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RESUMO 

 

Considerando a importância das atividades características do turismo (ACTs) e dos empregos 

formais gerados por essas atividades nos polos turísticos do Rio Grande do Norte, a presente 

pesquisa teve como objetivo investigar os impactos socioeconômicos da crise de Covid-19 nas 

empresas e nos empregos formais das ACTs do Polo Costa Branca/RN. O estudo, é de natureza 

exploratória com abordagem de análise quantitativa, utilizou dados disponíveis nos sites 

oficiais do Ministério da Economia (Novo Caged e RAIS), do Sebrae e das prefeituras dos 

municípios integrantes do Polo Costa Branca. Os resultados da pesquisa possibilitam constatar 

que durante o ano de 2020, dos municípios analisados, Mossoró e Assú foram os mais 

impactados com a pandemia de Covid-19, registrando a maior quantidade de demissões no 

setor, em termos absolutos e relativos. Os restaurantes e similares foram o setor mais 

prejudicado, desfavorecendo o mercado de trabalho do turismo. O perfil dos trabalhadores 

desempregados nas ACTs foi, em sua maioria, homens, trabalhadores da faixa dos 30 anos e 

com apenas ensino médio.  

 

Palavras-chave: Turismo; Atividades Características do Turismo; Pandemia de Covid-19; Polo 

Costa Branca/RN.  

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Considering the importance of the characteristic activities of tourism (ACTs) and the formal 

jobs generated by these activities in the tourist centers of Rio Grande do Norte, the present 

research aimed to investigate the socioeconomic impacts of the Covid-19 crisis on companies 

and formal jobs. of the ACTs of the Polo Costa Branca/RN. The study is exploratory in nature 

with a quantitative analysis approach, using data available on the official websites of the 

Ministry of Economy (Novo Caged and RAIS), Sebrae and the city halls of the municipalities 

that make up the Costa Branca Polo. The survey results make it possible to verify that during 

2020, of the analyzed municipalities, Mossoró and Assú were the most impacted by the Covid-

19 pandemic, registering the highest number of layoffs in the sector, in absolute and relative 

terms. Restaurants and the like were the most affected sector, disfavoring the tourism job 

market. The profile of unemployed workers in the ACTs was, for the most part, men, workers 

in their 30s and with only high school education.  

 

Keywords: Tourism; Activities Characteristics of Tourism; Covid-19 pandemic; Polo Costa 

Branca/RN. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Antes do início da pandemia de Covid-19, o mercado de viagens e turismo vinha 

demonstrando sinais de crescimento. Segundo dados do World Travel & Tourism Council 

(WTTC, 2021), em 2019, esse mercado foi um dos maiores impulsionadores da economia no 

mundo, contribuindo com US$ 9,2 trilhões para o PIB mundial, representando 10,4% do PIB 

global, além de ser responsável por 1 a cada 4 novos empregos, totalizando 334 milhões de 

empregos gerados pelo setor.  

As perspectivas do setor turístico para o ano de 2020 eram as melhores, no entanto, tudo 

mudou com o surgimento de um novo vírus na China, em dezembro de 2019, o SARS-CoV-2, 

vírus da família do coronavírus, que ao infectar humanos causa a doença de Covid-19, podendo 

ocasionar a morte (NOGUEIRA; SILVA, 2020). Infelizmente, o vírus se espalhou rapidamente 

em escala global no início de 2020, fazendo com que a maioria dos países até o final de março 

implementassem uma série de medidas restritivas de circulação de pessoas e distanciamento 

social (GÖSSLING; SCOTT; HALL, 2020). 

Devido a rápida disseminação geográfica da Covid-19, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), no dia 11 de março de 2020, declarou pandemia de Covid-19 (UNA SUS, 2020). 

Segundo Matta et al. (2021), o termo pandemia é utilizado para designar uma condição 

epidemiológica, no qual, indica que muitos casos de determinada doença estão acontecendo ao 

mesmo tempo em vários lugares e se espalhando em escala global. A intensidade e as formas 

de agravo podem ocorrer de modo diferenciado em cada localidade, dependendo muito das 

condições socioeconômicas, culturais, ambientais, coletivas e individuais de cada lugar 

(MATTA et al, 2021). 

Em decorrência da crise sanitária global, viagens aéreas e terrestres foram 

interrompidas, sob o aparato regulatório dos governos, como estratégia de contenção da alta 

contaminação e disseminação do vírus. Vale destacar que muitas regiões do mundo decretaram 

lockdown, enquanto outras utilizaram medidas mais moderadas de distanciamento social, 

gerando uma crise no setor turístico, comprometendo as empresas de transportes, 

agenciamento, meios de hospedagens e demais atividades características do turismo (CRUZ, 

2020).  

As mídias e redes sociais passaram a ser um dos veículos de comunicação mais 

utilizados para divulgar as orientações diárias e medidas profiláticas de higiene para evitar a 

contaminação pelo vírus, destacando-se a necessidade de manter o distanciamento entre as 
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pessoas, evitar aglomerações, permanecer em casa, usar máscara, suspender o funcionamento 

de atividades não-essenciais, além de divulgar diariamente os números de contaminados e de 

mortes pela Covid-19 (LOBO et al., 2020). 

O turismo nesse período, conforme Lobo et al. (2020), praticamente deixou de existir, 

uma vez que os aeroportos foram fechados, os voos entre determinadas regiões foram proibidos 

por autoridades nacionais, muitas empresas do setor, como meios de hospedagem, restaurantes 

e eventos, foram impedidas de funcionar ou tiveram seu fluxo de clientes reduzido, tornando 

inviável sua operação. Assim, o agravamento da pandemia de Covid-19 impactou diretamente 

a cadeia produtiva do turismo, visto que é um setor altamente dependente da mobilidade 

humana. 

Segundo a WTTC (2021), 62 milhões de empregos formais foram perdidos no setor de 

turismo em todo o mundo, em 2020, devido a pandemia de Covid-19. Essa redução foi sentida 

em todas as esferas que envolvem viagens e turismo, no entanto, as pequenas e médias empresas 

(PMEs), que, na atualidade, representam 80% do total dos negócios globais do setor, foram as 

mais afetadas (WTTC, 2021). A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus atingiu 

drasticamente a geração e a manutenção de postos de trabalhos do turismo. 

No Brasil, em 2020, a crise econômica ocasionada pela pandemia de Covid-19 

contribuiu para a retração na demanda por serviços, havendo um encolhimento de 36,6% no 

volume de receitas em turismo quando comparado ao ano de 2019 (BRASIL, 2021). Com a 

queda da receita, mais de 35,5 mil estabelecimentos turísticos, que mantinham vínculos 

empregatícios formais no setor, fecharam suas portas definitivamente em 2020, representando 

um recuo de 13,9% dos negócios em operação comparados ao ano de 2019 (BRASIL, 2021).  

É importante frisar que empresas de todos os portes sofreram com a crise da Covid-19, 

no entanto, as perdas foram mais significativas para as micro e pequenas empresas, que 

representaram 87% do total de empreendimentos fechados definitivamente em 2020, e como 

consequência, a perda de 397 mil postos de trabalho no setor, totalizando uma redução de 12,8% 

de vínculos empregatícios gerados pela atividade turística país (BRASIL, 2021). 

De modo geral, a pandemia de Covid-19 gerou uma crise sem precedentes no setor de 

viagens e turismo. Entretanto, é importante entendermos a dinâmica do turismo nos lugares 

para avaliarmos as dimensões dos rebatimentos da crise sanitária e econômica, uma vez que os 

impactos são maiores nas áreas mais dependentes do turismo para a geração de riqueza e 

movimentação da economia local. 
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Alguns municípios do estado Rio Grande do Norte (RN) são considerados importantes 

destinos de fluxos de turistas nacionais e até mesmo internacionais. O principal segmento 

turístico do território potiguar é o de sol e praia, em que se destacam como atrativos turísticos 

o mar, as dunas e o clima tropical (ALMADA, 2019). No entanto, outras cidades interioranas 

também apresentam potencial turístico, favorecendo a exploração de outros segmentos como o 

de turismo de aventura, o ecoturismo, o turismo religioso, de eventos e o turismo cultural.   

Segundo o Ipea (2015), o Rio Grande do Norte é uma das Unidades da Federação com 

as mais altas taxas de dependência da atividade turística, levando em consideração os empregos 

gerados pelas atividades características do turismo (ACTs).  Logo, o turismo é um setor 

importante e contribui para a geração de empregos no território potiguar.  

O governo do Rio Grande do Norte define polos turísticos para o planejamento e gestão 

do turismo no estado, levando em consideração as diretrizes do Programa de Regionalização 

do Turismo (PRT), que tem como principal objetivo apoiar o desenvolvimento regional turístico 

dos estados e promover a interiorização do turismo (SETUR, 2017). Os polos turísticos do 

território potiguar, em 2019, eram denominados de: Polo Costa das Dunas, Polo Costa Branca, 

Polo Seridó, Polo Agreste-Trairi e Polo Serrano. Em cada um desses 5 polos há municípios que 

são mais dependentes da atividade turística e se posicionam como principais destinos turísticos 

do estado. 

No presente trabalho, nosso foco recai sobre cinco municípios que compõem o Polo 

Costa Branca/RN, utilizando como base o Mapa do Turismo Brasileiro (2019/2020), sendo eles, 

Mossoró, Assú, Macau, Areia Branca e Guamaré, tendo em vista a responder a seguinte 

questão: quais foram as repercussões da crise gerada pela Covid-19 no turismo do Polo Costa 

Branca, mais especificamente nas empresas características do turismo e nos empregos formais 

gerados pela atividade na região?  

Assim, o estudo teve como objetivo geral analisar os impactos socioeconômicos 

provocados pela pandemia de Covid-19, em 2020, nas empresas características do turismo e 

nos empregos formais gerados pelo turismo no Polo Costa Branca/RN. E como objetivos 

específicos: I) verificar as atividades características do turismo suspensas em 2020; II) 

identificar o porte das empresas características do turismo do Polo Costa Branca; III) revelar o 

perfil dos trabalhadores das ACTs que perderam seu vínculo empregatício no ano de 2020, em 

decorrência da crise de Covid-19 no Polo Costa Branca-RN.  

O estudo é resultado da iniciação científica vinculado ao projeto de pesquisa “Os 

impactos socioeconômicos da crise da Covid–19 nos Polos de Turismo do estado do Rio Grande 
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do Norte”, coordenado pela Profa. Dra. Carolina Todesco da FELCS/UFRN, realizado de 2020 

a 2022, no âmbito da Rede Internacional de Pesquisa Turismo em Tempos de Pandemia: uma 

análise multi e trans-escalar. 

Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória com abordagem de análise 

quantitativa. As fontes oficiais utilizadas para construção do banco de dados da pesquisa foram: 

o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) e a Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), do Ministério da Economia; o Painel de Empresas do DataSebrae; 

os diários oficiais e os sites das prefeituras dos municípios do Polo Costa Branca.  

A pesquisa realizada nos sites das prefeituras e nos diários oficiais dos cinco municípios 

do Polo Costa Branca esteve voltada para o levantamento dos principais decretos publicados 

em 2020, que envolviam a suspensão das ACTs em razão da pandemia de Covid-19.    

O banco de dados do Painel de Empresas do DataSebrae contribuiu para identificar o 

número de empresas características do turismo do Polo Costa Branca, em 2020, e os seus 

respectivos portes. Já a consulta ao Novo Caged teve por finalidade obter o número de 

admitidos e desligados das ACTs, por município, no ano de 2020, bem como revelar o perfil da 

mão de obra desempregada nesse referido ano.  

Para uma análise comparativa do total de empregos gerados pelas ACTs dos municípios 

em análise do Polo Costa Branca nos anos de 2019 e 2020, utilizou-se as informações do banco 

de dados da RAIS e do Novo Caged, do Ministério da Economia. 

Vale destacar que, o levantamento dos dados da pesquisa ocorreu durante o primeiro 

semestre de 2021, possibilitando analisa-los ao longo do segundo semestre desse referido ano, 

e consequentemente, obter os resultados do presente estudo. Além disso, é importante 

mencionar que o processo de escolha dos municípios em análise do Polo Costa Branca/RN, 

levou em consideração o número de empresas características do turismo na região em 2020, de 

acordo com o painel de empresas do DataSebrae, que disponibiliza dados da Receita Federal. 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: uma introdução, seguida pelo capítulo 2 

que apresenta os principais dados e informações a respeito dos impactos da Covid-19 no setor 

de viagens e turismo no Brasil e no mundo; uma breve caracterização do recorte espacial do 

estudo, no capítulo 3, para apresentar a dinâmica do turismo no Polo Costa Branca; no capítulo 

4, a apresentação e discussão dos resultados da pesquisa; e as considerações finais. 
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2 PANDEMIA DE COVID-19 E OS IMPACTOS NO TURISMO 

    

O turismo é uma atividade econômica e social relevante para geração de empregos, 

renda e divisas, capaz de promover o desenvolvimento local das regiões (RABAHY, 2021). No 

decorrer dos anos, a atividade vem sendo reconhecida pelo seu caráter desenvolvimentista, 

sendo alvo de grandes investimentos federais. Segundo Maranhão (2017, p. 240): 

 

[...] a repercussão econômica em torno da atividade turística, reflexo do 

aproveitamento dos recursos naturais (praias, montanhas, dunas, florestas 

entre outros) e de bens imateriais (festas típicas, danças, costumes, 

hospitalidade entre outros) acabou habilitando-o, ao longo de seu percurso 

histórico, como um promissor vetor de dinamização da economia brasileira, 

impulsionado sua representatividade e oficialização, enquanto área de atuação 

estatal.  

 

Em 2018, a cadeia produtiva do turismo foi responsável pela injeção de 152,5 bilhões 

de dólares na economia, representando 8,1% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. No 

tocante aos empregos, o setor promoveu aproximadamente 7 milhões de postos de trabalhos, 

representando 7,5% do total, em 2018 (GORGULHO, 2021).  

De acordo com Tomé (2020), a atividade nos últimos anos demonstrou bons resultados, 

o turismo doméstico obteve índices de crescimento em 2019, registrando um aumento de 1,72% 

dos desembarques nacionais nos aeroportos brasileiros comparado ao ano de 2018. O autor 

acrescenta ainda que:  

 

[...] as atividades que compõem a cadeia turística geraram em 2019 mais de 

US$ 20 bilhões em impostos federais, crescimento de 8,05% quando 

comparado ao ano anterior, e o saldo de contratos de trabalho nas atividades 

do turismo foi de mais de 36 mil empregos, segundo dados do Cadastro Geral 

de Empregados e Desempregados – CAGED, do Ministério da Economia 

(TOMÉ, 2020, p. 1).  

 

Desse modo, é possível verificar o crescimento da atividade turística no Brasil, levando 

em consideração a sua contribuição na economia nacional, no saldo positivo de contratos de 

trabalhos e na arrecadação de impostos federais.  

Porém, com o surgimento de um novo coronavírus na cidade de Wuhan, na China, em 

dezembro de 2019 e sua posterior disseminação pelo mundo, doença denominada de Covid-19 

caracterizada pelo alto grau de contágio, fez com que os países enfrentassem uma das maiores 

crises de saúde pública global que afetou direta e indiretamente diversos setores econômicos, 



19 

 

 
 

devido às medidas restritivas de circulação, impostas por dispositivos legais, tais como 

quarentenas e isolamento social (CLEMENTE et al., 2020). Sendo assim, a implantação de 

medidas restritivas a favor da proibição da circulação de pessoas e distanciamento social, 

contribuiu para que as atividades que são características do turismo sofressem uma paralização 

quase total. 

De acordo com Beni (2020 p. 3): 

 

O Turismo, mais do que qualquer outro setor da economia, apresenta uma 

característica de extrema sensibilidade a toda a alteração situacional, sendo 

extremamente retrátil a oscilações de taxa de câmbio, flutuações sazonais da 

demanda, riscos meteorológicos, geológicos, convulsões sociais, instabilidade 

política, terrorismo e riscos epidêmicos e pandêmicos que comprometam a 

saúde pública, como o recente surto do Covid-19. O tráfego turístico mundial 

já enfrentou, num passado não muito distante, a epidemia da SARS - também 

conhecida por Gripe Asiática - com uma discreta retração, porém nada 

semelhante ao que estamos enfrentando no presente.  

 

A difusão do novo coronavírus pelo globo, acometendo rapidamente grande parcela da 

população mundial, colaborando para o elevado índice de hospitalização e óbitos, contribuiu 

para que o turismo fosse um dos primeiros setores a ser afetado pela crise econômica e sanitária 

gerada pela doença.   

O turismo é considerado uma atividade geradora de empregos em todas as faixas de 

renda, principalmente nas áreas com menor grau de especialização (FGV, 2020a). A paralização 

da prática social do turismo ocasionou uma série de consequências significativas para a cadeia 

produtiva do setor. 

Em decorrência do cenário pandêmico, os consumidores mostraram-se receosos em 

contrair a doença. Logo, o turista/consumidor optou por cancelar suas viagens, cancelar 

eventos, solicitar reembolso às empresas prestadoras de serviços ou remarcar para um momento 

posterior em que se sentisse mais seguro para não correr o risco de contaminação pelo vírus. 

Muitas pessoas passaram a ficar grande parte do tempo em sua residência, em distanciamento 

social, procurando outras formas de se entreter, trabalhando em home office, realizando cursos 

online, entre outras atividades, contribuindo para que o e-commerce se tornasse o meio de 

consumo mais utilizado no período (PANTUFFI; PERUSSI, 2021).  

As primeiras ações do governo brasileiro ligadas a Covid-19 começaram em fevereiro, 

com a repatriação de brasileiros que moravam em Wuhan, cidade Chinesa epicentro da 

pandemia (DIAS; FEGER, 2020). O agravamento da crise contribuiu para que, em março de 

2020, a Organização Mundial da Saúde – (OMT) declarasse pandemia de Covid-19, sendo 
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obrigação dos governos se posicionarem e agirem para o enfrentamento da crise sanitária e 

econômica.  

As medidas restritivas de isolamento social proibiram a utilização de espaços de lazer e 

entretenimento, visto que esses espaços favoreciam a aglomeração de pessoas e possivelmente 

a disseminação do vírus. Assim, os atrativos turísticos foram um dos primeiros locais a serem 

fechados, provocando a suspensão das atividades dos hotéis, restaurantes, redução das rotas 

rodoviárias, redução dos voos e consequentemente a proibição da venda de pacotes turísticos 

(FGV, 2020a).  

No segundo trimestre de 2020, além do cancelamento de voos, uma vez que as fronteiras 

da maioria dos países estavam fechadas, os cruzeiros marítimos também ficaram sem permissão 

para navegar, os hotéis buscaram por protocolos de segurança para reabrir ou manter suas portas 

abertas, enquanto parte dos restaurantes manteve funcionando apenas com o serviço de delivery 

(PANTUFFI; PERUSSI, 2021). 

De acordo com Guimarães et al. (2020, p. 6): 

 

A chegada da Covid-19 trouxe consequências imediatas e nefastas a esse 

fenômeno de grandes dimensões representado pelo Turismo, na atualidade. 

Milhares de trabalhadores perderam seus empregos ou tiveram seus salários 

reduzidos, empreendimentos hoteleiros, de alimentação, agenciamento, 

eventos, transportes, entretenimento e suas cadeias produtivas fecharam 

temporariamente ou fecharam definitivamente. Alguns conseguiram alterar a 

forma de fazer negócios e os mantiveram sem lucro ou com uma baixa 

lucratividade. Houve um crescimento no endividamento das empresas e os 

especialistas do setor preveem uma recuperação mais longa que em outros 

setores.  

 

Conforme a pesquisa desenvolvida pela WTTC (2021) que buscou analisar os impactos 

da Covid-19 no setor de viagens e turismo em 2020, constatou que, em 185 países e 25 regiões 

do mundo, a crise da Covid-19 e as medidas de isolamento social fez com que o setor de turismo 

sofresse uma perda de quase US$ 4,5 trilhões, com sua contribuição para o PIB global caindo 

49,1% em relação a 2019, gerando um total de US$ 4,7 trilhões, em 2020. No que diz respeito 

ao PIB do turismo no Brasil, verificou-se uma queda de 32,6%, saindo de US$ 115,7 bilhões 

em 2019 para US$ 78 bilhões em 2020, transitando de 7,7%, em 2019, para 5,5%, em 2020, 

sua representação no PIB brasileiro (WTTC, 2021).  

Todos foram surpreendidos pela pandemia pela ausência de estratégias pré-

estabelecidas para o enfrentamento às crises pandêmicas, tanto por parte da gestão pública 
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quanto pela iniciativa privada, como pela sociedade em geral. Nesse contexto, os prejuízos 

econômicos e sociais ocasionados pela pandemia de Covid-19 não têm precedentes na história. 

 

2.1 CRISE SOCIOECONÔMICA NAS ACTS 

 

É de amplo conhecimento que o turismo consiste numa atividade que requer o 

deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. Mas, o avanço da pandemia de Covid-19 e 

as inúmeras medidas restritivas impostas, no segundo trimestre de 2020, pelos governos 

proibindo a circulação de pessoas, bem como o funcionamento das atividades não essenciais, 

revelaram os empreendimentos que dependem de fato da presença do turista-consumidor nos 

destinos turísticos (TODESCO et al., 2020). 

Segundo o Ipea e o MTur (2015 p. 6), as atividades características do turismo (ACTs) 

consistem em “um conjunto de atividades que contemplam a maior parte dos gastos dos 

turistas”, podendo ser identificadas em oito grupos: Alojamento; Agências de Viagem; 

Transporte Terrestre; Transporte Aéreo; Transporte Aquaviário; Aluguel de Transportes; 

Alimentação; Cultura e Lazer.  

De acordo com Gullo (2020, p. 6), “tendo em vista a tendência de aglomeração nos 

serviços oferecidos pelo setor de turismo, como transporte, seja aéreo, rodoviário ou marítimo, 

seja em parques, museus, teatros e outros, o setor sofreu uma queda muito forte e deverá 

demorar a conseguir se reestabelecer”. Desse modo, percebe-se que o setor do turismo foi um 

dos primeiros a serem afetados, como também será um dos últimos a se recuperar.   

Ainda segundo Gullo (2020), a cadeia produtiva do turismo também foi prejudicada 

com a queda da renda dos brasileiros, considerando a taxa de desempregos, redução dos salários 

dos colaboradores de muitas empresas, como também o elevado índice de inadimplência, que 

acabaram por impactar na demanda por turismo.  

O setor de agenciamento de viagens consiste numa das áreas mais relevantes da cadeia 

produtiva do turismo e para o desenvolvimento da atividade como um todo, no que diz respeito 

a organização, formatação, comercialização de produtos e serviços turísticos (SERPA; 

CARDIAS, 2021). No que se refere aos impactos da pandemia de Covid-19 no segmento de 

agências de viagens: 

 

[...] a precarização foi ainda mais intensa, tanto pela redução da demanda, que 

resultou em queda drástica das comissões de venda e intensificou a pressão 

sobre os trabalhadores, quanto pela flexibilização de direitos, que culminou 



22 

 

 
 

em redução de salários, suspensão de contratos, demissões (SILVA; SILVA; 

SANTOS, 2021 p. 14 e 15). 

 

As agências de pequeno porte foram as mais prejudicadas, como também aquelas que 

estavam há pouco tempo no mercado, por terem menos capital para o enfrentamento da crise.  

Em relação à área de eventos, por ser uma atividade geradora de aglomeração de 

pessoas, foi alvo de restrições durante grande parte do ano de 2020. Segundo a CNN Brasil 

(2021), o setor de eventos registrou prejuízos equivalente a R$ 270 bilhões, entre março e 

dezembro de 2020, deixando 3 milhões de pessoas desempregadas. O segmento de eventos 

representa 13% do PIB do Brasil, com aproximadamente 60 mil empresas que necessitam dos 

eventos para operarem (CNN BRASIL, 2021).  

Outro setor que teve suas atividades afetadas pela crise da Covid-19 foram os 

restaurantes, que tiveram que suspender uma parte de seus serviços e limitar suas atividades ao 

delivery. Antes da pandemia, o segmento passava por fase de crescimento devido os 

consumidores estarem cada vez mais a procura de refeições fora de sua residência, logo, o 

segmento foi responsável por grande parte da porcentagem de vendas turísticas, ficando 

encarregado, em 2019, por 53,3 % do montante das vendas (FINKLER; ANTONIAZZI; 

CONTO, 2020). Entretanto, no ano de 2020, o setor foi prejudicado, apresentando perdas no 

seu faturamento.  

Ficagna (2020 p. 27), em concordância com Trigo (2020), afirma que: 

 

No turismo, um dos setores mais atingidos foi o de cruzeiros marítimos que 

teve a sua operação totalmente suspensa no mês de março, originando 

demissões em massa, apesar das despesas com os navios continuarem. 

Companhias aéreas, empresas rodoviárias e ferroviárias, shopping centers, 

centros de entretenimento, áreas de eventos, parques temáticos, hotéis e 

resorts vivenciaram uma realidade parecida, com uma queda de 40% a 90% 

nas vendas, ainda que não tenham paralisado totalmente as suas operações.  

 

Em relação ao desempenho do turismo no Brasil durante a pandemia de Covid-19, 

Guimarães e Rissato (2020) apontam, com base na Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, que 

o volume do setor de serviços recuou 19,5% em maio de 2020, evidenciando que todas as ACTs 

apresentaram queda. Entre as ACTs mais impactadas destaca-se os setores de alojamento e 

alimentação com queda de 35,9% em março, 68,1% em abril e 63,9% em maio e os transportes 

aéreos com 11,6% em março, 77,1% em abril e 76,1% em maio de 2020 (GUIMARÃES; 

RISSATO, 2020).  
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Conforme a FGV (2020b, p. 6), “do ponto de vista econômico, a parada da cadeia 

produtiva turística impacta a geração de empregos em setores que não são só do mercado de 

viagens, mas que dependem deste para manterem suas atividades”. Como é o caso, por exemplo, 

dos trabalhadores informais como ambulantes e bugueiros que necessitam do turista no destino 

para continuar desenvolvendo suas atividades.  

Conforme Corbari e Grimm (2020), a pandemia de Covid-19 colocou em risco milhões 

de empregos diretos no turismo, sem contar os indiretos. Deixando evidente que os mais 

prejudicados foram os trabalhadores vulneráveis e as pequenas empresas. Corbari e Grimm 

(2020, p. 8) destacam ainda que:  

 

Soma-se a situação dos trabalhadores de cruzeiro, que não conseguem retornar 

a seus países de origem; as agências de viagem que mesmo em trabalho 

remoto tiveram uma baixa significativa em suas vendas; os guias de turismo 

que não têm trabalhado em decorrência da falta de turistas (ao mesmo tempo 

em que não tiveram direito ao auxílio emergencial, no Brasil); entre diversas 

outras situações que demonstram a fragilidade do setor do turismo em tempos 

de pandemia.  

 

Com base na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério da 

Economia, as Atividades Características do Turismo geravam no final de 2018, 2.679.324 

empregos formais, mantendo esta mesma ordem de grandeza até o final de 2019. No entanto, 

com o avanço da crise da Covid-19 no Brasil houve uma enorme perda de postos de trabalho 

no setor. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, o 

setor de alojamento e alimentação nos meses de março e abril de 2020, obteve saldo negativo 

de geração de empregos de -211.722 vagas (FGV, 2020b). As perspectivas para os meses 

posteriores foram de mais demissões e fechamentos de empresas, contribuindo para o 

agravamento do desemprego e da crise econômica do país. 

 

2.2 PANDEMIA DE COVID-19 E AS TENDÊNCIAS DO TURISMO 

 

A atividade turística abrange relações humanas e mobiliza uma ampla cadeia produtiva, 

contribuindo para o desenvolvimento da comunidade local e aquecimento da economia 

(PANTUFFI; PERUSSI, 2021). Por ser um fenômeno global e sem fronteiras, o mesmo se torna 

vulnerável a diversos eventos, como crises econômicas, políticas, sociais, ambientais e 

sanitárias. Logo, a importância de os órgãos do turismo nacional e mundial estruturarem 

estratégias para sua gestão e recuperação na tentativa de minimizar os danos ocasionados por 
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uma eventual crise no futuro, para que sejam de baixo impacto no turismo (PANTUFFI; 

PERUSSI, 2021).   

Com o advento da pandemia de Covid-19, a atividade turística, especialmente no 

segundo trimestre de 2020, foi totalmente afetada e por um certo período paralisada. Entretanto, 

com o avanço da ciência e o descobrimento de vacinas ao final de 2020, que demonstraram ser 

eficazes contra a doença e sua posterior aplicação em massa na população mundial ao longo do 

ano de 2021, a atividade turística vem retomando, junto com os protocolos de biossegurança.  

De acordo com Garcez, Correia e Franco (2021, p. 4): 

 

Os momentos vivenciados durante a quarentena e o isolamento profilático 

alteraram significativamente a perspectiva das pessoas relativamente às 

aglomerações. Lugares cheios, destinos massificados, viagens em grupo, 

transportes públicos, espaços fechados e férias em época alta representam 

agora uma “ameaça”. Neste sentido, prevê-se que a procura por destinos 

menos populares, passeios de bicicleta, deslocamentos fora da hora de ponta, 

a procura por táxis e aplicações de transportes privado (Uber) e por ligações 

aéreas diretas aumentem. A pandemia realçou ainda a necessidade de união 

entre as pessoas. Por esse motivo, a longo prazo os turistas vão procurar 

experiências enriquecedoras em família ou em grupos relativamente 

pequenos, com atividades únicas e pedagógicas. 

 

Durante a pandemia, as pessoas ficaram mais cautelosas em suas decisões de viagem e 

em suas práticas de lazer. Para os autores Garcez, Correia e Franco (2021), a crise da Covid-19 

no setor turístico não afetou apenas o lado da oferta no que diz respeito a redução de serviços, 

mas também as percepções de riscos por parte da procura. A segurança sempre foi e continuará 

sendo um dos fatores importantes levados em consideração nas decisões de viagem.  

Ainda, mesmo com o avanço da vacinação e com a queda no número de óbitos pela 

doença, grande parte das pessoas estão evitando espaços com aglomeração, como também, 

optando por serviços de empresas que demonstram preocupação com a saúde de seus clientes. 

Acredita-se que no pós-pandemia esses hábitos serão mantidos pelos indivíduos, cabendo as 

empresas prestadoras de serviços se estruturarem para o “novo normal”, com o intuito de 

atender a demanda de clientes que estarão mais exigentes, em busca de mais segurança em seus 

passeios e viagens.  

Segundo Pantuffi e Perussi (2021, p. 101): 

 

[...] o distanciamento social imposto pelo surto da Covid-19 vem 

transformando a percepção sobre as experiências de turismo e lazer, bem 

como os riscos para saúde e bem-estar, demandando uma nova perspectiva 

para os serviços prestados e a experiência proposta, uma vez que as demandas 
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dos consumidores se alteraram a partir dessa vivência e, portanto, protocolos 

de higiene, distribuição e perfil do espaço físico, controle do número de 

participantes e acesso a eventos tornaram-se pontos de referência para decisão 

de compra.  

 

Conforme Cruz (2020), é aguardado que nos primeiros meses depois do pronunciamento 

do fim da pandemia os indivíduos permaneçam por um tempo com receio de viajar em meios 

de transportes coletivos, usufruir de equipamentos de hospedagens, bem como visitar atrativos 

que possuam elevados índices de visitação, com o intuito de evitar aglomerações.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Convention & Visitors Bureal (Brasil C&VB, 2020 p. 

17), “a pandemia de Covid-19 está confirmando e acelerando mudanças em curso no mundo 

[...]. O mundo não será como antes. Essas transformações certamente vão moldar o turismo 

após a crise do novo coronavírus”. Nos dias atuais, já é perceptível as novas tendências de 

comportamento e consumo dos indivíduos, que a Covid-19 impulsionou, já que a mesma 

demandou distanciamento social, exigindo que grande parte das pessoas exercessem suas 

tarefas diárias em formato remoto, como também praticassem medidas de higiene e profilaxia 

para prevenção da doença. Certamente, no pós-pandemia o setor turístico perceberá essas 

inúmeras mudanças no comportamento dos turistas que vão implicar desde a escolha do destino 

turístico, dos atrativos, até a forma de contratação dos serviços, realização de reservas, compra 

de passagens aéreas, pacotes turísticos, entre outros.  

Ainda de acordo com Brasil C&VB (2020), são várias as tendências que emergiram no 

setor turístico no período de enfrentamento da crise da Covid-19, e que consequentemente 

permanecerão no pós-pandemia. Dentre elas, destacam-se:  

 

[...] valorização dos atributos de biossegurança nos serviços e ambientes das 

agências, dos receptivos, meios de transportes, atrativos e equipamentos 

turísticos, hotéis, bares e restaurantes e espaços de eventos, negócios e de 

entretenimento. Hotéis e meios de hospedagem em geral com serviços digitais 

para evitar pontos de contato (ex.: no check-in e check-out). Eventos e 

entretenimentos com ingressos digitais e filas digitalmente orientadas, entre 

outros. Avanço do modelo de reserva e compra pela internet para o controle e 

limitação de público a determinados equipamentos e atrativos turísticos para 

se evitar aglomerações e reduzir a carga. Valorização cada vez maior de 

espaços abertos em bares e restaurantes, locais de entretenimento, áreas de 

café da manhã e refeições em meios de hospedagem (BRASIL C&VB, 2020 

p. 20).   

 

Conforme Guimarães et al. (2020), as empresas que pretendem se manter no mercado 

devem se adequar às novas condições geradas pela doença, sendo imprescindível aderir aos 
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protocolos de segurança sanitária, rever os custos, readaptar a oferta dos produtos e serviços ao 

novo padrão de consumo, desenvolvendo condições favoráveis para resgatar a confiança dos 

consumidores. 

É dever dos destinos turísticos, empresas prestadoras de serviços e dos órgãos 

responsáveis pelo planejamento e desenvolvimento da atividade turística de uma localidade ou 

região, compreender os anseios e o estado psicológico das pessoas, cabendo a elas não focar 

apenas na procura turística nesse momento de flexibilização das viagens e no pós-pandemia,  

propondo condições favoráveis a atender as necessidades e desejos da demanda, como também 

restabelecer a confiança dos consumidores na retomada das viagens e do turismo (GARCEZ; 

CORREIA; FRANCO, 2021). 

Vale destacar que, mesmo com dois anos da declaração de pandemia da Covid-19, pela 

OMS, até o primeiro semestre de 2022, ainda não foi anunciada seu fim. Entretanto, pode-se 

dizer que a crise econômica e sanitária se encontra mais estável, comparados ao primeiro 

trimestre de 2020 e 2021. Considerando que todos os países já abriram suas fronteiras e 

permitem a entrada de estrangeiros, sendo exigido o comprovante do esquema vacinal contra a 

Covid-19 e/ou a testagem comprovando negativo para a doença. No entanto, é importante 

estarmos cientes que só é possível conter a crise econômica no setor turístico gerado pela Covid-

19 com o trabalho conjunto do setor público e privado, unindo forças para desenvolver um 

turismo com segurança, inclusivo e sustentável. 

Em virtude das mudanças que a crise da Covid-19 ocasionou no mercado de viagens e 

turismo e as tendências que emergiram para o pós-pandemia, foi lançada em fevereiro de 2022 

pelo Ministério do Turismo (MTUR) a revista “Tendências do Turismo”, apresentando as 

projeções para a atividade turística no ano de 2022. A revista foi publicada pela Secretária 

Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo (SNDTur), apontando entre as 

novas tendências o turismo de experiência, o gastronômico, as férias com autocuidado, o 

caravanismo, que ganhou força durante os anos de 2020 e 2021. Como também, a nova postura 

dos viajantes em busca de destinos seguros do ponto de vista sanitário, como é o caso dos 

destinos de natureza (BRASIL, 2022). Logo, acredita-se que tais tendências poderá impulsionar 

a retomada da atividade turística no ano de 2022, caso não haja o agravamento da pandemia de 

Covid-19, nos próximos meses. 

  



27 

 

 
 

3 AS ATIVIDADES CARACTERÍSTICAS DO TURISMO NO POLO COSTA BRANCA 

 

O turismo é uma das atividades econômicas que vem ganhando destaque ao longo dos 

anos, sendo concebida como indutora do desenvolvimento regional, capaz de gerar emprego, 

renda e atrair investimentos para as localidades (PNT, 2018). Como consequência do 

crescimento da atividade turística, bem como pelo retorno que proporciona para a economia e 

as comunidades locais, o governo federal em parceria com os órgãos estaduais e municipais 

vem desenvolvendo nos últimos anos políticas, programas e projetos de promoção ao turismo.  

Na região Nordeste do Brasil, o fenômeno do turismo ganha destaque a partir da década 

de 1990, em decorrência do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – 

PRODETUR- NE, uma política voltada para o desenvolvimento da atividade turística através 

de investimentos em infraestrutura urbana e de acesso (LOPES; ALVES, 2015).  

De acordo com Souza (2018, p. 15): 

 

Na zona costeira do Nordeste brasileiro, a atividade turística tem sido um dos 

setores produtivos que mais cresce na atualidade, revelando, em muitos 

municípios litorâneos, uma forte velocidade de instalação. Com a implantação 

da atividade turística em algumas localidades, atribuindo-a importante fator 

de desenvolvimento regional, estão sendo criadas políticas cujo intuito é 

alavancar este setor em busca de melhorias na qualidade de vida das 

populações residentes. Estas políticas contemplam localidades consideradas 

“potencialmente” turísticas, por possuírem atrativos naturais e/ou culturais, e 

são concebidas pelos governos federal, estadual e municipal para financiar a 

construção de infraestrutura turística e incentivar investimentos da iniciativa 

privada para implantação de equipamentos turísticos. 

 

Um dos acontecimentos de maior representatividade para o turismo brasileiro foi a 

criação do Ministério do Turismo, em 2003, durante o primeiro mandato do governo Luís Inácio 

Lula da Silva. Como resultado da criação do Ministério do Turismo, foi lançado, em abril de 

2003, o “Plano Nacional de Turismo (PNT): diretrizes, metas e programas”, na época, o 

principal documento norteador das ações do governo federal na área do turismo 

(MARANHÃO, 2017). Outro evento importante foi a instalação da Câmara Temática de 

Regionalização, dando início aos debates nas reuniões do Conselho Nacional de Turismo 

(CNTUR), colaborando para o surgimento do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) 

– Roteiros do Brasil, em 2004 (MARANHÃO, 2017).  

O Programa de Regionalização do Turismo tem por objetivo apoiar a estruturação dos 

destinos, bem como a gestão e a promoção do turismo no país, a partir de oito eixos estruturantes 
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na tentativa de promover o desenvolvimento regional (BRASIL, 2019). Logo, o PRT pode ser 

considerado uma política estratégica para expandir o turismo pelas regiões do interior do país. 

Seguindo as premissas do PRT e do Mapa do Turismo Brasileiro (2019/2020), o Rio 

Grande do Norte possui cinco regiões de desenvolvimento turístico: Polo Costa das Dunas, Polo 

Costa Branca, Polo Seridó, Polo Agreste-Trairi e Polo Serrano, como apresenta o mapa 1. 

Segundo a Setur-RN (2017, p. 05), “cada um dos Polos criados reúne municípios com atrações 

e recursos turísticos semelhantes e complementares, possibilitando a estruturação do turismo e 

o seu planejamento de forma sustentável”. 

 

Mapa 1. Polos Turísticos do Rio Grande do Norte 

 
    Fonte: SETUR – RN, [s.d.].  

  

Dentre os polos turísticos mencionados, o Polo Costa Branca (PCB) é o recorte espacial 

do presente estudo, identificado em cor vermelha no mapa 1. Inserido na região do semiárido, 

o Polo Costa Branca é considerado uma importante região turística, apresentando alternativas 

diversificadas para a prática do turismo, envolvendo natureza, cultura, gastronomia, 

religiosidade, eventos, negócios e o turismo de sol e mar (SETUR-RN, 2016b). 

Conforme o art. 2º do Regimento Interno do Polo Costa Branca 2019/2021, o Polo é 

composto por 17 municípios, sendo eles: Areia Branca, Assú, Baraúna, Carnaubais, Fernando 
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Pedroza, Galinhos, Grossos, Guamaré, Ipanguaçu, Itajá, Macau, Mossoró, Pendências, Porto 

do Mangue, Serra do Mel, Tibau e Upanema (SETUR-RN, 2019). 

Segundo a SETUR-RN (2016a, p. 20-21): 

 

A fisiografia do território é marcada principalmente por três ecossistemas: 

mar, praias e falésias; dunas e lagoas inter-dunares; e manguezais. Estes três 

ecossistemas estão dentro do bioma Caatinga. Além de suas funções 

biológicas para abrigar a biodiversidade de espécies e o desenvolvimento 

humano, estes ecossistemas, com seus respectivos clima e paisagens, 

constituem a base dos recursos turísticos naturais do Polo, os quais formam 

parte central do apelo turístico do destino. 

 

 

Localizado no centro-oeste do estado, o Polo Costa Branca recebe esse nome em razão 

das dunas e salinas que formam imensos morros brancos em sua extensão territorial. A atividade 

turística se caracteriza como de caráter regional, recebendo visitantes de outras cidades 

potiguares e de estados vizinhos, como Ceará e Paraíba, que se sentem atraídos pelas atividades 

de veraneio e pelas festas populares, tais como o São João e o Carnaval (SILVA, R., 2020). 

O Polo Costa Branca é o segundo polo turístico mais avançado do Rio Grande do Norte, 

e se encontra em fase de desenvolvimento, se tornando alvo de investimentos, uma vez que as 

empresas começaram a perceber o potencial emergente da região (SETUR-RN, 2017). Ainda 

em conformidade com a Setur-RN (2017, p. 16): “A maioria das atrações naturais e culturais 

do PCB é encontrada ao longo de seu litoral de 170 km. As suas características mais notáveis 

são suas praias, falésias à beira-mar, dunas e manguezais”. 

Segundo Silva, F. (2020, p. 7), “O Polo Costa Branca, além de possuir uma aptidão para 

o desenvolvimento da atividade turística, em virtude de suas características ambientais e 

históricas, detêm um contexto histórico econômico de atividades vinculadas ao setor de 

indústria e de serviços”. Em conformidade com o autor, percebe-se que a economia dessa região 

é bastante diversificada, baseada principalmente nas atividades da produção salineira, 

petrolíferas, fruticultura irrigada, pesca, comércio e serviços. 

A distribuição de atrativos por categoria no Polo Costa Branca apresenta as seguintes 

características: 

 

[...] a categoria de maior representatividade são as manifestações e usos 

tradicionais populares (31,8%), estando inseridas nesta categoria festas 

populares, religiosas, comemorações cívicas, gastronomia, artesanato, feiras e 

mercados. Em seguida, estão os recursos e atrativos naturais (26,8%), que 

se destacam no Polo pela sua faixa litorânea, dunas, lagos, lagoas, vegetação, 

enfim, todos os elementos que tem na sua base um recurso da natureza. Os 
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elementos histórico-culturais abarcam 18,8% da oferta de recursos e 

atrativos turísticos, congregando monumentos arquitetônicos, sítios históricos 

e arqueológicos. Os acontecimentos programados referem-se a eventos que 

fazem parte do calendário de atividades dos municípios e representam 17,9% 

do total de recursos e atrativos do Polo Costa Branca. Por fim, as realizações 

técnicas e científicas contemporâneas que compreendem usinas e barragens, 

centros científicos e técnicos, exploração industrial, agrícola e pastoril com 

4,7% da oferta (PDITS – POLO COSTA BRANCA, 2011 p. 103). 

 

No que diz respeito aos segmentos turísticos que mais se destacam na região, pode-se 

dizer que o turismo de eventos é um deles. Segundo a SETUR-RN (2016a p. 28), o PCB oferece 

inúmeros eventos “que nasceram como manifestações culturais, festas tradicionais e religiosas 

e também por costumes populares ou tradições artísticas. Estes eventos têm contribuído para 

consolidar a imagem do destino”. 

Ainda de acordo com a SETUR-RN (2016a), o Polo Costa Branca dispõe de um 

ambiente propício a diversas atividades de lazer e entretenimento que juntas acabam fazendo 

apelo ao turismo de aventura.  

 

As atividades de lazer que foram identificadas como as mais relevantes no 

Polo são o surf, kitesurf e parapente, principalmente nos municípios de Areia 

Branca, Macau e Porto do Mangue. Essas atividades, junto com as atividades 

recreativas de pesca esportiva, passeios e trilhas pelo litoral com buggys, 

carros 4x4, motos e quadriciclos, estão se transformando competições 

esportivas. Esse acontecimento é um elemento positivo no sentido de atrair o 

segmento de aventura (SETUR-RN, 2016a, p. 29).  

 

 

Vale destacar que existem outros segmentos turísticos que são praticados no Polo Costa 

Branca, dentre eles destacam-se o turismo científico e pedagógico, em virtude dos sítios 

arqueológicos encontrados na região e as atividades econômicas de exploração ao sal marinho, 

petróleo, fruticultura, entre outras. Além dos mencionados, o turismo cultural é outro segmento 

relevante, visto que o Polo dispõe de um rico patrimônio histórico-cultural composto por 

museus, monumentos e demais patrimônios que contribuem para a prática desse tipo de turismo 

(SETUR-RN, 2016a).  

É relevante destacar que o turismo do Polo Costa Branca ainda é concentrado 

principalmente no município de Mossoró (SETUR-RN, 2016b). Atualmente, Mossoró é um dos 

principais municípios do Polo Costa Branca, com uma população de 259.815 habitantes, 

conforme o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2010), 

localizado entre duas capitais, Natal- RN e Fortaleza- CE. Segundo a Setur- RN (2017, p. 16): 

“Mossoró, a maior cidade do polo, não contém praias, mas atrai um número significante de 
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turistas com o seu patrimônio histórico e cultural, banhos termais, eventos e instalações 

empresariais”. 

Mossoró, por se constituir em um polo econômico regional do Rio Grande do Norte e 

desempenhar um papel importante na economia potiguar, tem uma oferta de equipamentos em 

atendimento a demanda de viagens de trabalho e negócios para o município e região. Desta 

forma, dentre as cidades do Polo Costa Branca, Mossoró concentra grande parte da 

infraestrutura e serviços que dão suporte a atividade turística (61%), sendo possível observar 

por meio da Tabela 1. 

 

Tabela 1. Número de empresas características do turismo do Polo Costa Branca, em 11 

de março 2020 

Município 

Atividades Características do Turismo – ACTs 

Classe CNAE 

 

Total 

de 

empresas 

 

Hotéis Rest. e 

similares 

Agência 

de 

viagens 

Oper. 

Turísticos 

Org. de 

eventos 

Loc. 

Automóveis 
 

Total % 

Assú 21 60 9 0 20 11 121 8,0% 

Areia Branca 10 62 2 1 10 5 90 5,9% 

Baraúna 2 24 0 0 4 3 33 2,2% 

Carnaubais 0 10 0 0 0 2 12 0,8% 

Fernando Pedroza 1 4 0 0 0 0 5 0,3% 

Galinhos 7 13 2 0 0 0 22 1,5% 

Grossos 0 14 0 0 1 3 18 1,2% 

Guamaré 19 38 0 0 9 18 84 5,5% 

Ipanguaçu 1 9 0 0 3 3 16 1,1% 

Itajá 2 5 0 0 2 1 10 0,7% 

Macau 5 71 7 0 7 19 109 7,2% 

Mossoró 35 543 89 25 138 94 924 60,9% 

Pendências 3 16 0 0 5 1 25 1,6% 

Porto do Mangue 0 6 0 0 0 0 6 0,4% 

Serra do Mel 1 6 0 0 2 2 11 0,7% 

Tibau 4 16 0 0 1 2 23 1,5% 

Upanema 2 4 0 0 2 0 8 0,5% 

Total 113 901 109 26 204 164 1.517 100% 

Total % 7,4% 59,4% 7,2% 1,7% 13,4% 10,8% 100%  

Fonte: DataSebrae, Painel de Empresas, 2020. Organizado pela autora, 2022. 

 

Macau é outro município que compõe o Polo Costa Branca-RN, possui economia 

diversificada voltada para a produção salineira, extração do petróleo, exportação de sardinhas 

e mariscos/cascas, comércio e serviços. Quanto ao turismo, os principais segmentos explorados 

no município são: turismo de sol e mar em virtude das praias; turismo pedagógico, com visitas 
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às salinas; turismo de negócios, decorrentes das atividades econômicas desenvolvidas na região 

baseadas na exploração do sal e do petróleo; turismo de eventos, com destaque para o carnaval, 

os eventos religiosos e a Festa do Sal; além do ecoturismo e do turismo de aventura (SILVA, 

2021). 

Outra cidade que vem ganhando destaque é Areia Branca, com seus 42 km de orla, 

acompanhados de dunas e falésias, sendo considerada um dos principais destinos turísticos da 

região (SOUZA, 2018). Do mesmo modo que outras cidades do Polo, Areia Branca tem sua 

economia baseada no sal, na pesca, com foco no atum, energia eólica, petróleo e turismo 

(SILVA, F., 2020).  

Quanto ao município de Assú, localizado a 210 quilômetros da capital potiguar, Natal, 

constitui a sede da microrregião do Vale do Açu, composta pelos demais municípios: 

Carnaubais, São Rafael, Ipanguaçu, Itajá, Pendências, Alto Rodrigues e Porto do Mangue. Atua 

como polo econômico e de serviços para as cidades vizinhas colaborando na rede bancária, 

como também para a rede de ensino público e privado (SILVA, 2017). 

A microrregião do Vale do Açu é considerada uma das áreas mais ricas em termos de 

recursos naturais do estado, como também de todo Nordeste brasileiro. Desde os anos de 1980, 

observa-se a instalação e a expansão de atividades econômicas, que se configuram como de 

grande importância para a economia potiguar, bem como para a geração de empregos formais, 

dentre essas estão a fruticultura irrigada, extração e processamento de petróleo e a indústria 

ceramista (AQUINO; SILVA FILHO; MIRANDA, 2013).   

O município de Assú é conhecido por exportar frutas tropicais como melão, uva, 

acerola, manga e banana para diversos países. Outro destaque, é o segmento de turismo 

religioso durante o mês de junho, as festividades desse período estão voltadas para o Padroeiro 

São João Batista, que por sua vez atrai milhares de fiéis todos os anos. Além disso, vale destacar 

que o artesanato é outra atividade importante na localidade, e que além de agregar para o 

comércio local, vem sendo exportado para os demais estados do país (SETUR/RN, [s.d.]).  

Em Guamaré, de acordo com Silva, R. (2020, p. 49), o “litoral é entrecortado por rios, 

braços de mar e gamboas, ilhas, dunas e quilômetros de praia calma, com água morna e pouco 

explorada pelo turismo convencional”. No tocante as atividades econômicas responsável pela 

movimentação da economia local do município, destaca-se a pesca, carcinicultura, energia 

eólica, petróleo, turismo e a agricultura, no entanto, a atividade petrolífera é responsável pela 

grande parte dos vínculos empregatícios movimentando o comércio (SILVA, F., 2020).  
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Desse modo, percebe-se que a economia dos municípios do Polo Costa Branca é 

diversificada, voltadas para a indústria salineira, petrolífera, energia eólica, fruticultura irrigada, 

pesca, agricultura, carcinicultura e em algumas localidades para o turismo. 

Conforme exposto na tabela 1, em março de 2020, no Polo Costa Branca existiam ao 

total 1.517 empresas características do turismo (DataSebrae, 2020), sendo: 113 meios de 

hospedagem (7,4%); 901 restaurantes e similares (59,4%); 109 agências de viagens (7,2%); 26 

operadores turísticos (1,7%); 204 empresas de organização de eventos (13,4%); e 164 empresas 

de locação de automóveis (10,8%). Os municípios que concentram o maior número dos 

equipamentos turísticos no Polo são Mossoró (924), Assú (121), Macau (109), Areia Branca 

(90) e Guamaré (84) (Data Sebrae, 2020). 

Desse modo, percebe-se que o Polo Costa Branca apresenta um número considerável de 

equipamentos e serviços que dão suporte a atividade turística, mas grande parte dos 

empreendimentos estão concentrados em 5 municípios. 

Considerando a problemática do estudo, a seguir apresentaremos as consequências da 

crise da Covid-19 no turismo das principais cidades turísticas do Polo Costa Branca: Mossoró, 

Assú, Macau, Areia Branca e Guamaré. Sendo utilizados como critério de seleção, os 

municípios que apresentaram o maior número de empresas características do turismo, de acordo 

com a tabela 1, que tem como fonte o Painel de Empresas do Data Sebrae (2020), que 

disponibiliza dados da Receita Federal.  
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4 OS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS DA COVID-19 NO POLO COSTA BRANCA 

 

Neste capítulo, apresentaremos os resultados do estudo em relação aos impactos da crise 

da Covid-19 nas empresas características do turismo (hotéis, restaurantes e similares e agências 

de viagens) e, consequentemente, nos empregos gerados pelo setor, em cinco municípios do 

Polo Costa Branca: Mossoró, Assú, Macau, Areia Branca e Guamaré, uma vez que, são esses 

destinos que apresentam a maior dependência da atividade turística na região, levando em 

consideração o número de empresas características do turismo, em 2020, conforme informações 

disponibilizadas pelo Painel de Empresas do DataSebrae. 

Veremos como as medidas restritivas impostas pela esfera municipal no segundo 

trimestre de 2020 contribuiu para a crise econômica das empresas características do turismo, já 

que a grande maioria teve suas atividades suspensas temporariamente, ficando permitido 

somente o funcionamento das atividades e serviços considerados essenciais.  

Logo após apresentaremos uma análise comparativa dos empregos gerados pelo setor 

e o porte das empresas nos anos de 2019 e 2020, recorte temporal da pesquisa. Serão discutidos 

também os índices de admitidos e demitidos dos empregos formais das principais atividades 

características do turismo, bem como a influência da pandemia de Covid-19 no saldo de 

empregos ao final de 2020, no Polo Costa Branca. Além disso, buscamos revelar o perfil dos 

trabalhadores das atividades características do turismo que ficaram desempregados em 2020 

nos municípios em foco.  

 

4.1 MEDIDAS RESTRITIVAS 

 

Com a disseminação da Covid-19 pelo mundo no primeiro trimestre de 2020 e com a 

declaração de pandemia de Covid-19 pela OMS, em 11 de março de 2020, os países tiveram 

que criar estratégias para tentar impedir o agravamento da crise de saúde pública global. No 

Brasil, além das medidas restritivas de quarentena impostas pelo governo federal, estados e 

municípios seguindo as orientações da OMS passaram a implementar por meio de dispositivos 

legais medidas voltadas para a proibição de aglomeração de pessoas, fechamento do comércio 

e serviços não-essenciais, como instituições de ensino, bares e restaurantes, cinemas, praças, 

parques públicos e eventos na tentativa de diminuir a transmissão comunitária do vírus e evitar 

um possível colapso no sistema público de saúde (SOUZA JUNIOR et al., 2020).   
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No Rio Grande do Norte, a partir de março 2020, foram publicados vários decretos, 

dispondo medidas restritivas temporárias para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, 

reforçando a necessidade de a população ficar em casa e cumprir a política de distanciamento 

social, além de suspenderem as atividades de estabelecimentos comerciais e serviços não-

essenciais, impactando fortemente as ACTs (SESAP RN, 2020). 

A exemplo, tem-se o Decreto Estadual n° 29.541, de 20 março de 2020, que 

determinou a suspensão das atividades presenciais de restaurantes, lanchonetes, bares e 

similares no Rio Grande do Norte, ficando autorizados a funcionar apenas pelo serviço de 

entrega em domicilio (delivery) ou como ponto de coleta. O funcionamento de casas de eventos, 

salões de festas, clubes sociais, parques públicos, museus, centro de artesanatos, teatros, dentre 

outros equipamentos turísticos também foram suspensos por meio desse decreto (SESAP RN, 

2020).  

Desse modo, com o intuito de apresentar algumas das ACTs que estiveram suspensas 

temporariamente em razão a pandemia de Covid-19 nos municípios de Assú, Areia Branca, 

Guamaré, Macau e Mossoró do Polo Costa Branca-RN, foi elaborado um quadro elencando 

alguns dos decretos municipais publicados durante o segundo trimestre de 2020 (Quadro 1).  

 

Quadro 1. Medidas restritivas de âmbito municipal do segundo trimestre de 2020  

Município Decretos Principais Aspectos 

Assú 

Decreto n° 024, 

de 14 de abril de 

2020 

Suspende os eventos públicos e a concessão de licenças ou alvarás para 

realização de eventos privados. 

Decreto nº 028, 

de 30 de abril de 

2020 

Suspende, em caráter temporário, as atividades de bares, restaurantes, 

lanchonetes e estabelecimentos congêneres, permitindo o 

funcionamento através do delivery. 

Decreto nº 34, de 

15 de maio de 

2020 

Suspende as atividades de bares, restaurantes, lanchonetes e 

estabelecimentos congêneres, permitindo o funcionamento através do 

delivery. 

Decreto nº 042, 

de 23 de junho de 

2020 

Suspende as atividades de bares, restaurantes, lanchonetes e 

estabelecimentos congêneres, permitindo o funcionamento através do 

delivery. 

Areia Branca 

Decreto nº 005, 

de 2 de abril de 

2020 

Suspende temporariamente eventos de qualquer natureza, que exijam 

licença do Poder Público, tais como eventos desportivos, shows, feiras, 

eventos científicos, passeatas, palestras, congressos e reuniões. 

Decreto nº 014, 

de 6 de maio de 

2020 

Suspende a realização e a concessão de licenças para realização de 

shows, feiras, congressos e demais eventos similares, públicos ou 

privados. 
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Município Decretos Principais Aspectos 

Decreto nº 015, 

de 21 de maio de 

2020 

Prioriza os serviços essenciais, suspendendo a realização e a concessão 

de licenças para realização de shows, feiras, congressos e demais 

eventos similares, públicos ou privados. 

Decreto nº 017, 

de 05 de junho de 

2020 

Suspende a realização e a concessão de licenças para realização de 

shows, feiras, congressos e demais eventos similares, públicos ou 

privados. 

Decreto nº 018, 

de 11 de junho de 

2020 

Dispõe sobre a decretação do Isolamento Social Rígido (Lockdown), no 

período de 12 até 21 de junho de 2020. 

Decreto nº 021, 

de 20 de junho de 

2020 

Prorroga até 30 de junho a política pública de saúde do isolamento 

social rígido (Lockdown); proíbe atividades econômicas consideradas 

não essenciais. Define o plano de retomada das atividades. 

Decreto nº 022, 

de 23 de junho de 

2020 

Suspende o plano de retomada das atividades. O funcionamento das 

atividades não essenciais permanece sendo executadas por aplicativos, 

telefone, ou outra via remota para serviços de entrega (delivery). 

Guamaré 

Decreto nº 014, 

de 01 de abril de 

2020 

Suspende os eventos coletivos realizados pelos órgãos ou entidades da 

administração pública municipal, bem como os eventos públicos 

sociais e religiosos que impliquem aglomeração de pessoas. 

Decreto nº 018, 

de 23 de abril de 

2020 

Proíbe os eventos (público ou privado), a permanência e trânsito de 

pessoas em áreas de lazer e convivência, museus, bares, etc. Os 

restaurantes, ficam autorizados a funcionar apenas por delivery. 

Decreto nº 027, 

de 04 de junho de 

2020 

Proíbe os eventos, a permanência e trânsito de pessoas em áreas de 

lazer e convivência, a saída e a entrada intermunicipal de pessoas no 

período de 08 a 21 de junho, exceto nos casos de desempenho de 

atividade ou serviço essencial. Restaurantes e similares podem 

funcionar somente por delivery. 

Decreto nº 028, 

de 18 de junho de 

2020 

Proíbe os eventos, a permanência e trânsito de pessoas em áreas de 

lazer e convivência, a saída e a entrada intermunicipal de pessoas no 

período de 22 de junho a 6 de julho, exceto nos casos de desempenho 

de atividade ou serviço essencial. Restaurantes e similares podem 

funcionar por delivery. 

Macau 

Decreto nº 2.448, 

de 01 de abril de 

2020 

Suspende as atividades e eventos municipais em que haja aglomeração 

de pessoas nas dependências do município. 

Decreto nº 2.454, 

de 30 de abril de 

2020 

Suspende a realização de eventos municipais em que haja aglomeração 

de pessoas nas dependências do município. 

Decreto nº 2.458, 

de 21 de maio de 

2020 

Suspende o funcionamento dos estabelecimentos privados, comerciais 

ou de serviços, sendo excetuado as atividades e serviços tidos como 

essenciais. 

Decreto nº 2.460, 

de 06 de junho de 

2020 

Proíbe os eventos, a permanência e trânsito de pessoas em áreas de 

lazer e convivência, a saída e a entrada intermunicipal de pessoas no 

período de 08 a 21 de junho, exceto nos casos de desempenho de 

atividade ou serviço essencial. Restaurantes e similares podem 

funcionar por meio do delivery. 

 

 

 

Decreto nº 5647, 

de 6 de abril de 

2020 

Restaurantes, lanchonetes e congêneres ficam autorizados a funcionar, 

através do delivery. Os eventos ficam suspensos. 
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Município Decretos Principais Aspectos 

 

 

Mossoró 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto nº 5652, 

de 13 de abril de 

2020 

Suspende a realização de eventos. Restaurantes, lanchonetes e 

congêneres ficam autorizados a funcionar, exclusivamente por delivery. 

Decreto nº 5662, 

de 23 de abril de 

2020 

Suspende a realização de eventos. Restaurantes, lanchonetes e 

congêneres ficam autorizados a funcionar, exclusivamente por delivery. 

Decreto nº 5668, 

de 30 de abril de 

2020 

Suspende as atividades/eventos que reúne mais de 50 (cinquenta) 

pessoas, além das atividades do Parque Municipal Maurício de 

Oliveira. 

Decreto nº 5670, 

de 5 de maio de 

2020 

Suspende a realização de eventos. Restaurantes, lanchonetes e 

congêneres ficam autorizados a funcionar, exclusivamente por delivery. 

Decreto nº 5695, 

de 4 de junho de 

2020 

Suspende a realização de eventos. Restaurantes, lanchonetes e 

congêneres ficam autorizados a funcionar, exclusivamente por delivery. 

Decreto nº 5708, 

de 23 de junho de 

2020 

Suspende a realização de eventos. Restaurantes, lanchonetes e 

congêneres ficam autorizados a funcionar, exclusivamente por delivery. 

Fonte: Diário Oficial dos Municípios, (2020). Site Oficial das Prefeituras, (2020). Organizado pela autora, (2022).  

 

 Com base no quadro 1, pode-se observar as semelhanças entre as medidas restritivas 

impostas pelo poder público municipal nas cidades em análise do Polo Costa Branca. Em todos 

os documentos oficiais nota-se a suspensão temporária de ACTs, deixando evidente que as 

atividades de lazer e turismo foram uma das mais prejudicadas com a crise por não ser 

consideradas essenciais na sociedade nesse determinado momento. Os eventos de qualquer 

natureza foram suspensos nos cinco municípios, como também a permanência do público nos 

espaços dos restaurantes e similares, ficando autorizados a funcionar exclusivamente com o 

serviço de entrega delivery.  

 Ainda conforme o quadro 1, os municípios de Guamaré e Macau, especificamente, 

durante o mês de junho, além das restrições mencionadas proibiram a permanência e o trânsito 

de pessoas em áreas de lazer e convivência, bem como a saída e a entrada intermunicipal de 

pessoas no seu território para atividades de lazer e turismo. 

Vale ressaltar que nos decretos municipais em vigor durante o segundo trimestre de 

2020 não houve a suspensão das atividades de hotéis ou demais equipamentos de hospedagem 

nos municípios do Polo Costa Branca. No entanto, Dagnoluzzo (2021) explica que com a 

proibição de circulação das pessoas, ocorreu uma redução da ocupação hoteleira e o setor ficou 

praticamente paralisado. 

Diante do exposto, as medidas restritivas de controle da Covid-19 impostas nos 

municípios do Polo Costa Branca confirmam o que Souza Junior et al. (2020, p. 73) afirma 
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sobre os impactos da política de distanciamento social e a suspensão das atividades e serviços 

não-essenciais no setor de entretenimento: “O setor de entretenimento é um dos mais afetados 

quando são decretadas medidas restritivas à circulação da população, pois a proibição de 

aglomerações públicas implica no fechamento de bares, restaurantes, cinemas e parques, [...] e 

na proibição de realização de eventos e shows”.  

Em concordância, Todesco et al. (2021, p. 15) evidencia que “Os decretos municipais 

e estaduais que determinavam somente o funcionamento de estabelecimentos comerciais e 

serviços essenciais para a população afetaram fortemente a atividade turística”. Logo, essa 

situação contribuiu para o endividamento das empresas e a redução de postos de trabalho. 

Com base no exposto, as consequências das medidas restritivas no Polo Costa Branca 

do Rio Grande do Norte poderão ser percebidas por meio da análise dos empregos e porte das 

empresas do setor de turismo, observando as mudanças ocorridas no período de 2019 e 2020. 

 

4.2 PORTE DAS EMPRESAS E EMPREGOS NO SETOR DE TURISMO (2019/2020) 

 

Com base nos equipamentos turísticos de três subclasses da Classificação Nacional das 

Atividades Econômicas (CNAE) – 1. hotéis, 2. restaurantes e similares, e 3. agência de viagens 

- dos cinco municípios em análise do Polo Costa Branca, percebe-se a predominância de 

empresas do ramo de restaurantes e similares. Com exceção de Mossoró e Macau, nos demais 

municípios, os meios de hospedagem são mais numerosos que as agências de viagens (Tabela 

2). 

 

Tabela 2. Empregos e porte das empresas características do turismo em Assú, Areia 

Branca, Guamaré, Macau e Mossoró (2019/2020) 

 

Município 

 

ACTS 

Subclasses 

CNAE 

EMPRESAS¹ EMPREGOS 

  ME  MEI 

Pequeno 

a grande 

porte 

Total de 

empresa 

2020 

N. de 

Emprego² 

Dez. 2019 

N. de 

Emprego³ 

Dez. 2020 

(2020) – 

(2019) 

Variação 

(%) 

Assú 

Agência de 

Viagens  
6 2 1 9 24 19 -5 -21% 

Hotéis 20 0 1 21 32 32 0 0% 

Restaurantes 

e Similares 
42 16 2 60 77 66 -11 -14% 

Total 68 18 4 90 133 117 -16 -12% 

Areia 

Branca 

Agência de 

Viagens  
0 2 0 2 0 0 - - 

Hotéis 6 0 4 10 33 37 4 12% 

Restaurantes 

e Similares 
29 32 1 62 10 15 5 50% 
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Município 

 

ACTS 

Subclasses 

CNAE 

EMPRESAS¹ EMPREGOS 

  ME  MEI 

Pequeno 

a grande 

porte 

Total de 

empresa 

2020 

N. de 

Emprego² 

Dez. 2019 

N. de 

Emprego³ 

Dez. 2020 

(2020) – 

(2019) 

Variação 

(%) 

Total 35 34 5 74 43 52 9 21% 

Guamaré 

Agência de 

Viagens  
0 0 0 0 0 0 - - 

Hotéis 14 0 5 19 23 24 1 4% 

Restaurantes 

e Similares 
20 17 1 38 4 7 3 75% 

Total 34 17 6 57 27 31 4 15% 

Macau 

Agência de 

Viagens  
6 1 0 7 0 0 - - 

Hotéis 4 0 1 5 6 6 0 0% 

Restaurantes 

e Similares 
30 40 1 71 25 23 -2 -8% 

Total 40 41 2 83 31 29 -2 -6% 

Mossoró 

Agência de 

Viagens  
41 41 7 89 72 51 -21 -29% 

Hotéis 25 0 10 35 279 21 -258 -92% 

Restaurantes 

e Similares 
332 189 22 543 1.080 932 -148 -14% 

Total 398 230 39 667 1.431 1.004 -427 -30% 

 Total Geral 575 340 56 971 1665 1233 -432 -25,9% 

Fontes: ¹Sebrae, DataSebrae, Painéis de Empresas, (situação em 11 mar. 2020).  

²Brasil, Ministério da Economia, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, RAIS, 2019.  

³Brasil, Ministério da Economia, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Novo Caged, 2020.  

Nota: ME – Microempresa; MEI – Microempreendedor Individual;  

Organizado pela autora (2021). 

  

Do total de equipamentos turísticos dos 5 municípios, 575 são microempresas1 (59%), 

340 são microempreendedores individuais2 (35%) e 56 são empresas de pequeno a grande 

porte3 (6%). A partir dessas três subclasses da CNAE, os municípios analisados apresentam 

diferenças em relação ao número e porte das empresas. Os municípios de Assú, Guamaré e 

Mossoró têm predominância de microempresas. Já os municípios de Areia Branca e de Macau, 

microempresas e MEI apresentam praticamente a mesma quantidade. 

 
1 Empresas com faturamento de até R$ 360.000,00 por ano (SEBRAE, 2019). 
2 Empresas com faturamento anual de até R$ 81.000,00 (SEBRAE, 2019). 
3 São empresas de pequeno porte, aquelas que faturam de R$ 360.000,00 até R$ 4,8 milhões anuais. A classificação 

das médias e grandes empresas ocorrem de acordo com órgãos públicos ou de fiscalização. Desse modo, o Banco 

Nacional do Desenvolvimento (BNDES) utiliza como critério de classificação o faturamento. Sendo assim, é 

considerada empresa média aquelas que faturam de R$ 16 milhões, até R$ 90 milhões anuais; empresa média-

grande, aquelas que faturam o valor de R$ 90 milhões, até R$ 300 milhões anuais; e como empresa de grande 

porte, aquelas que faturam anualmente acima de R$ 300 milhões (SEBRAE, 2019). 
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 Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério da 

Economia, esse quantitativo de empreendimentos gerou, em 2019, o total de 1.665 empregos 

formais, sendo 133 em Assú, 43 em Areia Branca, 27 em Guamaré, 31 em Macau e 1.431 em 

Mossoró.  

 Entretanto, o ano de 2020 encerrou com perda de empregos formais em três municípios, 

Macau, Assú e Mossoró. Vale destacar que, Macau perdeu em 2020, 2 empregos formais nas 

ACTs, equivalendo a uma redução de 6% comparada a 2019. Assú perdeu ao total 16 vagas de 

trabalho formais no setor (-12%), em relação a 2019. No município de Mossoró ocorreu uma 

perda total de -427 postos de trabalho comparada a 2019, representando em termos relativos -

30% de postos de trabalho formal no turismo. 

 Desse modo, os dados mostram que dentre os cinco municípios analisados do Polo Costa 

Branca, Mossoró foi o destino que apresentou a maior perda de empregos nas ACTs durante a 

pandemia de Covid-19, tanto em termos absolutos quanto em termos relativos. Em relação a 

Assú e Macau, esses apresentaram uma perda menos expressiva. Quanto aos municípios de 

Areia Branca e Guamaré, os dados revelam que, apesar de terem sofrido perdas no mercado de 

trabalho durante os meses de maior acirramento das medidas restritivas, recuperaram ao longo 

do segundo semestre de 2020, e finalizaram o ano com saldo positivo em relação a 2019. 

 

4.3 NÚMERO DE TRABALHADORES ADMITIDOS E DEMITIDOS DAS ACTS  

 

A grande maioria das empresas teve as suas atividades paralisadas totalmente ou 

parcialmente, funcionando de forma remota ou com fluxo reduzido devido as medidas 

restritivas de distanciamento social. Consequentemente, houve a redução no número de trabalho 

formal. Para mensurar tal impacto nos cinco municípios do Polo Costa Branca é necessário a 

realização de um estudo detalhado das ACTs para compreender a participação e o perfil desses 

profissionais nas empresas do setor em meio a pandemia de Covid-19.  

Levando em consideração as informações sobre admissão e demissão disponibilizados 

pelo Novo Caged (2020), na subclasse CNAE hotéis, verifica-se que Assú admitiu 1 trabalhador 

formal, em 2020, como também demitiu 1 funcionário no setor. No que diz respeito a Areia 

Branca, a localidade registrou 14 admissões e 10 desligamentos nesta mesma subclasse, 

finalizando o ano com saldo positivo de 4 empregos. No município de Guamaré foram 

registrados 5 admissões e 4 desligamentos, com saldo positivo de 1 emprego gerado pelo 

segmento hoteleiro. No município de Macau, não houve nenhum trabalhador formal admitido 
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ou demitido na subclasse hotel, em 2020. Em Mossoró foram admitidos 48 trabalhadores 

formais na subclasse hotéis, enquanto 306 ficaram desempregados, contribuindo para que o 

saldo de empregos ao final do ano fosse negativo em -258, um número bem expressivo de 

desemprego, conforme o gráfico 1.  

 

Gráfico 1. Saldo de empregos em hotéis no ano de 2020 

 
        Fonte: Novo Caged, 2020. Organizado pela autora, 2022. 

 

Mossoró registrou o maior impacto em termos de quantidade e perda de postos de 

trabalhos. Essa situação ocorre devido ao município comportar a maior parte da infraestrutura 

e equipamentos de apoio ao turismo no Polo, além disso, cabe destacar que Mossoró é a cidade 

com maior oferta de hotéis na região, como visto na tabela 1. 

Considerado um dos mais famosos hotéis do RN, o Hotel Thermas, em Mossoró, sem 

perspectivas de ocupação e com os cancelamentos das reservas de hospedagem e eventos, 

decretou falência em maio de 2020 e cessou todas as atividades e contratos com seus 

funcionários, devido à crise no setor causada pela pandemia de Covid-19, o que acarretou para 

a cidade o saldo negativo de empregos formais no setor da hotelaria (G1 RN, 2020). 

Praticamente dois anos após o início da pandemia de Covid-19, os equipamentos de 

Alimentos & Bebidas ainda enfrentam desafios. A Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes – ABRASEL realizou levantamento com 1.286 respondentes no Brasil em que 

demonstra que 38% dos restaurantes e similares tiveram prejuízo em fevereiro de 2022, ou seja, 

mais de um terço dessas empresas ainda operam com saldo negativo nas receitas, refletindo nos 

empregos formais do setor (ABRASEL RN, 2022). 

No Polo Costa Branca, em relação a subclasse restaurantes e similares, o município de 

Assú admitiu 38 trabalhadores formais, em 2020, enquanto 49 ficaram desempregados, 
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registrando um saldo de -11 postos de trabalho, de acordo com o gráfico 2. Já em Areia Branca, 

o setor admitiu 11 trabalhadores, ao mesmo tempo em que 6 ficaram desempregados, 

totalizando nesse ano o saldo positivo de 5 empregos formais. 

 

Gráfico 2. Saldo de empregos em restaurantes e similares, no ano de 2020 

  
Fonte: Novo Caged, 2020. Organizado pela autora, 2022. 

 

No que diz respeito a Guamaré, a subclasse restaurante e similares admitiu 3 

trabalhadores e não registrou desligamentos nesse período, desse modo, o saldo foi positivo em 

3 empregos. Quanto ao município de Macau, foram admitidos 3 trabalhadores formais, 

enquanto 5 foram desligados, fazendo com que o município fechasse o ano com saldo negativo 

de -2 empregos. Por fim, em Mossoró, 288 trabalhadores foram admitidos e 436 trabalhadores 

desligados em restaurantes e similares, representando um saldo negativo de -148 empregos, em 

2020. 

A pandemia de Covid-19 também afetou o número de trabalhadores formais no setor de 

agências de viagens no Brasil. Segundo dados do Caged, concedidos pelo Ministério da 

Economia em relação ao ano de 2020, esse segmento teve saldo negativo entre admissões e 

demissões, registrando nesse período perda de 20.947 vagas de emprego. Entretanto, esse 

número ainda é menor quando comparado aos serviços de alimentação e alojamentos que 

tiveram, respectivamente, saldos negativos de -182.514 e -56.759 (BRASIL, 2021).  

Como podemos observar no gráfico 3, no Polo Costa Branca, a quantidade de empregos 

nas agências de viagens e de profissionais admitidos e desligados nas cidades de Areia Branca 

e Macau não apresentaram nenhum impacto no saldo de empregos durante o ano de 2020 no 

período da pandemia. Cabe destacar que no município de Guamaré não há agências de viagens, 

conforme apresentado na tabela 1.  
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Em Assú, as agências de viagens registraram 1 admissão e 6 demissões, resultando em 

um saldo negativo de -5 empregos formais em 2020. Em Mossoró, as agências de viagens 

admitiram 8 e demitiram 29, consequentemente gerando um saldo negativo de -21 postos de 

trabalho.   

 

Gráfico 3. Saldo de empregos em agências de viagens, no ano de 2020  

 
    Fonte: Novo Caged, 2020. Organizado pela autora, 2022.  

 

Diante do exposto, considerando os setores da hotelaria, restaurantes e similares e 

agências de viagens, constatou-se que no período da pandemia de Covid-19, as cidades 

analisadas do Polo Costa Branca tiveram suas atividades características do turismo e empregos 

formais afetados negativamente em três municípios.  

No total, Mossoró registrou 344 admissões e 771 demissões; Assú registrou 40 

admissões e 56 demissões; e em menor intensidade Macau obteve 3 admissões e 5 demissões. 

As cidades que apresentaram o total de admissões superior às demissões foram Areia Branca, 

com 25 admissões e 16 desligamentos, e o município de Guamaré, com 8 admissões e 4 

desligamentos. As empresas com maior impacto negativo no saldo de empregos formais foram 

os restaurantes e similares seguidos dos hotéis.  

Assim, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

apresentados, ficou evidente que a dependência das atividades características do turismo no 

Polo Costa Branca tem predominância nos municípios de Mossoró e Assú (tabela 1), que foram 

as cidades que sofreram os maiores impactos nos empregos e equipamentos turísticos com a 

pandemia de Covid-19 no ano de 2020 (tabela 2). 
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4.4 PERFIL DOS TRABALHADORES DESEMPREGADOS DAS ACTS 

 

Com base no saldo de empregos por desligamentos nas ACTs apresentadas 

anteriormente, é fundamental avaliar o perfil dos trabalhadores desempregados no Polo Costa 

Branca por meio de variáveis como sexo, faixa etária e grau de instrução/escolaridade com o 

intuito de revelar os trabalhadores que ficaram mais vulneráveis durante a pandemia, em 2020. 

Segundo o economista Bruno Imaizumi, com base no levantamento da Pnad Contínua 

trimestral do IBGE, dos 3.637 milhões de desempregados no país, nos anos de 2020 e 2021, 

2,393 milhões são mulheres (65,8%) e 2,422 milhões são pretos ou pardos (66,5%). O 

economista aponta ainda que a faixa etária de 19 a 27 anos soma o maior contingente de 

desempregados há mais de 2 anos e os trabalhadores menos escolarizados são os que mais 

sofrem para retornar ao mercado de trabalho. Além disso, 82% dos trabalhadores 

desempregados não possuem nível superior (CAVALLINI, 2022).  

Nos 5 municípios em análise do Polo Costa Branca, de acordo com dados do Novo 

Caged (2020), o saldo de desligados por gênero obteve o número de demissões superior para o 

sexo masculino. Logo observou-se que, o somatório de homens desempregados nos 

equipamentos turísticos durante a pandemia chegou a um total de 424 demissões, enquanto o 

sexo feminino sofreu 398 demissões (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Saldo de desligados por sexo 

 
       Fonte: Novo Caged, 2020. Organizado pela autora, 2022. 

 

Silveira e Medaglia (2020) defendem que apesar do turismo como atividade econômica 

ter influenciado no desenvolvimento de muitos destinos, o setor ainda necessita lidar com o 

obstáculo de diminuir o cenário de desigualdade de gênero entre os trabalhadores do turismo 
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como reflexo dos cargos ocupados nos equipamentos turísticos pela hegemonia do gênero 

masculino. 

Em relação ao saldo de desligados por faixa etária na região estudada, de acordo com 

os dados apresentados no gráfico 5, os adultos entre 30 e 39 anos foram os mais atingidos pelas 

demissões nos empreendimentos do setor, em termos absolutos.  

 

Gráfico 5. Saldo de desligados por faixa etária 

 
    Fonte: Novo Caged, 2020. Organizado pela autora, 2022. 

 

O gráfico 6 apresenta o saldo de desligados por escolaridade. Os dados revelam que as 

empresas características do turismo das cidades analisadas do Polo Costa Branca registraram 

durante a pandemia o maior número de demissões para os trabalhadores que possuem ensino 

médio completo, com 569 postos de trabalho perdidos.  

 

Gráfico 6. Saldo de desligados por escolaridade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Fonte: Novo Caged, 2020. Organizado pela autora, 2022. 
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Com a paralisação das viagens, o rendimento dos equipamentos turísticos foi cessado, 

deixando os funcionários das empresas de turismo vulneráveis, os quais sentiram a perda de 

direitos e demissões (SILVA; SILVA; SANTOS, 2021). Silva e Silva (2021) afirmam que 

diante do cenário da pandemia de Covid-19, a classe trabalhadora do turismo foi e ainda 

continuará sendo prejudicada com a redução das atividades das empresas, uma vez que o 

turismo é um segmento que depende em sua maioria da prestação de serviços para pessoas que 

se deslocam de um lugar para o outro. Além do impacto nas empresas e nos empregos formais 

é importante destacar o grupo de trabalhadores informais do turismo que também foram 

prejudicados com a pandemia de Covid-19, mas que não foram alvo desse estudo, por falta de 

dados sobre o mercado de trabalho informal nos municípios do Polo Costa Branca. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A expectativa para o turismo no ano de 2020 era de crescimento contínuo, uma vez que 

a cada ano o setor apresentava bons resultados. No entanto, com o anúncio da pandemia de 

Covid-19 em âmbito global, uma série de medidas restritivas impostas pelos governos federal, 

estaduais e municipais impactou diretamente a cadeia produtiva do turismo e consequentemente 

as empresas do setor que geram postos de trabalhos e movimentam a economia dos destinos.  

Dessa forma, este estudo apresenta entre os anos de 2019 e 2020 o cenário das atividades 

características do turismo, das admissões e desligamentos nos empregos formais e o perfil dos 

trabalhadores desempregados que mais sentiram o impacto da crise econômica durante a 

pandemia de Covid-19 no Polo Costa Branca – RN, mais especificamente, em Assú, Areia 

Branca, Guamaré, Macau e Mossoró, os cinco municípios do Polo que registram o maior 

número de empresas no setor, e consequentemente, são as que mais geram empregos nas ACTs 

da região.   

Levando em consideração o recorte espacial da pesquisa, pôde-se constatar que as 

empresas do turismo na região são na maioria do ramo de restaurantes e similares, seguido pelas 

empresas de organização de eventos, locação de automóveis, meios de hospedagem, agências 

de viagens e em menor quantidade operadores turísticos. Também ficou confirmada a 

predominância de microempresas e microempreendedores individuais nas atividades 

características do turismo. 

No período de isolamento social, por intermédio das medidas restritivas impostas pela 

esfera municipal no segundo trimestre de 2020, a crise nas empresas características do turismo 

no Polo Costa Branca ficou evidente, podendo ser percebida através da análise dos empregos e 

porte das empresas do setor de turismo, observando as mudanças ocorridas no período de 2019 

e 2020. 

Conforme o levantamento das medidas restritivas e análise dos seus principais aspectos 

nos cinco municípios estudados, observa-se as semelhanças nos decretos quanto as atividades 

suspensas em relação às práticas de lazer e a proibição de público nos espaços de restaurantes 

e similares, ficando autorizado apenas os serviços de entrega (delivery). Além disso, houve a 

proibição da saída e entrada intermunicipal de pessoas em algumas cidades da região.  

No período de isolamento social, três municípios do recorte espacial da pesquisa tiveram 

suas empresas e empregos formais afetados negativamente, sendo Mossoró o destino que 
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registrou a maior variação negativa no número de trabalhadores formais entre dezembro de 

2019 a dezembro de 2020.   

Levando em consideração o número de admissões e demissões no ano de 2020, com 

base no levantamento de dados do Novo Caged, observou-se que Mossoró e Assú sofreram os 

maiores impactos com a pandemia de Covid-19 dentre as demais cidades do Polo, uma vez que 

a dependência das atividades características do turismo na região se concentra nesses dois 

destinos. Quanto às empresas do setor, os restaurantes e similares seguidos dos hotéis foram os 

segmentos com maiores consequências no saldo negativo de empregos formais durante a crise.  

Por fim, a última variável analisada mostrou que o perfil da mão de obra desempregada 

apresentou que o saldo de homens demitidos foi superior às mulheres. Em relação a faixa etária, 

os adultos entre 30 e 39 anos foram os mais prejudicados, assim como aqueles que possuíam 

apenas o ensino médio. 

A maior dificuldade do desenvolvimento da pesquisa ocorreu durante o processo de sua 

realização, pelo fato de ter sido totalmente remoto em virtude da pandemia de Covid-19, 

impossibilitando, assim, a presença física em campo na perspectiva de presenciar tanto a 

realidade das empresas características do turismo na crise sanitária quanto a realidade 

socioeconômica dos trabalhadores do turismo da região em estudo.  

Apesar das limitações, espera-se que o presente estudo possa contribuir com pesquisas 

futuras no âmbito do turismo do Polo Costa Branca e nas demais regiões do Rio Grande do 

Norte, podendo incluir como alvo de pesquisa o grupo de trabalhadores informais do turismo, 

também afetados com a pandemia da Covid-19, que têm a atividade turística como fonte de 

emprego e geração de renda. 
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