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DESEMPENHO DO SETOR DE TURISMO EM ALAGOAS PARA ABRIL DE 

2016. 

 
Superintendência de Produção da Informação e do Conhecimento (SINC) 

Gerência de Estatística e Indicadores 

 

 

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

baseando-se em pontos específicos como: indicadores para a rede hoteleira, taxa de 

permanência e ocupação, fluxo dos hospedes e fluxo de passageiros no aeroporto 

internacional de Maceió. Este último se caracteriza como a principal entrada de turistas 

no estado. Inicia-se a análise observando a movimentação de passageiros no aeroporto 

internacional Zumbi dos Palmares, onde os dados se encontram na Figura 1, retirados 

do site da infraero.   

 

Figura 1- Movimentação de passageiros no aeroporto Zumbi dos Palmares, abril de 

2015 e 2016 

Fonte: Infraero. Elaboração: Sinc. 

Analisando as informações dispostas na ilustração acima, pode-se notar que, 

para abril de 2015, a movimentação total foi 144.026 passageiros. No mesmo período 

de 2016, os total de embarques e desembarques foram 74.392 e 73.009, refletindo as 
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partidas e chegadas, respectiviamente. Houve uma variação de 2,34 % na movimentação 

total de passageiros
1
, comparando o mês de abril para os anos de 2015 e 2016.  

Cabe ressaltar que os percentuais podem ser considerados positivos dentro da 

atual conjuntura econômica e o aumento no fluxo geral de passageiros foi viabilizado 

por diversos fatores ao longo do período apresentado. Seja por uma melhoria e 

expansão no serviço aéreo nacional refletindo o resultado da divulgação do Estado nos 

mercados emissores e a estruturação contínua de Alagoas, com a parceria das secretarias 

do governo e o empresariado local, seja pela desvalorização da moeda nacional que 

causou um aumento na demanda por destinos nacionais. Mesmo assim, insensibilidade 

apresentada nessa movimentação em relação a crise econômica atual, evidencia um fato 

muito importante. 

Ao analisar os indicadores da rede hoteleira na capital alagoana, com base nas 

informações fornecidas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e 

Turismo (SEDETUR), presentes na Tabela 1, é possível notar que em abril de 2016 a 

taxa de ocupação apresentou um valor de 67,1%.  Quando  comparado com o  mesmo 

período de 2015, cuja taxa foi igual a 70,8%, contata-se uma variação negativa de 

5,23%. A taxa média de permanência, em dias, foi superior ao mesmo período do ano 

anterior, representado, variação positiva de 2,63. Já o fluxo de hóspedes teve uma queda 

de 4,03% em relação a abril de 2015. 

Tabela 1- Indicadores Hoteleiros para Maceió referentes a abril de 2015 e 2016  

 

De acordo com Brito (2013) o turismo é visto hoje como um setor com muito 

potencial para a captação de recursos no que diz respeito ao setor econômico. O 

                                                           
1
 A movimentação geral corresponde a soma entre embarque e desembarque de passageiros. 

 

Indicadores 2015 2016 Variações % 

Taxa de ocupação 70,8 67,1 -5,23% 

Permanência média (dias) 3,8 3,9 2,63% 

Fluxo de hóspedes 64.468 61.865 -4,03% 

Fonte: Sedetur. Elaboração: Seplag/Sinc 
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crescimento deste vem trazendo uma maior exigência por parte dos consumidores, então 

as empresas e municípios estão aumentando o seu investimento na área de Marketing. A 

crescente tentativa do governo do Estado em promover o turismo em Alagoas, parece 

está surtindo efeitos positivos, uma vez que, mesmo em um momento crítico para a 

economia nacional, Alagoas vem apresentando variações positivas nesse setor, 

estimulado pela crescente visibilidade das belezas naturais presente no Estado. 

Analisando a origem dos hóspedes da rede hoteleira de Maceió, expostos na 

Tabela 2, no mês de dezembro de 2016, Alagoas recebeu um volume de 61.865 turistas, 

demonstrando um decréscimo de 6,42%, em relação ao mesmo mês de 2015. Outro 

ponto que merece destaque é que o número de estrangeiros aumento 56,79% em relação 

ao mesmo período do ano anterior, corroborando com o potêncial turístico que possui o 

Estado. 

Tabela 2. Quantidade, variação percentual e participação relativa de turistas hospedados 

na rede hoteleira de Maceió, por categoria de origem nacional e estrangeira, para abril 

de 2015 e 2016. 

 

Origem 
VALORES ABSOLUTOS PARTICIPAÇÃO RELATIVA (%) 

2015 2016 Variação (%) 2015 2016 

Nacional 
63.767 58.196 -8,74% 96,46% 94,07% 

Estrangeiro 
2.340 3.669 56,79% 3,54% 5,93% 

Total 
66.107 61.865 -6,42% 100,00% 100,00% 

Fonte: SEDETUR. Elabação:  SEPLAG/SINC.  

 

A participação conjunta dos cinco principais estados da federação que mais 

enviaram hóspedes para a rede hoteleira de Maceió alcançou 69,04%, no mês de abril de 

2016, com dados expressos na Figura 2. São Paulo, sendo o estado mais representativo, 

obteve 39,46% de participação, seguido por Minas Gerais (9,19%), Pernambuco 

(7,84%), Rio de Janeiro (6,83%) e Bahia (5,72%). O conjunto dos demais estados da 

federação representaram 30,96% do total. Pode-se constatar que o Sudeste configurou-

se, no mês analisado, como a principal região no que tange à residência permanente dos 
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turistas hospedados, possuindo três estados entre os cinco principais remetentes de 

hóspedes para os hotéis de Maceió. 

 

Figura 2 - Percentual dos turistas nacionais, por procedência, que visitaram Maceió, 

para o mês de abril de 2016 

Fonte: SEDETUR. Elaboração: Seplag/Sinc 

Fazendo uma decomposição do total de turistas não residentes no país, 

apresentado na Figura 3, pode-se observar que a grande maioria dos turistas não-

nacionais são da Argentina (64,40%), seguido, de longe, pelo Paraguai (6,62%), 

Afeganistão (5,23%), Chile (4,85%) e Uruguai (3,82%).  Os demais países que 

enviaram turistas à rede hoteleira de Maceió totalizaram 15,07%. A desvalorização 

cambial também se constitui como um fator importante para aumento do fluxo de 

turistas estrangeiros, pelo fato de provocar uma queda no custo de viagem, tornando o 

país um destino mais atrativo. Essa tendência vem sendo observada desdo o último 

trimestre de 2015.  
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Figura 3 - Percentual dos turistas estrangeiros, por procedência, que visitaram Maceió, 

para o mês de abril de 2016 

Fonte: SEDETUR. Elaboração:  SEPLAG/SINC. 

O crescimento do Setor de Turismo no Brasil atrai atenção de gestores, 

governantes, investidores e possíveis empreendedores, por sua capacidade em gerar 

renda e empregos. Essa consolidação transforma, cada vez mais o turismo em produto 

de consumo. 

De acordo com Souza e Assis (2005), 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. 

No tocante ao perfil do turista que passara por Maceió, conforme Tabela 4, nota-

se que, 10,11% tem entre 18 e 25 anos de idade, 29,71% entre 26 e 35, 28,47% entre 36 

e 50 e 31,71% com mais de 50 anos. A maior parte dos visitantes, para o mês de 

fevereiro foi constituída de mulheres (55,67%) e os homens correspoderam a( 44,13%). 

Também se percebe que a maior parte veio por motivos de turismo (86,95%), e cujo o 

meio de transporte mais utilizado foi o avião (82,24%).  
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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 novembro de 2015 

PERFIL DO HÓSPEDE DA REDE HOTELEIRA DE MACEIÓ 

FAIXA ETÁRIA (%) 

18/25 26/35 36/50 MAIS 50  

10,11 29,71 28,47 31,71 

MOTIVO DA VIAGEM (%) 

TURISMO NEGÓCIO CONGRESSO OUTRO 

86,95 7,58 0,9 4,57 

SEXO (%) 

MASC. FEM. 

44,13 55,77 

MEIO DE TRANSPORTE (%) 

AVIÃO ÔNIBUS CARRO OUTRO 

82,24 2,64 15,02 0,10 

Fonte: SEDETUR. Elaboração SEPLAG/SINC. 

Em síntese,  a presente Nota Técnica mostrou, para o mês de abril mostra uma 

queda no número de hópedes na rede hoteleira de maceió, resultante dos efeitos da crise 

econômica. Comparando o desempenho entre abril de 2016 e 2015, nota-se um declínio 

em quase todos os aspectos analisados. Esse resultado foi possível, devido aos efeitos 

negativos causados pelo atual momento econômico do país.  
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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.  


