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Os dados de ocupação hoteleira em Alagoas e da movimentação de passageiros 

no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares apontam para um desempenho 

favorável do setor de turismo no mês de agosto de 2015. 

Conforme os dados obtidos no sítio eletrônico da Infraero, referente a agosto de 

2015, o número de passageiros embarcados no aeroporto alcança 81.637 pessoas. Os 

desembarques, por sua vez, abrangem uma movimentação de 72.262 indivíduos. A 

soma dos embarques e desembarques compreende 153.899, o que representa um 

aumento de 6,53% na movimentação de passageiros no estado, na comparação com 

igual período do ano de 2014. Cabe salientar que o aumento na movimentação geral de 

passageiros decorre tanto da ampliação do número de embarques (com variação de 

10,08%) como de desembarques (2,77%).  

As informações disponibilizadas pela Associação Brasileira da Indústria de 

Hotéis
1
 (ABIH), para agosto de 2015, exprimem o comportamento da ocupação dos 

hotéis alagoanos. Para o referido mês, a taxa de ocupação totalizou 59,00%, o que 

significou um aumento de 1,96 pontos percentuais na comparação com agosto de 2014, 

quando esta taxa situava-se em 57,04%.  

Entre os principais aspectos para elucidar o desempenho favorável do setor de 

turismo no estado de Alagoas, para agosto de 2015, está a tendência de crescimento do 

turismo global identificada pela OMT
2
 (2014), movimento impulsionado pelo advento 

da aviação civil na década de 1950 e os avanços tecnológicos nos meios de transporte 

(THEVENIN, 2011). Outro motivo reside na desvalorização da moeda nacional 

aprofundada em 2015, que contribui não apenas para o aumento do turismo receptivo, 
                                                           
1
 Estes dados levam em consideração os hotéis alagoanos cadastrados na Associação Brasileira da 

Indústria de Hotéis (ABIH). 
2
 Organização Mundial do Turismo. 
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mas também para a diminuição do fluxo de brasileiros para o exterior, fortalecendo a 

opção pelo turismo doméstico (PALHARES e ESPÍRITO SANTO JR, 2001).  

Passando para a análise da ocupação na rede hoteleira de Maceió, referente a 

agosto do ano passado, verificou-se, conforme os dados da Sedetur, que a taxa de 

ocupação correspondeu a 57,15% e o tempo de permanência médio do turista totalizou 

3,41 dias. Em agosto de 2015, a taxa de ocupação expandiu-se para 60,92%, com 

permanência média dos hóspedes abrangendo 3,59 dias. Além da melhoria na ocupação 

hoteleira que significou uma ampliação de 3,77 pontos percentuais na comparação entre 

os períodos, evidenciou-se a elevação do tempo médio de permanência do turista. 

A partir dos dados contidos na tabela 1, relacionados a residência permanente 

dos hóspedes da rede hoteleira de Maceió, notou-se tanto uma elevação no número de 

turistas com residência nacional quanto estrangeira comparando-se agosto do corrente 

ano com igual período do ano passado, o que implicou um incremento de 6,85% na 

quantidade global de turistas hospedados. Todavia, o acréscimo no número de turistas 

com residência permanente no país foi relativamente menor que o aumento de 

estrangeiros, pois esses alcançaram 66,72% de variação na comparação entre agosto de 

2015 com o mesmo mês do ano anterior, ao passo que os hóspedes com residência no 

país atingiram 5,58% de crescimento.  

Tabela 1. Quantidade, variação percentual e participação relativa de turistas 

hospedados na rede hoteleira de Maceió, por categoria de origem, para agosto de 

2014 e 2015 

ORIGEM 

FLUXOS DE ENTRADAS 

VALORES ABSOLUTOS 
Variação 

(%) 

PARTICIPAÇÃO 

RELATIVA (%) 

agosto de 

2014 

agosto de 

2015 

agosto de 

2014 

agosto de 

2015 

Nacional 54.456 57.497 5,58 97,93 96,77 

Estrangeiro 1.151 1.919 66,72 2,07 3,23 

Total 55.607 59.416 6,85 100,00 100,00 

Fonte: SEDETUR. Elaboração SEPLAG/SINC. 
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Em virtude da maior variação na quantidade de turistas estrangeiros na 

comparação com o avanço do número dos turistas de nacionalidade brasileira, a 

participação percentual dos hóspedes com residência permanente no exterior passou de 

2,07% em agosto de 2014, para 3,23% no mês correspondente de 2015. Em 

contrapartida, a participação dos hóspedes com origem nacional encolheu de 97,93% 

para 96,77%, levando-se em consideração o mesmo período. 

A desvalorização da moeda nacional frente ao dólar, que vem ocorrendo em 

2015, exerce papel fundamental como fonte de esclarecimento para este comportamento 

do turismo em Alagoas. Este fato atua contraindo os custos dos turistas estrangeiros e 

favorece a opção por destinos nacionais para os brasileiros, pois com o real 

desvalorizado, restringe-se o poder de compra no exterior do turista residente no país. 

Os resultados da Pesquisa de Sondagem do Consumidor realizada pelo Ministério do 

Turismo (2015) indicam que, dentre os indivíduos que planejam viajar em 2015, a 

preferência pelo destino nacional cresce em agosto do corrente ano, quando 78,0% dos 

entrevistados revelam esta escolha, posto que no mesmo período de 2014, a pesquisa 

aponta um total 73,6% das intenções buscando destinos domésticos. Desse modo, as 

evidências da Pesquisa de Sondagem do Consumidor corroboram para identificar os 

impactos da variação cambial no turismo nacional, que incentiva os destinos domésticos 

para os brasileiros e facilita a atratividade dos destinos nacionais para os estrangeiros, 

repercutindo no desempenho do setor no estado de Alagoas. 

Os dados da Sedetur vinculados ao perfil do hóspede da rede maceioense, para o 

mês de agosto de 2015, com valores expressos na tabela 2, assinalam que os turistas do 

sexo masculino respondem por 45,31% do total, ao passo que as mulheres, 54,69%. Em 

realação a faixa etária, pode-se constatar que as faixas de maior representatividade 

compreendem as de 36 a 50 anos (com 41,34% de participação) e de 50 anos ou mais de 

idade (abarcando 27,85% do total). A categoria de 26 a 35 anos registra 20,92%. Por 

fim, a faixa de 18 a 25 anos, que atinge a menor participação entre as categorias, 

alcança 9,89%. 
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Tabela 2. Estimativa do perfil do turista hospedado na rede hoteleira de Maceió, 

por faixa etária, motivo da viagem, sexo e meio de transporte, para agosto de 2015 

PERFIL DO HÓSPEDE DA REDE HOTELEIRA DE MACEIÓ 

FAIXA ETÁRIA 

18/25 26/35 36/50 MAIS 50  

9,89% 20,92% 41,34% 27,85% 

MOTIVO DA VIAGEM 

PASSEIO NEGÓCIO CONGRESSO OUTRO 

90,61% 5,08% 0,56% 3,76% 

SEXO 

MASC. FEM. 

45,31% 54,69% 

MEIO DE TRANSPORTE 

AVIÃO ÔNIBUS CARRO OUTRO 

81,60% 4,49% 13,79% 0,12% 
Fonte: SEDETUR. Elaboração SEPLAG/SINC. 

No que se refere ao motivo da viagem, os dados da tabela 2 revelam que 90,61% 

dos turistas hospedados em Maceió vieram com fins de passeio. O negócio foi o 

segundo maior objetivo que promoveu a viagem, totalizando 5,08%. A categoria 

“outros” auferiu 3,76% de participação e o motivo congresso foi responsável por 0,56% 

das excursões. Em se tratando do meio de transporte utilizado, nota-se que o avião 

predominou como sendo o mais empregado, atingindo 81,60% de participação. Em 

segundo lugar apareceu o carro, com 13,79% do total. Os ônibus foram responsáveis 

pelas viagens de 4,49% dos hóspedes da rede hoteleira maceioense, e outros meios de 

transporte, 0,12%. 

Os dados do gráfico 1 indicam que, em agosto de 2015, a região mais 

representativa do ponto de vista da procedência do hóspede que utiliza a rede hoteleira 

de Maceió consiste no Sudeste, com participação relativa de 47,34%. A segunda grande 

região brasileira que mais remete turistas é o Nordeste, que aufere 21,28% de 

participação. O Sul aparece com 17,94% do total. O Centro-Oeste atinge 10,33%. Por 

fim, o Norte expõe 3,11%. 
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Gráfico 1. Participação relativa da procedência dos hóspedes da rede hoteleira 

de Maceió, segundo as grandes regiões do Brasil, para agosto de 2015 

 
Fonte: SEDETUR. Elaboração SEPLAG/SINC. 

No tocante a procedência dos hóspedes relacionada aos continentes, conforme 

gráfico 2, percebe-se que a América do Sul participa com 70,30% do total. A Europa 

detém 23,14%, e a América do Norte, 5,73%. A Ásia e a Oceania alcançam ambas, 

0,42%, na composição do total dos turistas que fazem uso dos hotéis maceioenses. Estas 

informações demonstram que o fator proximidade é importante para explicar a origem 

dos turistas em Maceió, pois a América do Sul configura-se como o continente mais 

representativo no mês explorado. 

Gráfico 2. Participação relativa da procedência dos hóspedes da rede hoteleira 

de Maceió, segundo os continentes, para agosto de 2015 

 
Fonte: SEDETUR. Elaboração SEPLAG/SINC. 
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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. 

 

 

 

 

 


