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A presente Nota Técnica tem por objetivo realizar uma análise do desempenho 

do setor de turismo em Alagoas e na capital Maceió, a partir da movimentação de 

passageiros no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares bem como avaliar o 

comportamento da rede hoteleira.  

O aeroporto internacional de Maceió é a principal porta de entrada e saída de 

passeiros do estado. Esta análise se inicia ao observar o número de embarques e 

desembarques no aeroporto supracitado, de maneira que os dados estão disponibilizados 

na Tabela 1. 

Tabela 1 – Movimentação de Passageiros no Aeroporto Internacional Zumbi dos 

Palmares – segundo trimestre de 2017 

Movimentação 2016 2017 Variação (%) 

Embarque 213.270 214.033 0,36% 

Desembarque 213.218 206.588 -3,11% 

Movimentação total 158.559 158.757 0,12% 

Fonte: INFRAERO. Elaboração SINC/SEPLAG 

De acordo com as informações dispostas na tabela acima, pode-se notar que, 

para o segundo trimestre de 2017, os embarques e desembarques contabilizaram 

214.033 e 206.588, respectivamente. E para o mesmo período em 2016, os valores 

foram 213.270 e 213.218, para partidas e chegadas. Baseando-se nos dados 

apresentados, é possível observar leve alta de 0,12% na movimentação total de 

passageiros no aeroporto de Maceió, em comparação ao mesmo período do ano anterior. 

A movimentação geral corresponde ao somatório dos passageiros que embarcam e 

desembarcam. 
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 Ao analisar o comportamento da rede hoteleira de Maceió, Tabela 2, com dados 

fornecidos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo 

(SEDETUR), é possível notar uma taxa de ocupação de 58%, que representa alta de 

0,35% em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Tabela 2 - Estatísticas da Rede Hoteleira de Maceió para o segundo trimestre de 

2017 

Estatísticas da Rede Hoteleira/Mês 2º trimestre 2016 2º trimestre 2017 Variação (%) 

Taxa de ocupação 57,8% 58% 0,35% 

Fonte: SEDETUR. Elaboração: SINC/SEPLAG 

De acordo com o Ministério do Turismo (2016)  o desafio é transformar o ganho 

de imagem em geração de emprego, o desejo de retorno do turista internacional em 

realidade, além de fazer os brasileiros conhecerem mais os destinos domésticos. Para 

isso, o Governo está investindo na melhoria de infraestrutura, qualificação de mão de 

obra e promoção turística. 

 

Figura 1 - Estados mais Representativos, de acordo com a residência permanente dos 

hóspedes da rede hoteleira de Maceió, para o segundo trimestre de 2017 

 

 

Fonte: SEDETUR. Elaboração: SINC/SEPLAG 
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Os estados da federação que mais remeteram hóspedes para a rede hoteleira de 

Maceió, de acordo com a Figura 1, para o qprimeiro trimestre de 2017, foram: São 

Paulo (com participação de 37,7%), Minas Gerais (7,9%), Pernambuco (7,6%), Rio de 

Janeiro (6,5%), e Santa Catarina (6,8%). A participação conjunta destes estados sobre o 

total de hóspedes foi de 65,6%. Os demais estados detém uma representatividade de 

34,4%. 

A Figura 2 detalha os países com mais representatividade de hóspedes na rede 

hoteleira de Maceió, para o segundo trimestre de 2017. É possível observar que a 

Agentina lidera a emissão de turistas para o estado de Alagoas, com 47,9% do total. A 

lista segue com: Paraguai (10,3%), Estados Unidos (6,5%), Uruguai (4%), e Chile 

(2,8%), configurando estes países como os cinco mais representativos. Para os demais 

países, a participação conjunta abrangeu 28,5%.  

Figura 2 - Países mais Representativos, de acordo com a residência permanente dos 

hóspedes da rede hoteleira de Maceió, para o segundo trimestre de 2017 

 

Fonte: SEDETUR. Elaboração: SINC/SEPLAG 
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Carvão (2009, p. 17) tece algumas considerações acerca do turismo 

internacional, como segue: 

As perspectivas de futuro do turismo mundial, incluindo a sua 

contribuição para o desenvolvimento económico e social, são cada vez 

mais importantes. Existe um volume significativo de procura 

estimulada pelo aumento do rendimento disponível, das motivações 

para viajar, do crescimento exponencial dos mercados emergentes 

acompanhado pelo crescimento continuado dos mercados tradicionais, 

das mudanças demográficas, sociais e tecnológicas, da diversificação 

de destinos e da crescente liberalização do setor. 

Souza e Assis (2005) afirmam que conhecer o perfil do turista permite apontar as 

preferências destes, bem como suas percepções e sugestões acerca da oferta de turismo 

das localidades, as quais poderão contribuir para o planejamento do turismo local. 

Tabela 3 - Estimativa do perfil do turista hospedado na rede hoteleira de Maceió, 

indicadores selecionados, para o segundo trimestre de 2017 

PERFIL DO HÓSPEDE DA REDE HOTELEIRA DE MACEIÓ 

MOTIVO DA VIAGEM 

PASSEIO NEGÓCIO CONGRESSO OUTROS 

75,10% 13,96% 1,94% 9,72% 

MEIO DE TRANSPORTE 

AVIÃO ÔNIBUS CARRO OUTROS 

59,73% 2,05% 14,50% 22,81% 

SEXO 

MASC. FEM. 

46,97% 53,03% 

FAIXA ETÁRIA 

18/25 26/35 36/50 MAIS 50 

11,32% 31,03% 29,45% 29,97% 

Fonte: SEDETUR. Elaboração SINC/SEPLAG. 

A Tabela 3 exibe o perfil dos turista que visita o estado. É possível notar que,  

46,97% são homens e 53,03% mulheres, e, a maior parte, constituída por pessoas com 

idade entre 26 e 35 anos (31,03%), mais de 50 anos (29,97%) e de 36 a 50 anos 
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(29,45%). Também se percebe que a maior parte veio por motivos de turismo (75,10%),  

cujo o meio de transporte mais utilizado foi o avião (59,73%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Em síntese, a presente nota técnica abordou alguns dados referentes à rede 

hoteleira de Maceió, detalhando o o fluxo de passageiros, e os mercados emissores 

nacionais e o perfil do turista que visitou o município no segundo trimestre de 2017. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 

 

SEDETUR – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo. 
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