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A presente nota técnica possui o objetivo de analisar o turismo alagoano, 

baseando-se em pontos específicos sobre o turismo do estado de Alagoas, como o fluxo 

de passageiros no aeroporto internacional de Maceió, onde se caracteriza a principal 

entrada de turistas no estado. Indicadores para as redes de hotelaria, como taxa de 

permanência, ocupação e fluxo dos hospedes. Inicia-se a análise observando a 

movimentação de passageiros no aeroporto internacional zumbi dos palmares, onde os 

dados se encontram na tabela 1, retirados do site da infraero.  

Tabela 1: Movimentação de passageiros no aeroporto Zumbi dos Palmares 

Fonte: Infraero. Elaboração: Sinc 

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

outubro de 2014 os embarques e desembarques contabilizaram 84.868 e 85.214, 

respectivamente. E para o mesmo mês em 2015, os valores foram 81.151 e 82.549, para 

partidas e chegadas. Baseando-se nos dados apresentados, é possível observar um 

declínio no ano em curso de 3,75% na movimentação total de passageiros no aeroporto 

de Maceió, em comparação ao mesmo mês do ano anterior. A movimentação geral 

corresponde a soma entre os passageiros que embarcam e desembarcam.  

Apesar da variação negativa entre outubro de 2015 e 2014, Alagoas registra o 

terceiro maior número de turistas do país. Para os dez primeiros meses do ano atual, 

houve um acréscimo no fluxo de passageiros em 12,04%, em relação a igual corte 

temporário em 2014, segundo dados da infraero.  

Movimentação 2014 2015 Variações % 

Embarque 84.868 81.151 -4,38 

Desembarque  85.214 82.549 -3,13 

Movimentação total 170.082 163.700 -3,75 
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Analisando os indicadores para os hotéis da capital alagoana, dispostos na tabela 

2, pode-se notar que, com base nas informações fornecidas pela Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR), em outubro de 2015 a taxa de 

ocupação apresentou um valor de 79,20%. Em comparação com  mesmo mês de 2014, 

essa taxa foi igual a 73,20%, apresentando dessa forma uma variação positiva de 8,2%. 

O fluxo de hóspedes obteve um acréscimo de 13,34%, no mês em questão, em 

comparação a outubro do ano anterior. A permanência média de dias dos hóspedes para 

o mês em questão foi igual a 3,7, onde essa representa um declínio de 2,63% em relação 

a igual mês de 2014.  

Tabela 2: Indicadores Hoteleiros para Maceió referente a outubro de 2015 e 2014  

 

A tendência favorável refletida no mês de outubro do corrente ano, foi 

impulsionada pelo começo da alta temporada, onde Maceió é um dos destinos mais 

atrativos para os turistas que procuram por descanso e belas praias. Essa tendência 

também é influenciada pelo atual momento de crise do país, e pelo advento da alta tanto 

do dólar, quanto do euro, que tornam destinos nacionais financeiramente mais atrativos.     

Adentrando na origem dos hóspedes da rede hoteleira de Maceió, expostos na 

tabela 2, no mês de outubro Alagoas recebeu um volume de 81.860 turistas, 

apresentando dessa forma, um aumento de 13,34%, em relação ao mesmo mês de 2014. 

Esse aumento foi obtido tanto na quantidade de turistas nacionais, com uma variação 

positiva de 12,50%, quanto com estrangeiros, cujo a variação alcançou 58,83%.  

Esse aumento expressivo dos turistas estrangeiros no mês de outubro, é advindo 

da instabilidade presente no outono europeu, onde os turistas procuram destinos com 

temperatura alta, e próximos ao mar. Porém, dentre os turistas estrangeiros que 

Indicadores 2014 2015 Variações % 

Taxa de ocupação 73,20 79,20 8,2 
Permanência média 3,8 3,7 -2,63 
Fluxo de hóspedes 72.225 81.860 13,34 

Fonte: Sedetur. Elaboração: Sinc 
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visitaram Maceió, a maioria são argentinos. No gráfico presente na figura 1, se encontra 

a distribuição percentual dos turistas estrangeiros por país de procedência.  

Tabela 3. Quantidade, variação percentual e participação relativa de turistas hospedados 
na rede hoteleira de Maceió, por categoria de origem nacional e estrangeira, para 

outubro de 2014 e 2015 

FLUXOS DE ENTRADAS PARA O MÊS DE OUTUBRO 

Origem 
VALORES ABSOLUTOS PARTICIPAÇÃO 

RELATIVA (%) 

2014 2015 Variação (%) 2014 2015 

Nacional 70.911 79.773 12,50 98,18 97,45 

Estrangeiro 1.314 2.087 58,83 1,82 2,55 

Total 72.225 81.860 13,34 100,00 100,00 
Fonte: SEDETUR. Elaboração SEPLAG/SINC. 

O número expressivo de argentinos visitando Alagoas e o Brasil, já era previsto 

segundo o Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR). O presidente da 

EMBRATUR afirma que, o advento da desvalorização da moeda brasileira foi um dos 

mais importantes fatores para aumento do fluxo, apontando que esse evento começaria 

em outubro de 2015, período onde se inicia o verão brasileiro e alta temporada para o 

turismo.  

A desvalorização cambial se consititui como um fator importante para o 

aumento do fluxo de turistas estrangeiros, pelo fato de provocar uma queda no custo de 

viagem, tornando o país um destino mais atrativo. Esse efeito possui dois lados, onde, 

se por uma parte atrai estrangeiros, por outra se constitui como entrave para as viagens 

dos nacionais para o exterior, principalmente para os países onde a moeda brasileira 

sofreu uma desvalorização muito expressiva. Esse evento pode ser observado na 

variação positiva exposta na tabela 2.  
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O perfil do turista que passara por Maceió pode ser observado na tabela 4. De 

acordo com essa, nota-se que a maioria é do sexo feminino (55,85%), e possuem mais 

de 50 anos. Também se percebe que a maior parte vieram por motivos de lazer 

(82,20%), e cujo o meio de transporte mais utilizado foi o aéreo.  

Tabela 4. Estimativa do perfil do turista hospedado na rede hoteleira de Maceió, por 
faixa etária, motivo da viagem, sexo e meio de transporte, para outubro de 2015 

PERFIL DO HÓSPEDE DA REDE HOTELEIRA DE MACEIÓ 
FAIXA ETÁRIA 

18/25 26/35 36/50 MAIS 50  
8,06% 27,99% 27,99% 35,95% 

MOTIVO DA VIAGEM 
PASSEIO NEGÓCIO CONGRESSO OUTRO 
82,20% 7,24% 2,13% 8,44% 

SEXO 
MASC. FEM. 
44,15% 55,85% 

MEIO DE TRANSPORTE 
AVIÃO ÔNIBUS CARRO OUTRO 
81,11% 3,99% 13,78% 1,12% 

Fonte: SEDETUR. Elaboração SEPLAG/SINC. 

1ºArgentina 
55,2% 

2ºUruguai 
14,9% 3ºE.U.A. 

6,9% 
4ºChile 

6,1% 

5ºPortugal  
3,5% 

6ºGuiana 
2,7% 

7ºItália 
2,5% 

8ºMéxico 
1,4% 

9ºEspanha  
0,8% 

10ºInglaterra 
0,8% 

Outros 
5,1% 

Figura 1: Distribuição percentual dos turistas estrangeiros por procedência, 
que visitaram Maceió no mês de outubro de 2015 

Fonte: SEDETUR. Elaboração SEPLAG/SINC 
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Portanto, na presente nota técnica, foi possível observar os efeitos da 

desvalorização cambial, que proporcionou um aumento no fluxo de turistas estrangeiros 

e brasileiros em Alagoas, mas especificamente em Maceió, causando crescimento no 

turismo alagoano em outubro de 2015. Esse aumento também foi marcado pelo início 

da alta estação. 
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GLOSSÁRIO 
 
 
ABIH – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. 
 
INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 
 
LEITOS – Referem-se as camas disponíveis nos apartamentos de hotéis e pousadas. 
 
OMT - Organização Mundial do Turismo. 
 
SEDETUR – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo. 
 
UHs – Unidades Habitacionais. A EMBRATUR define unidade habitacional (UH) 
como o espaço destinado à utilização pelo hóspede, para seu bem-estar, higiene e 
repouso, caracterizando dois tipos de UH's: Apartamento com, no mínimo, quarto de 
dormir de uso exclusivo do hóspede, com local apropriado para guarda de roupas e 
objetos pessoais, servido de banheiro privativo; e Suíte, constituída de apartamento, 
acrescido de sala de estar. 
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