Senador Pompeu 2 40 110  1 Cedro 3 24 55

Lit. Extrem o Oeste 129 1.778 4.795  2 Icó 7 121 289
1 Barroquinha 5 24 63  3 Iguatu 6 191 369

2 Bela Cruz 1 25 50  4 Lavras da 
Mangabeira 1 8 12

3 Camocim 18 376 921  5 Orós 3 52 111
4 Cruz 17 172 462  6 Várzea Alegre 4 72 163
5 Granja 2 37 97  Vale do Acaraú 19 483 1
6 Jijoca de Jericoacoara 86 1.144 3.202  1 Massapê 3 16 29

Vale do Jaguaribe 30 588 1.259  2 Meruoca 6 128 367
1 Jaguaribara 7 103 213  3 Sobral 10 339 704
2 Jaguaribe 6 101 213  Sertão dos Inhamuns 8 170 337
3 Limoeiro do Norte 7 205 436  1 Aiuaba 1 20 24
4 Morada Nova 3 49 115  2 Crateús 5 137 291
5 Pereiro 1 16 24  3 Ipaporanga 1 8 12
6 Russas 6 114 258  4 Poranga 1 5 10

Total Geral Municípios (M) 85 MH 1.029 Leitos (L) 68.736 Uhs 26.114
Relações MH/M 13 UHs/MH 67 Leitos/MH 828 UH/M 315

Fonte: SETUR/CE 
 

O Estado recebe as maiores receitas provenientes do turismo principalmente nos 

chamados meses de alta estação (Janeiro e Julho). O que proporciona uma sazonalidade muito 

grande da atividade: 
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Gráfico 3 – Sazonalidade da Taxa de Ocupação da Rede Hoteleira de Fortaleza (%) 2006 – 2011 

 
Fonte: SETUR/CE 

 

De acordo com o gráfico, verifica-se que nos meses de Janeiro (84,5%) e Julho 

(81,2%) de 2011 houve uma ocupação expressiva seguida por quedas bruscas. Diante deste 

cenário, é possível dizer que o Estado precisa investir mais em atrativos turísticos para que a 

atividade consiga se manter estável durante todo o ano, pois segundo pesquisa da Secretaria 

de Turismo do Estado do Ceará, no ano de 2010 o turista veio ao Estado principalmente a 

passeio: 
 

 Tabela 15 – Demanda turística via Fortaleza segundo a motivação em 2010 

Motivação 
Turistas Perm. 

(dias) 

Gastos (R$) Receita Turística Impacto 
no PIB 

(%) Total (%) Per capita Per capita/ 
Dia 

R$ 
Milhões (%) 

Passeio 1.275.880 47,4 10,9 1.498,22 137,45 1.911,5 47,0 5,9
Visita Parente/Amigo 519.504 19,3 14,3 1.213,35 84,85 630,3 15,5 1,9
Negócios/Trabalho 570.647 21,2 8,7 1.825,56 209,83 1.041,7 25,6 3,2
Congressos/Eventos 218.030 8,1 6,5 1.712,04 263,39 373,3 9,2 1,2
Outros 107.669 4,0 11,0 1.006,79 91,53 108,4 2,7 0,3

Total 2.691.729 100,0 10,9 1.510,31 138,56 4.065,3 100,0 10,8
Fonte: SETUR/CE7 

 

                                                            
7 a) O Impacto sobre o PIB é obtido pela relação entre a Receita Turística Total (Direta e Indireta) e o PIB; b) A 
Receita Direta é obtida pelo produto entre Gasto Per capita e Demanda Turística via Fortaleza; c) Receita 
Turística Total (Direta+Indireta) ou Renda Gerada, decorre do processo interativo dos gastos dos turistas na 
economia via propensão marginal a consumir (efeito multiplicador); d) O multiplicador dos gastos turísticos 
utilizado foi de 1996=1,34, 1997=1,43, 1998=1,53, 1999=1,64 e 2000 a 2004=1,75 (in Ferreira, Assuéro e 
Oliveira, Aércio - Estruturação da Matriz de Insumo - Produto do Turismo do Ceará, Fortaleza, março de 1996); 
e e) PIB cf(2007 a 2010) estimativa do IPECE/CE. 
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O turismo de lazer representa quase metade da receita gerada no setor, no entanto 

constata-se que esse não é o tipo de turista que mais gera renda para o Estado, mas sim aquele 

turista que vem a negócios ou participantes de Congressos. Esse fato indica que é necessário 

manter uma política de investimentos capaz de atrair esse segmento. O gráfico a seguir 

evidencia essa disparidade de receita: 
 

Gráfico 4 – Receita Turística (R$ milhões) segundo as motivações - 2010 

 
Fonte: SETUR/CE 

 

É enfatizado, mais uma vez, que o turismo a Passeio (47,4%) além de 

proporcionar a maior receita turística, também representa o maior impacto no PIB (5,9%). O 

gráfico também mostra que o turismo a Negócio/Trabalho e Congressos/Eventos, apesar de 

apresentarem receitas per capitas diárias elevadas, não conseguem gerar a mesma receita e 

nem o mesmo impacto no PIB que o turismo a Passeio. Isso sugere que essas áreas mereçam 

uma quantidade maior de investimento por parte do Estado. 

A defasagem nessas áreas é tão acentuada que em uma pesquisa feita sobre os 

equipamentos e serviços turísticos em Fortaleza nos anos de 1997 a 2010 mostram que as 

piores notas se mostraram justamente no quesito infraestrutura: 
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Tabela 16 – Avaliação 8 dos Equipamentos e serviços em Fortaleza: 1997/10 
Itens Avaliados 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Média

1. Atrativos Turísticos 83,6 83,4 87,1 85,3 85,0 86,5 87,5 81,8 85,7 81,6 77,7 81,0 88,5 91,3 84,7
2. Equipamento / 
Serviço Turístico 78,3 80,6 85,5 84,4 83,2 82,6 86,6 85,6 76,2 80,6 74,3 79,8 79,7 80,8 81,5
3. Infra-Estrutura 50,9 55,2 57,5 49,6 44,4 41,2 48,6 47,5 39,2 46,0 33,7 41,7 48,7 49,6 46,3
Índice Médio 70,9 73,1 76,7 73,1 70,9 70,1 74,2 71,6 67,0 69,4 61,9 67,5 72,3 73,9 70,5

Fonte: SETUR/CE 
 

A tabela anterior evidencia que a infraestrutura proporcionada pelo Estado, na 

opinião dos entrevistados, é bem mediana, apresentando índices com média 7. Mesmo com 

esse índice pouco favorável, este não foi determinante para que diminuísse a quantidade de 

vistantes no Estado, uma vez, como visto anteriormente, esse número só vem aumentando. 

Outro dado importante é que a receita média gerada pelos turistas no Ceará no 

período de 2006 a 2010 ptambém tem aumentado ao longo do tempo, praticamente dobrou. A 

tabela a seguir mostra que são as compras são as maiores geradoras de divisas, seguidas pelos 

setores de alimentação e hospedagem: 
 

Tabela 17 – Estrutura e distribuição dos gastos dos turistas: 2006/2010 
Estrutura dos 

Gastos 
Período Média 

(%) 
Receita (R$ milhões) 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 
Hospedagem 16,4 18,5 19,4 21,8 18,7 15,8 409,5 450,55 510,16 685,56 622,16
Alimentação 18,5 21,4 23,5 25,3 20,1 18,1 461,9 521,11 617,92 795,63 668,73
Transportes 9,8 11,3 9,5 9,4 10,4 8,4 244,7 275,16 249,79 295,63 346,03
Compras 27,5 30,2 28,0 25,3 28,1 23,2 686,6 735,47 736,26 795,63 934,88
Diversão / 
Passeios 19,9 15,1 15,6 14,8 17,7 13,9 496,9 367,74 410,26 465,42 588,93
Outros 7,9 3,5 4,0 3,4 5,0 4,0 197,3 85,21 105,14 106,95 166,38
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2.496,9 2.435 2.630 3.145 3.327

Fonte: SETUR/CE  
Nota: Dados deflacionados.9 
 

Diante dos vários dados analisados durante estrabalho, é possível concluir que a 

atividade tem uma participação positiva no PIB do Estado e que a atividade apresenta fortes 

indícios que desconcentra renda, uma vez que gera riqueza no interior do Estado. Através da 

tabela a seguir é possível expressar em números essa participação: 
 

 

 

                                                            
8  O índice para cada item é calculado com base na avaliação do turista através da relação (ótimo+bom) - 
(ruim+péssimo). 
9  Tendo como base o ano 2006 de acordo com os índices de inflação brasileiro que foram 2006= 0,0314, 
2007=0,0445, 2008=0,0590, 2009=0,0431, 2010=0,0590, 2011=0,0650 (www.ibge.com.br). 
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Tabela 18 – Receita turística e paticipação sobre o PIB: 1995/2010 
Discriminação 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1. Gasto per 
capita/dia (R$) 41,3 70,0 61,4 75,3 95,2 91,2 113,4 134,5 126,1 132,2 140,1 139,8 
2. Permanência 
Média (Dias) 12,0 8,9 9,9 9,4 8,8 10,8 10,3 9,0 9,7 10,1 10,5 10,8 
3. Gasto per 
capita (R$) 495,0 623,3 607,4 708,0 837,5 984,7 1.168,4 1.210,6 1.223,1 1.335,2 1.471,1 1.510,3 
4. Demanda 
Turística Via 
Fortaleza 761.777 1.507.914 1.631.072 1.629.422 1.550.857 1.784.354 1.968.856 2.062.493 2.079.590 2.178.395 2.466.511 2.691.729 
5. Receita 
Turística Direta 
(R$ milhões) 377,1 939,8 990,7 1.153,6 1.298,9 1.757,0 2.300,4 2.496,9 2.543,6 2.908,7 3.628,5 4.065,3 
6. Renda 
Gerada (R$ 
milhões) 505,3 1.644,7 1.733,8 2.018,9 2.273,0 3.074,7 4.025,8 4.369,6 4.451,4 5.090,2 6.349,9 7.114,4 
7. PIB cf  
(R$ milhões) 12,5 20,8 21,6 28,9 32,6 36,9 40,9 46,3 50,3 56,8 60,8 65,7 
8. Impacto 
Sobre o PIB 
(%) 4,0 7,9 8,0 7,0 7,0 8,3 9,8 9,4 8,8 9,0 10,4 10,8 
Fonte: SETUR/CE e IPLANCE10 
 

Uma informação importante que obtemos da tabela é que essa participação 

cresceu bastante ao longo dos anos chegando ao patamar de 10,8% do PIB do Estado no ano 

de 2010. 

O restante dos dados fazem uma compilação dos dados que foram 

cuidadosamente abordados ao logo deste trabalho. 

Para finalizar, apresento os agregados turísticos do Ceará no período 2006/2010: 
 

Tabela 19 – Agregados turísticos do Ceará: 2006/2011 

Agregados Período Variações (%) 
2006 2011 Total Anual 

Demanda Turística Via Fortaleza 2.062.493 2.848.459 38,1 6,7
. Nacional 1.794.369 2.628.361 46,5 7,9
. Internacional 268.124 220.098 - 17,9 - 3,9
Demanda Hoteleira de Fortaleza 1.082.274 1.560.327 44,2 7,6
Taxa de ocupação hoteleira (%) 57,4 67,6 17,8 3,3
Receita Turística Direta (R$ milhões) 2.496,9 3.458 80,2 12,5
Renda Gerada (R$ milhões) 4.369,6 6.052 80,2 12,5
. Impacto sobre o PIB (%) 9,4 10,8 14,8 2,8
. Impacto no Setor Serviços (PIB) 13,9 15,2 9,5 1,8
Oferta Hoteleira no Ceará (UHs) 24.294 27.836 14,6 2,8

                                                            
10 a) O Impacto sobre o PIB é obtido pela relação entre a Receita Turística Total (Direta e Indireta) e o PIB; b) A 
Receita Direta é obtida pelo produto entre Gasto Per capita e Demanda Turística via Fortaleza; c) Receita 
Turística Total (Direta+Indireta) ou Renda Gerada, decorre do processo interativo dos gastos dos turistas na 
economia via propensão marginal a consumir (efeito multiplicador); d) O multiplicador dos gastos turísticos 
utilizado foi de 1996=1,34, 1998=1,53, 1999=1,64 e 2000 a 2004=1,75 (in Ferreira, Assuéro e Oliveira, Aércio - 
Estruturação da Matriz de Insumo - Produto do Turismo do Ceará, Fortaleza, março de 1996); e e) PIB cf (2007 
a 2010) estimativa da SETUR/CE. 
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Agregados Período Variações (%) 
2006 2011 Total Anual 

Empregos (Hotelaria e Alimentação) 117.997 129.990 10,2 2,0
Movimento no Aeroporto (mil Pax) 2.950 5.647 91,4 13,9

Fonte: SETUR/CE11  
Nota: Tabela Deflacionada12 

 

Constata-se, analisando os agregados acima, que a demanda turística no ano de 

2011, via Fortaleza, foi de 2,8 milhões de turistas, sendo 2,6 milhões de nacionais e somente 

220 mil de origem estrangeira. Através deste dado, conclui-se que o turismo doméstico é 

preponderante sobre o turismo internacional. 

Com relação ao setor de alojamento, percebe-se que houve um aumento na oferta 

de hotéis no Estado entre o período de 2006 a 2011 de 14,6%, uma vez que, nesse mesmo 

período houve um aumento de demanda que variou 44,2% em Fortaleza. 

O setor de Alojamento e Alimentação também obteve aumento de 

empregabilidade, uma vez que foi responsável pelo emprego de 129.990 pessoas no ano de 

2011, resultando em uma variação positiva de 10,2% se comparado com o ano de 2006.  

A receita turística direta no ano de 2011 resultou em R$ 4.500,60 (milhões), o que 

representou uma participação no PIB do Estado de 10,8% gerando uma participação no Setor 

de Serviços 15,2%. O que demonstra a importância que o segmento turístico representa para a 

economia do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
11 a) O Impacto sobre o PIB é obtido pela relação entre a Receita Turística e o PIB; b) A receita é obtida pelo 
produto entre gasto per capita e demanda turística via Fortaleza; e c) O multiplicador dos gastos turísticos 
utilizado foi 1,75 
12 Tendo como base o ano 2006 de acordo com os índices de inflação brasileiro que foram 2006= 0,0314, 
2007=0,0445, 2008=0,0590, 2009=0,0431, 2010=0,0590, 2011=0,0650 (www.ibge.com.br). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo, a partir de uma análise comparativa da 

empregabilidade e da renda gerada pelas atividades do turismo, medir a importância 

econômica do turismo para o Estado do Ceará, através da participação gerada pelo turismo no 

PIB do Estado. Objetivou-se, também, mostrar como as atividades turísticas têm contribuído 

para a distribuição de renda na região. 

Os resultados revelados por este estudos mostram que a atividade turística cresce 

de maneira acelerada no Estado, onde a capital cearense, Fortaleza, se apresenta como 

principal município receptor de turistas. 

Os dados mostram que o turismo doméstico gera mais renda para o Ceará do que 

o turismo internacional, uma vez a demanda nacional representa cerca de 92% dos turistas que 

chegam a região via Fortaleza. 

O trabalho também mostra que o setor hoteleiro tem registrado picos de ocupação 

nos meses de janeiro e julho, revelando a alta sazonalidade da atividade, o que indica que o 

Turismo no Estado está concentrado no segmento de passeio, uma vez que esses meses 

correspondem ao período de férias escolares no País. Para que a atividade se torne perene ao 

longo do ano, é necessário melhorar a infraestrutura, para que seja possível atrair os 

segmentos de Negócios/Trabalho e Congressos/Eventos, que além de proporcionarem uma 

homogeneidade de ocupação no segmento de hospedagem, também gerariam uma receita 

maior, uma vez que os gastos per capita/dia nestes segmentos são comprovadamente maiores 

do que o segmento Passeio. 

A evolução da atividade turística está relacionada com uma melhoria na 

distribuição de renda entre a capital e o interior do Estado, uma vez a atividade está fazendo 

com que o Governo melhore a infraestrutura montada no interior do Estado. 

No período de 1995 a 2010 quase todos os índices relacionados a receita gerada 

pela atividade turística aumentaram, com exceção do índice média permanência de dias, a 

qual mostrou uma queda de 0,9%, o que pode ser um reflexo de uma infraestrutura precária, 

uma vez a área recebeu a pior nota na avaliação sobre equipamentos e serviços turísticos 

realizada juntamente aos turistas na capital cearense nos anos de 1997 a 2010. 

O trabalho demonstrou também que a economia do Estado é baseada 

predominantemente pela prestação de serviços e que a participação das atividades turísticas 

no segmento está aumentando de maneira gradativa. Fato este comprovado pelos sucessivos 
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aumentos da participação da atividade no PIB do Estado. 

A presente pesquisa apresenta limitações e, portanto, seus resultados devem ser 

vistos como indicações de comportamento do segmento do turismo na economia cearense. 

Essas limitações, porém, não invalidam o estudo; ao contrário, cria-se um conjunto de 

informações importantes para orientar o poder público na definição e adoção de políticas 

específicas para os setores que compõem o segmento do turismo e o setor privado no 

direcionamento de seus investimentos. 
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