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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 

passageiros 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 Figura 1. 

 
Figura 1 – Movimentação de Passageiros no Aeroporto Internacional Zumbi dos 

Palmares – jan./2015 e jan./2016 
Fonte: INFRAERO. Elaboração SEPLAG/SINC. 

Com base nos dados disponibilizados pela Infraero, constatou-se que o 

Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares registrou queda de 1,82% na 

movimentação de passageiros para o mês de janeiro de 2015, em comparação ao mesmo 

período do ano anterior. Tanto o número de embarques quanto de desembarques tiveram 

variações negativas, -2,72 e -0,83, respectivamente. Estes números são reflexo da 
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conjuntura econômica atual do país, que passa por um período conturbado, com o ajuste 

fiscal do governo, que provoca a retração dos gastos e dos investimentos, impactando 

diretamente na vida das pessoas, o que tende a afetar o setor de turismo.   

Ao analisar o comportamento da rede hoteleira de Maceió, Tabela 1, com dados 

fornecidos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo 

(SEDETUR), é possível perceber que os hotéis da cidade receberam, em janeiro de 

2016, um total de 79.974 hóspedes, correspondendo a um aumento de 4,61% em relação 

ao mesmo período do ano anterior, quando recebeu 76.444 pessoas. 

Houve uma redução na taxa de ocupação das vagas disponibilizadas pela rede 

hoteleira, uma vez que, em janeiro de 2016, 82,2% foram preenchidas, equivalente a 

uma redução de 6,7% em relação ao mesmo período de 2015, quando 88,1% das da 

capacidade foi ocupada. No entanto, houve um crescimento de 10,58%, se comparado 

ao mês anterior (dezembro de 2015). Uma série de fatores como alta do dólar, 

incremento de voos extras e a redescoberta do destino pelos argentinos fez com que a 

expectativa de ocupação hoteleira no município se elevasse. 

Tabela 1 - Estatísticas da Rede Hoteleira de Maceió para janeiro de 2015 e 2016 

ESTATÍSTICAS DA REDE 
HOTELEIRA/MÊS JAN/15 JAN/16 VARIAÇÃO 

PERCENTUAL 
Taxa de ocupação 88,1% 82,2% -6,70 

Permanência média 4,6 dias 4,4 dias -4,34 
Fluxo de hóspedes 76.444 79.974 4,61 

Fonte: SEDETUR. Elaboração SEPLAG/SINC. 

Ainda em conformidade com a tabela 1, evidenciou-se, para o mês de janeiro de 

2016, uma redução do tempo de permanência (4,4 dias) em relação ao mesmo período 

do ano anterior (4,6), representando uma varariação negativa de 4,34%. Vale ressaltar 

que, em dezembro de 2015, a mesma foi de 4,1 dias. Tal fato é, a exemplo da 

movimentação de passageiros, resultado do atual momento da economia. Esse 

comportamento também pode ser explicado pela teoria do consumidor, cujo indivíduo 

tende, em momentos de crise, a reduzir seus gastos com bens supérfluos, como é o caso 

do laser. 
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No tocante a participação dos hóspedes por tipo de origem (nacional ou 

estrangeira), com dados disponíveis na Tabela 2, notou-se que os turistas nacionais 

chegaram a 73.952, que representa 96,74% do total em janeiro de 2015, reduzindo para 

75.192 (94,02%) no mês correspondente do corrente ano. Todavia, os turistas 

estrangeiros auferiram 3,26% (2.492) e 5,98% (4.782) de participação, nos respectivos 

meses para 2015 e 2016. 

A desvalorização da moeda nacional frente ao dólar aliada a retomada do 

crescimento econômico dos países centrais corroboraram para a ampliação da 

participação de hóspedes estrangeiros na rede hoteleira de Maceió, por outro lado, o 

menor dinamismo econômico nacional contribuiu para o recuo da participação de 

hóspedes advindos dos demais estados brasileiros. 

Tabela 2 - Participação de Turistas na Rede Hoteleira de Maceió, por Categoria de 
Origem Nacional e Estrangeira, para janeiro de 2015 e 2016 

FLUXOS DE ENTRADAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO 

ANO/ORIGEM 
Valores absolutos Participação relativa (%) 

Nacionais Estrangeiros Nacionais Estrangeiros 

2015 73.962 2.492 96,74% 3,26% 
2016 75.192 4.782 94,02% 5,98% 

Fonte: SEDETUR. Elaboração SEPLAG/SINC. 

Os estados da federação que mais remeteram hóspedes para a rede hoteleira de 

Maceió, para março de 2015 (Tabela 3), foram: São Paulo (com participação de 

31,80%), Minas Gerais (11,53%), Rio de Janeiro (8,87%), Distrito Federal (6,78%) e 

Bahia (34,51%). A participação conjunta destes estados sobre o total de hóspedes foi de 

67,29%. Cabe realçar que se sobressaem três estados da região Sudeste entre as cinco 

principais origens dos hóspedes, tendo estes uma representatividade de 65,49%. 

É válido ressaltar que o estado de São Paulo contribuiu, relativamente, com a 

soma dos quatro próximo estados, levando-se em consideração os cinco primeiros. O 

câmbio muito desvalorizado contribuiu para que os brasileiros, que antes preferiam ir 

para destinos internacionais, escolhessem o estado de Alagoas como ponto de estadia 

para passeio, entre outros motivos. 
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Tabela 3 - Estados mais Representativos, de acordo com a residência permanente 
dos hóspedes da rede hoteleira de Maceió, para janeiro de 2016 

ESTADO QUANTIDADE PARTICIPAÇÃO 
RELATIVA 

São Paulo 23.911 31,80% 
Minas Gerais 8.670 11,53% 
Rio de Janeiro 6.669 8,87% 
Dstrito Federal 5.098 6,78% 
Bahia 4.895 6,51% 
Outros 25.949 34,51% 

TOTAL 75.192 100,00% 
Fonte: SEDETUR. Elaboração SEPLAG/SINC. 

Os países latino-americanos foram destaque na participação relativa de hóspedes 

estrangeiros na rede hoteleira de Maceió no mês de janeiro de 2016. De acordo com o 

Gráfico 3, a Argentina obteve 63,86% do total dos hóspedes, o Paraguai, 10,23%, o 

Chile alcançou 7,65%, Uruguai 3,66%, e, por último, os estados Unidos da América 

(2,26), configurando estes países como os cinco mais representativos. Para os demais 

países, a participação conjunta abrangeu 12,34%. Além do câmbio favorável, os 

argentinos se beneficiam do fim da taxa de mais de 30% que era cobrada nas compras com 

cartão de crédito no exterior. 

 
Figura 2 - Os Cinco Países mais Representativos, de Acordo com a Residência 
Permanente dos Hóspedes da Rede Hoteleira de Maceió, para março de 2015 

Fonte: SEDETUR. Elaboração SEPLAG/SINC. 
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A Tabela 4 detalha o perfil dos turista que visitam o estado. É possível notar que, 

60% são homens e 40% mulheres, e, a maior parte, constituída de jovens entre 18 e 25 

anos de idade (30%) e 26 e 35 (30%). Também se percebe que a maior parte veio por 

motivos de passeio (61,54%), devido às comemorações do carnaval, e cujo o meio de 

transporte mais utilizado foi o avião (82,93%).  

Tabela 4. Estimativa do perfil do turista hospedado na rede hoteleira de Maceió, 
para indicadores selecionados, em janeiro de 2016 

PERFIL DO HÓSPEDE DA REDE HOTELEIRA DE MACEIÓ 

MOTIVO DA VIAGEM 
Passeio Negócio Congresso Outro 

40% 20% 0% 40% 

MEIO DE TRANSPORTE 
Avião Ônibus Carro Outro 

82,93% 1,34% 15,62% 0,11% 

SEXO 
Masc. Fem. 

60% 40% 

FAIXA ETÁRIA 
18/25 26/35 36/50 mais de 50 
30% 30% 20% 20,00% 

Fonte: SEDETUR. Elaboração SEPLAG/SINC. 

Em síntese, torna-se perceptível os efeitos da crise econômica e desvalorização 

cambial, que proporcionou um aumento no fluxo de turistas estrangeiros e uma 

diminuição dos visitantes nacionais no estado de Alagoas. Comparando o desempenho 

entre fevereiro de 2015 e 2016, nota-se um declínio em quase todos os aspectos 

analisados.  

 

 

 

 

 

 

Nota técnica, Maceió, n. 11, mar. 2016, Disponível em: dados.al.gov.br. 5 
 



 

REFERÊNCIAS 

 

INFRAERO. Disponível em: http://www.infraero.com.br/index.php/br/estatistica-dos-
aeroportos.html. Acessado em: 11 de março de 2016. 
 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
TURISMO- SEDETUR. Disponível em: http://www.sedetur.al.gov.br/. Acessado em 10 
de março de 2016. 
 
 

GLOSSÁRIO 

 
 
INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 
 
OMT - Organização Mundial do Turismo. 
 
SEDETUR – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo. 
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