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RESUMO  

 

O trabalho tem o propósito de analisar o critério que sustentou a distribuição 

geográfica do crédito, com recursos do FNE, para o setor turístico privado nordestino no 

período 1998-2004, que corresponde à fase de maturação de parte significativa dos 

investimentos do PRODETUR I na região. A hipótese de trabalho é que a alocação de crédito 

para o setor turístico, com recursos do FNE, entre os estados nordestinos no período analisado 

rompeu com a tendência à concentração do crédito nas economias mais ricas da região. A 

investigação permitiu concluir que há evidências suficientes para ampliar o grau de confiança 

na referida hipótese. Contudo, o critério de alocação também não beneficiou apenas as 

economias mais pobres e tampouco orientou a concessão de empréstimos tomando por base o 

peso que o setor turístico detinha nas economias estaduais.  

 

 

Palavras Chaves: Financiamentos e investimentos públicos. Potencial turístico. Políticas de 
turismo. Desenvolvimento do Turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The work aims to analyze the criteria that supported the geographic distribution of 

credit with FNE funds for the private tourism sector in the period 1998-2004 the Northeast, 

which is the maturing of a significant part of investments in the region I PRODETUR . The 

working hypothesis is that the credit allocation for the tourism industry, with FNE funds 

among the Northeastern states during the period analyzed broke with the trend towards 

concentration of credit in the richer economies of the region. The investigation concluded that 

there is enough evidence to enhance the degree of confidence in that hypothesis. However, the 

allocation criteria do not only benefited the poorest economies, nor directed lending while 

building on the weight that the tourism sector held in state economies. 

 

Keywords: Public investment and Funding. Tourism potential. Tourism policies. 
Development of Tourism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Os anos noventa foram marcados por grandes alterações, tanto na condução da 

economia brasileira, quanto na definição de estratégias de políticas de desenvolvimento 

regionais em relação às décadas anteriores. No caso do Nordeste, é fato que as diretrizes 

que orientaram a ação da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste –

SUDENE- desde o início de sua implantação diferiam da proposta original contida no 

Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste – GTDN-, que deu origem a 

essa instituição.  A intenção manifestada no citado documento, de criação de um pólo 

autônomo manufatureiro no Nordeste, foi substituída pela política de integração de 

interesses dos grandes monopólios industriais, cujas bases de operação eram localizadas 

nas regiões mais ricas do país. Essa atração foi possível em função das políticas de 

incentivos fiscais e financeiros estruturadas com essa finalidade.  

Contudo, os anos noventa se caracterizam pelo fim do padrão dominante de ação 

do Estado brasileiro, que promoveu um processo de coordenação dos interesses dos 

grandes blocos de capitais, atuando inclusive com suas empresas estatais ao lado do 

capital estrangeiro e do capital privado nacional para promover a industrialização do 

país. A ruptura desse tipo de ação gerou um processo de “indefinição e atomização” na 

política de desenvolvimento regional, com o governo privilegiando os ‘focos 

competitivos’ para realizar suas despesas de investimentos. (ARAÚJO, 1999, p. 5). 

É nesse contexto de grandes mudanças institucionais na ação do Estado e nas 

suas políticas de fomento que deve ser investigado o Programa de Desenvolvimento do 

Turismo no Nordeste – PRODETUR, cuja implantação contou com o apoio da 

SUDENE. Na verdade, o referido Programa foi uma iniciativa dos governos estaduais 

da região, mas o apoio do Governo Federal seria justificado pelo reconhecimento de ter 

o Nordeste vantagens comparativas que o tornaria competitivo para desenvolver esse 

tipo de atividade.  

O PRODETUR deveria financiar investimentos em infra estrutura pública e 

melhoria na organização institucional do setor na região que serviria à estruturação do 

produto turístico nordestino, pois se esperava que esses gastos atraíssem o capital 

privado para investir na região. O propósito seria então atrair empreendimentos que 



12 

 

melhorassem a oferta de equipamentos turísticos indispensáveis à atração de turistas 

brasileiros e estrangeiros à região. 

A realização de despesas de investimentos em ativos onerosos, tais como 

construções de hotéis, capazes de inserir uma destinação nos circuitos das grandes 

operadoras de turismo não é algo trivial em países subdesenvolvidos, conforme aborda 

ampla literatura sobre o assunto. Em geral, esses países não dispõem de sistemas 

financeiros privados interessados em conceder crédito de longo prazo, com taxas de 

juros que induzam os gastos com investimento. Nesse sentido, para retirar o gargalo que 

a restrição de crédito em condições minimamente adequadas representa para as 

inversões privadas é necessário recorrer a mecanismos tais como crédito dirigido, cuja 

oferta está baseada no atendimento de critérios de alocação previamente definidos. 

No Brasil, o grande fornecedor de crédito de longo prazo às empresas tem sido o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, embora o país conte 

com outras instituições financeiras públicas. Nos anos noventa, o BNDES estrutura uma 

linha de financiamento voltada para conceder recursos para o setor turístico, na década 

seguinte, essa instituição perde importância na concessão de crédito ao setor, sendo 

superado pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Os Bancos regionais como 

Banco do Nordeste do Brasil, BNB, e Banco da Amazônia, BASA, também concederam 

crédito ao setor. Em se tratando do Nordeste, especificamente, a fonte de recursos para 

o financiamento turístico privado foi o Fundo Constitucional de Desenvolvimento do 

Nordeste, FNE.  

É com base na consideração do seguinte quadro analítico que esse trabalho será 

desenvolvido, em que se reconhece: a importância que o financiamento representa para 

a realização dos gastos com investimentos; as motivações que justificaram a criação do 

PRODETUR – quais sejam tornar o Nordeste fortemente competitivo no setor turístico; 

e o contexto de amplas mudanças pelo qual passou as políticas de desenvolvimento 

regional nos anos noventa. 

 Considerando a perspectiva acima exposta, esse trabalho tem o propósito de 

analisar o critério que sustentou a distribuição geográfica do crédito, com recursos do 

FNE, para o setor turístico privado nordestino no período 1998-2004, que corresponde à 

fase de maturação de parte significativa dos investimentos do PRODETUR I na região.  
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A hipótese sobre a qual esse trabalho é estruturado é que a alocação de crédito 

para o setor turístico, com recursos do FNE, entre os estados nordestinos no período 

analisado rompeu com a tendência à concentração do crédito nas economias mais ricas 

da região. 

Como objetivos específicos, o trabalho pretende: 

i) Examinar a evolução da participação do setor turístico no PIB de cada 

estado nordestino no período considerado, tomando por base a expansão 

do número de estabelecimentos. 

ii) Comparar a evolução da participação do setor turístico no PIB de cada 

estado no período 1998-2004 com o índice que afere o desempenho do 

setor em termos do PIB regional.  

Os dados utilizados para examinar a distribuição geográfica de crédito pelo BNB 

foram obtidos através dos relatórios oficiais publicados no sítio dessa instituição, 

notadamente o relatório produzido pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do 

Nordeste – ETENE, cujo título é “A Atividade Turística no Nordeste”. Em se tratando 

das informações sobre número de estabelecimentos turísticos, os dados obtidos foram 

extraídos da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, publicada 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, referentes ao período 1998-2004.   

O trabalho está estruturado em três capítulos, além da introdução e 

considerações finais: 

O primeiro capítulo contextualiza as políticas de estímulo à economia 

nordestina, em um quadro analítico que explora sucintamente a passagem do GTDN ao 

PRODETUR. Trata ainda dos condicionantes para o desenvolvimento do turismo em 

uma destinação e das estratégias que as políticas de turismo devem perseguir. 

O segundo capítulo aborda os requisitos que uma política de turismo para o 

Nordeste deve considerar, focalizando a temática do financiamento. Examina 

PRODETUR/NE I e descreve, resumidamente, com base na literatura disponível, às 

diretrizes desse no âmbito de cada estado da região. 
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O terceiro capítulo considera a alocação do crédito com recursos do FNE 

realizada pelo BNB entre os estados nordestinos e a evolução do número de 

estabelecimentos turísticos privados nos estados do Nordeste, no período 1998/2004.  

O último capítulo dedica-se a considerações finais, ressaltando as lacunas 

observadas no trabalho que ficam abertas a espera de trabalhos posteriores que possam 

contribuir para o entendimento da temática tratada. 
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2 POLÍTICAS DE ESTÍMULO À ECONOMIA NORDESTINA: DO 
GTDN AO PRODETUR 
 

Este capítulo pretende entender o contexto histórico institucional de surgimento do 

PRODETUR/NE I. Para tanto, abordará de forma sucinta o estudo pioneiro cujo título é 

Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) intitulado de “Uma 

Política de Desenvolvimento para o Nordeste”, que representa um marco na avaliação 

das disparidades de crescimento regionais no Brasil. Esse documento propôs a adoção 

de políticas de intervenção para superar o atraso da região Nordeste em relação às áreas 

mais desenvolvidas do país e resultou na criação da Superintendência para o 

Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.  

 

2.1 CONTEXTO POLÍTICO INSTITUCIONAL DE SURGIMENTO DO GTDN E DO 
PRODETUR  
 

No Governo Juscelino Kubitschek, a temática do desenvolvimento regional recebe 

atenção, notadamente quando a seca de 1958 colocava outra vez o Nordeste nas 

manchetes dos jornais. No campo da literatura econômica surge o GTDN e em termos 

institucionais é criado o Conselho de Desenvolvimento do Nordeste – CODENO – sob a 

direção de Celso Furtado, que resultará na estruturação da SUDENE.  

O documento do GTDN, coordenado por Furtado, considerava que as diferenças de 

nível de renda entre as regiões brasileiras eram o maior problema a ser superado pela 

economia brasileira à época. Este desafio era motivado pelas distâncias observadas entre 

as taxas de crescimento das economias nordestinas e do Centro-Sul do país que, de 

acordo com o documento caracterizavam “processos cumulativos de difícil reversão”. 

(GRUPO DE TRABALHO PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, 1958, 

p. 387). 

A tendência de agravamento desse quadro seria provocada pela base produtiva da 

economia nordestina, marcada pelo “fraco dinamismo” de sua economia primário-

exportadora, ao passo que a estrutura produtiva do Sudeste caracterizava-se pelo peso e 

liderança do setor industrial no seu crescimento. Esta última região também teria se 

beneficiado do significativo volume de subsídios concedidos pelo governo federal aos 

investimentos industriais em seus territórios e das divisas geradas pelas exportações 

nordestinas. 
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A análise do GTDN tem por base uma “visão cepalina”, considerando as economias 

regionais do Nordeste e do Sudeste a partir de uma visão centro-periferia (CANO, 

1995). A concepção da CEPAL revelaria afinidades com os mecanismos de causação 

circular e cumulativa de Myrdal, conforme observam Medeiros (2007) e Pedrão (2006), 

que seria extensiva a análise regional do GTDN: na ausência de uma ação do Estado, 

tais mecanismos operariam criando círculos virtuosos de crescimento no Sudeste e 

ciclos de baixo crescimento no Nordeste, ampliando assim as disparidades regionais de 

crescimento. 

Para superar o atraso regional, o GTDN propunha a intensificação dos 

investimentos industriais e promoção de transformações estruturais no campo para 

aumentar a oferta de alimentos e a produção agrícola, reduzindo a vulnerabilidade da 

economia do semiárido. A criação de um centro manufatureiro autônomo no Nordeste 

deveria se articular à agricultura da região, potencializando o efeito multiplicador das 

atividades econômicas. 

Todavia, como observa Cano apud Araújo (1999), “o processo de integração 

nacional comandado a partir de São Paulo” impôs obstáculos à implantação de 

“industrializações autônomas”, tal como proposto no GTDN. Ela criou 

‘complementaridades’ entre as regiões do país, favorecendo as ‘especializações’ das 

mesmas sob a liderança da economia desse estado da federação. Oliveira (1981, p. 25) 

ao tratar da SUDENE observa que ela contribuiu decisivamente para a trajetória que 

assumiu a industrialização do Nordeste, caracterizada pela atração das “empresas 

oligopolistas do Centro- Sul”. 

Os recursos destinados pela SUDENE para ampliação das obras de infra estrutura 

foram, na avaliação de Araújo (2000, p. 4), fatores importantes à realização dos 

investimentos privados nos setores industrial e terciário. As elevadas taxas de 

crescimento experimentadas nas décadas seguintes (superando em cerca de 10% a taxa 

de crescimento médio do país no período 1960-1988) promoveram mudanças na 

economia da região, revelando claramente que “o comportamento prevalecente até os 

anos 50 não se reitera nas décadas seguintes”. (ARAÚJO, 2000). 

Outro aspecto que Araújo (2000, p. 5) observa é que a taxa de crescimento da 

economia nordestina tendeu a acompanhar a evolução da taxa de expansão média da 

economia brasileira, inclusive nos anos oitenta, quando a economia brasileira dava 

claros sinais de esgotamento do ciclo de crescimento anterior, superou à média do país.  
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Para a referida autora, a integração econômica promovida pelo processo de 

acumulação de capital no país articulou a economia nordestina “às tendências gerais da 

economia nacional”, afastando a ameaça identificada no GTDN de crescente aumento 

da polarização entre as regiões, causada pela estagnação nordestina, de um lado, e do 

dinamismo acentuado da economia do Centro-Sul do outro.  

 Por outro lado, observa que entre os anos sessenta e início da década de noventa, a 

estrutura produtiva do Nordeste foi alterada, com as atividades agropecuárias tendo seu 

peso reduzido, a urbanização avançado e o perfil da indústria modificado (aumento da 

participação relativa da produção de bens intermediários frente à produção de bens não 

duráveis de consumo). O financiamento da ‘nova’ indústria contou com a intensa 

participação da SUDENE, que através do mecanismo de incentivos fiscais, denominado 

34/18-FINOR, dirigiu a maior parte dos recursos para os “segmentos produtores de 

insumos”. (ARAÚJO, 2000, p. 9). 

Deve ser ressaltado que o Decreto-Lei nº 1.191, de 27.10.71 equiparou as 

atividades turísticas (e outros setores de atividades da economia) às indústrias básicas 

para ter acesso ao sistema de incentivos fiscais 34/18. Mas procurou estender tais 

incentivos respeitando uma política de desenvolvimento regional, pois de acordo com 

Bezerra (2002, p. 104) “a dedução poderia alcançar o limite de 50% do imposto a pagar, 

caso o investimento na atividade turística se localizasse nas regiões em que operavam a 

SUDENE e a SUDAM”. Para o eixo fora de atuação das duas instituições, o benefício 

fiscal estaria restrito ao teto de 8%.  

Araújo (1999, p. 8) chama atenção para o fato da integração do mercado nacional 

promover uma relativa desconcentração da produção do país. Ainda que se identifique 

um “padrão de localização fortemente concentrado, em 1990 a concentração era menor 

que em 1970”, uma vez que entre 1970/1990, a participação relativa do Sudeste no PIB 

brasileiro caiu de 65 para 60%, enquanto as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, 

conjuntamente, sobem de 18% para 23% e permanece estável a participação da região 

Sul, em torno de 17%. 

Ao tratar dos anos setenta e oitenta, a referida autora observa que no processo de 

integração do mercado nacional a articulação entre as regiões do país supera a fase 

“comercial” e transforma-se em uma “articulação produtiva”, sob o comando do grande 
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capital industrial e do Estado nacional1. Mas salienta também que as “heterogeneidades” 

características de cada região não só não foram reduzidas como se tornaram mais 

amplas, ou seja, sob essa nova forma de articulação, as regiões ficaram “mais 

complexas e diferenciadas internamente”. (ARAÚJO, 1999, p. 4). 

Nos anos oitenta, no âmbito nacional os planos de desenvolvimento são 

substituídos por planos de estabilização, para dar conta do problema inflacionário que se 

tornara crônico e para o qual muito contribuíram os ajustes feitos na economia 

brasileira, visando estimular as exportações e gerar divisas para pagamento da dívida 

externa. Mudanças significativas também ocorrem na esfera regional.   

Nos anos noventa há uma mudança substancial na economia brasileira, com a 

redefinição do papel do Estado – influenciado, entre outros fatores, tanto pelos ajustes 

da economia brasileira para enfrentar a interrupção do financiamento externo nos anos 

oitenta, quanto pela restrição da capacidade de investimento do setor público, que tais 

ajustes provocaram.  No Governo Collor inicia-se uma intensa modificação na ação do 

Estado, que é consolidada ao longo da década pelos demais governos e um rápido 

processo de abertura comercial e financeira da economia brasileira. (CARNEIRO, 

2002). 

O rompimento do padrão dominante vigente nas três décadas que antecederam os 

anos noventa implicou que as decisões empresariais seriam guiadas pelo mercado, com 

a política de desenvolvimento regional sendo marcado por um evidente processo de 

“indefinição e atomização”. (ARAÚJO, 1999, p. 5). 

A referida autora destacava que os efeitos da prevalência dos mercados como guia 

das decisões de investimento tenderia a estimular esses gastos nas regiões Sul/Sudeste. 

Por outro lado, essa trajetória desfavorável às regiões mais pobres, longe de ser 

contrabalançada pelos novos investimentos financiados pelo Governo Federal, estaria 

sendo reforçada pela própria decisão do Governo de Fernando Henrique de realizar 

essas despesas nos ‘focos competitivos’.  Os projetos de infra estrutura econômica, por 

exemplo, priorizavam: a integração do país com o Mercado Comum do Sul – 

MERCOSUL- e com outros países sul-americanos, deixando em segundo plano a 

integração nacional; os focos dinâmicos em detrimento dos espaços periféricos, que 

apresentavam pouco dinamismo; as regiões Sul/Sudeste, a fronteira noroeste e espaços 

“dinâmicos do Nordeste e Norte”. 
                                                            
1 Araújo faz uso do termo de Guimarães Neto (1999). 
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Para Araújo (1999, p. 15) a falta de políticas regionais teria contribuído para a 

emergência da guerra fiscal entre as unidades federativas, com o propósito de 

“consolidar alguns ‘focos de dinamismo’”, resultando que extensas áreas do país 

ficassem excluídas desse processo: os “ditos ‘espaços não-competitivos’”. 

Na verdade, essa forma de ação do Estado tenderia a ampliar o processo já 

identificado por Araújo (2000, p. 11) quando da articulação das dinâmicas regionais, 

desencadeada pela integração do mercado interno nacional: a “heterogeneidade 

econômica intra-regional”, em que ao lado das estruturas tradicionais encontravam-se 

no Nordeste. 

 

Diversos subespaços dotados de estruturas econômicas 
modernas e ativas, focos de dinamismo em grande parte 
responsáveis pelo desempenho relativamente positivo 
apresentado pelas atividades econômicas na região.  Tais 
estruturas são tratadas na literatura especializada ora 
como “frentes de expansão”, ora como “pólos 
dinâmicos”, ora como “manchas ou focos” de dinamismo 
e até como “enclaves”. (ARAÚJO, 2000, p. 11). 

 

As estruturas tradicionais tendiam a persistir nas zonas cacaueiras, canavieiras e no 

sertão semiárido. Nessas áreas, “quando ocorre, a modernização é restrita, seletiva, o 

que ajuda a manter um padrão dominantemente tradicional”. (ARAÚJO, 2000, p. 12). 

É a partir dessa perspectiva, de mudança do padrão de atuação do Estado e das 

políticas de fomento desenvolvidas nesse período que deve ser investigado o Programa 

de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – PRODETUR, cuja iniciativa teve o 

apoio SUDENE e do Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR. De acordo com 

Cruz (2001), o PRODETUR, criado em 1991, resultou de um estudo que envolveu o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES a respeito das 

atividades nas quais a região seria potencialmente capaz de apresentar vantagens 

comparativas. O turismo foi considerado como uma das atividades que deveria ser 

explorada pelos estados da referida região, pois os mesmos apresentavam “recursos 

cênicos e culturais adequados”. (SILVA, 2008, p. 36). 

Desse modo, o PRODETUR foi criado com objetivo de desenvolver e consolidar os 

negócios turísticos no Nordeste, mais precisamente em toda área sob a influência da 

SUDENE, visando inserir essa região no circuito turístico nacional e internacional. Os 

objetivos desse programa contido no documento (EMPRESA BRASILEIRA DE 
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TURISMO; SUPERINTENDÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

NORDESTE, 1993 apud FONSECA 2005, p. 99) eram ‘aumentar o turismo receptivo; 

aumentar a permanência do turista no Nordeste; induzir novos investimentos na infra 

estrutura turística; gerar emprego e renda com a exploração direta e indireta da atividade 

turística’. 

Fonseca (2005, p. 97) registra que entre fins dos anos setenta e início dos anos 

noventa, alguns estados da região, com apoio do Governo Federal, deram início à 

estruturação de Megaprojetos turísticos cuja finalidade era modernizar e ampliar a rede 

hoteleira - a exemplo do “Projeto Parque das Dunas/Via Costeira (RN), Projeto Cabo 

Branco (PB), o Projeto Costa Dourada (PE e AL) e o Projeto Linha Verde (BA)”. Tais 

projetos, segundo (Cruz apud FONSECA 2005, p. 99), teriam sido “inspirados no 

modelo Cancún, ‘que consiste na urbanização turística de trechos da costa pouco ou 

nada urbanizados, com grande concentração de equipamentos”. 

Quando se observa a criação de instituições voltadas para organização do setor, é 

possível considerar que alguns estados do Nordeste aparentavam apostar no 

desenvolvimento do turismo em seus territórios já nos anos sessenta: é o caso do 

Maranhão que, em 1962, criou o Departamento de Turismo e Promoções; do Rio 

Grande do Norte que, em 1964, criou a Superintendência de Hotéis e Turismo do 

Estado; da Bahia, que, em 1968, fundou a BAHIATURSA – Hotéis de Turismo do 

Estado da Bahia. (SOLHA, 2004). 

Solha (2004), ao analisar a questão institucional do setor turístico no Brasil, em 

termos do poder público estadual, considera que, de modo geral, na década de setenta, 

como resposta ao interesse que o desenvolvimento do turismo despertava, vários 

estados do país procuraram.  

 

Implantar em sua estrutura administrativa, organismos 
que pudessem alavancar o setor. Observam-se diferentes 
estruturas, algumas mais complexas que outras. 
Notadamente, houve preferência pela criação de órgãos 
com flexibilidade para captar e gerenciar a utilização de 
recursos financeiros, representados pelas empresas e 
companhias de turismo. Em alguns estados como 
Maranhão, Minas Gerais e Rio Grande do Norte essa 
preocupação foi salientada, inclusive, pelos objetivos 
atribuídos aos organismos de turismo e, na maioria das 
vezes, referia-se aos recursos que seriam obtidos pelo 
governo federal, por meio de convênios com a 
EMBRATUR ou, mesmo de financiamentos 
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internacionais para serem aplicados na hotelaria. 
(SOLHA, 2004, p. 120). 

 

Mas como a autora observa as expectativas francamente favoráveis ao 

desenvolvimento do turismo foram revertidas no final da década, em função da crise 

mundial de petróleo, o que provocou a “diminuição das ações estaduais na área”. Os 

anos oitenta se caracterizariam pela estagnação do setor e declínio do turismo nacional.  

Este quadro sofreria alteração nos anos noventa, quando no âmbito Federal foi 

elaborado em 1991, o primeiro Plano de Desenvolvimento do Turismo que, de acordo 

com Solha (2004, p. 55), não foi implantado em decorrência do impeachment do 

Presidente Collor. Em 1996, já no Governo Fernando Henrique, a EMBRATUR iria 

reformular a Política e o Plano Nacional de Turismo, que serviriam de base às suas 

ações para o setor no referido Governo. 

Na esfera da administração pública estadual, Solha destaca que, em termos gerais, a 

organização institucional montada nas décadas anteriores era amplamente dependente 

de recursos do governo Federal, revelando a fragilidade dos órgãos criados para dar 

suporte ao desenvolvimento do turismo nos estados. Em sua avaliação:  

 

Esta fragilidade das representações regionais, estaduais e 
locais é compreensível dentro de uma estrutura com 
longa tradição de centralismo, onde as outras esferas do 
poder público só eram vistas como cumpridoras das 
regras emanadas do poder central. Isso explica até 
mesmo a situação dos órgãos oficiais de turismo, no 
início da década de 1990, registrada por Carvalho em um 
artigo intitulado ‘O perigoso descaso dos órgãos oficiais’. 
(SOLHA, 2004, p. 84). 

 

No caso específico do Nordeste, também no início dos anos noventa são 

estabelecidas negociações de alguns estados nordestinos com o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento, BID, que irão resultar no surgimento do PRODETUR. De acordo 

com Queiroz apud Solha (2004, p. 122) participaram das negociações preliminares 

apenas os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Sergipe e Rio Grande 

do Norte. Os mesmos encontraram algumas barreiras que precisaram ser superadas, tais 

como a inexistência de planos de desenvolvimento turísticos estaduais que deveriam ser 

formulados. Nesse processo, os estados tiveram que criar “estruturas na administração 
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pública estadual para gerenciar a implementação do programa”. (SOLHA, 2004, p. 

123). 

Essas iniciativas implicaram mudanças nos órgãos gestores de estados como a 

Bahia que em 1995 criou juntamente com a Secretaria de Cultura e Turismo um 

departamento voltado exclusivamente para coordenar o PRODETUR, ficando a 

BAHIATURSA com a função de captar investimentos e divulgar a promoção do 

turismo. O Ceará e o Rio Grande do Norte também realizaram mudanças no quadro 

institucional, extinguindo as empresas de turismo que cuidavam do setor e criando em 

seu lugar secretarias de Turismo. No Maranhão ocorreram alterações semelhantes: 

substituição do órgão MARATUR pela Secretaria Extraordinária de Turismo. 

Para Solha (2004) a criação dos órgãos estaduais de turismo e a formalização do 

planejamento turístico nesses estados, de modo geral, surgiram após a implantação do 

Plano Nacional de Turismo: na verdade ela chama a atenção para o fato de tais 

iniciativas coincidirem com a efetivação de negociações com o BID, tanto para a 

concessão de financiamento para o PRODETUR, quanto para o Programa de 

Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia, PROECOTUR, “reforçando as 

indicações de uma importante relação entre a formalização do planejamento turístico 

estadual e as exigências do banco para conceder recursos financeiros”. (SOLHA, 2004, 

129). 

O reconhecimento da fragilidade das instituições estaduais para enfrentar os 

desafios do planejamento e formalização dos planos de desenvolvimento turístico 

explicaria os motivos pelos quais o PRODETUR definiu a capacitação profissional e o 

suporte institucional como alvos de investimento do programa. 

Ao analisar as respostas dos estados nordestinos às exigências do BID quanto à 

formulação de planos de desenvolvimento para terem acesso ao programa de 

financiamento, Solha (2004, p. 125) considera que “somente aqueles que priorizaram o 

turismo estabeleceram uma estrutura administrativa eficiente e conseguiram atender ao 

BID e implementar seus projetos, como foi o caso da Bahia e do Ceará”. Mas, no 

referido trabalho a autora faz referência à avaliação de Caio Luiz de Carvalho - 

presidente da EMBRATUR, posteriormente Ministro dos Esportes e Turismo, entre 

1992 e 2002 que destacou os estados da Bahia e Santa Catarina como exemplos de 

notável desempenho na promoção e estímulos ao crescimento do turismo em seus 
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territórios. Em seguida, ele considerou além do Ceará outro estado nordestino, o Rio 

Grande do Norte. O estado do Pará também foi bem avaliado por ele. 

Deve ser ressaltado que o PRODETUR foi integrado à Política Nacional de 

Turismo, PNT, para os anos 1996/1999, no Governo Fernando Henrique. A citação de 

Fonseca sobre a PNT permite ver as expectativas que esse governo tinha com relação ao 

desenvolvimento do turismo no país, sobretudo quando se tratava de regiões pobres: 

 

[...] a melhoria da qualidade de vida de milhões de 
brasileiros que vivem em regiões com potencial turístico; 
a diversificação qualitativa dos bens e serviços 
produzidos e da infra-estrutura receptiva do turismo 
nacional; a geração de novos empregos e a manutenção 
dos existentes; a qualificação e a requalificação dos 
recursos humanos já existentes; o aproveitamento da 
mão-de-obra não qualificada, com sua conseqüente 
capacitação; a redução das desigualdades regionais; o 
maior aporte de divisas ao balanço de pagamento; a 
integração socioeconômica e cultural da população; a 
proteção ao meio ambiente e ao patrimônio histórico 
cultural; a inserção do Brasil no cenário internacional, 
construindo-se uma imagem externa positiva. 
(EMPRESA BRASILEIRA DE TURISMO, 2001, p. 
9 apud FONSECA, 2005, p. 93). 

 

Após o fim do período de cobertura da PNT, este programa foi incorporado ao 

Programa ‘Avança Brasil’ Fonseca (2000, p. 96). E uma vez que todos os estados 

nordestinos no final dos anos noventa estavam contemplados no programa, é comum 

encontrar na literatura a referência PRODETUR/NE; assim como também a constatação 

de que o mesmo priorizou em sua linha de financiamento a expansão do turismo no 

litoral nordestino.  

Com base no que foi exposto acerca do PRODETUR é possível tecer algumas 

considerações: o estímulo ao turismo surge em um período de desarticulação dos 

tradicionais instrumentos de incentivos ao crescimento da economia nordestina, 

resultante do esvaziamento do emprego de políticas de desenvolvimento para o país e 

suas regiões periféricas. 

Outro aspecto que chama atenção é o fato dos investimentos financiados pelo 

PRODETUR priorizar o litoral nordestino, no qual se concentram as grandes áreas 

urbanas da região, estimulando assim a atração de inversões privadas para o setor em 

espaços propícios à formação de enclaves. 
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Essa perspectiva parece reforçar a característica típica do subdesenvolvimento, que 

é a heterogeneidade dos espaços na região, identificada por Araújo (1999) ao analisar os 

efeitos sobre a economia do Nordeste da articulação produtiva entre as regiões do país, 

sob a liderança do Estado brasileiro e do capital monopolista.  Nesse caso, a 

“permanência das estruturas tradicionais” conviverá com os enclaves turísticos, cujos 

negócios frequentemente oferecem serviços e produtos típicos das economias 

avançadas.   

 

2.2 CONDICIONANTES DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM UMA 
DESTINAÇÃO 
 

Este item trata dos condicionantes do desenvolvimento do turismo em um nível 

de abstração mais elevado, isto é, sem focalizar a situação específica de destinação 

turística em especial. A sua estruturação, contudo, tem o propósito de fornecer 

elementos que depois possam ser usados para pensar casos concretos, como por 

exemplo, os determinantes do crescimento do turismo na região Nordeste do Brasil. 

Este item deve começar pelo exame dos pré-requisitos necessários ao 

desenvolvimento do turismo em determinado território, abordados por Williams e Shaw 

(1991, apud BEZERRA, 2002, p. 60), que seriam “a existência de um permanente fluxo 

de demanda e oferta de acomodações e serviços de alimentação para o atendimento do 

turista”. 

Em se tratando do caso do turismo de massa, o “permanente fluxo de demanda e 

oferta de acomodações” supõe, por sua vez, que a localização geográfica disponha de 

um sistema de transporte e de instalações - tais como hotéis, pousadas e afins - em 

termos de quantidade e porte adequados aos seus propósitos de inserção nos mercados 

que visa. 

O turismo de massa em termos de volume e regularidade é fruto das 

transformações ocorridas após a Segunda Guerra Mundial que, incluíram o crescimento 

do emprego e da renda nos países desenvolvidos, o direito que os trabalhadores 

passaram a ter de gozar férias remuneradas. Por outro lado, de acordo com Gazeta 

Mercantil (1999) as inovações no campo da aviação permitiram que esse meio de 

transporte se tornasse mais barato e substituísse os navios nas viagens internacionais de 

longa distância. 
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Conforme mostra o quadro 1, a receita média por passageiro por quilômetro no 

transporte aéreo apresentou uma queda significativa entre 1930 e 1990, reduzindo o 

custo mundial do transporte aéreo e favorecendo o crescimento dessa modalidade de 

transporte.  

Quadro 1: Custo mundial do transporte aéreo, período 1930-90, em US$ constantes de 
1990 

      Anos Receita média por 
passageiro /quilômetro no 

transporte aéreo 

1930 0,68 

1940 0,46 

1950 0,30 

1960 0,24 

1970 0,16 

1980 0,10 

1990 0,11 

                                  Fonte: FMI, World Economic Outlook, maio 1997 

Mendonça e Bezerra (2007) observam que essa modalidade de transporte 

apresenta uma vantagem adicional quando se trata de países de dimensões continentais: 

a rapidez com que o deslocamento é feito reduz o tempo gasto no deslocamento entre as 

áreas localizadas geograficamente a grandes distâncias uma das outras. Em se tratando 

de um país como o Brasil, “a falta de opções em termos de transporte ferroviário 

contribui para que vôos fretados e regulares promovam a inserção dos destinos 

turísticos brasileiros que se encontram distantes das grandes regiões emissoras no país”. 

(MENDONÇA; BEZERRA, 2007). 

 O setor de acomodações também sofreu impactos significativos com o 

crescimento econômico no pós-guerra. As grandes cadeias hoteleiras experimentaram 

uma forte expansão, espalhando-se pelas grandes metrópoles mundiais, nesse período 

que tem início a franquia de suas marcas e o aparecimento de empresas que se 

especializam na gestão de hotéis, cuja propriedade pertence a terceiros.  



26 

 

Para que um território possa se transformar em destinação turística é 

indispensável que o mesmo disponha de acomodações, pois o turismo se caracteriza 

pelo fato do turista se deslocar até a localização geográfica que pretende visitar. Não por 

acaso, as várias experiências internacionais revelam que o setor hoteleiro 

frequentemente recebeu incentivos fiscais e financeiros e, em vários países os próprios 

governos foram proprietários de hotéis, casos da Grécia, Portugal, dentre outros. Sobre 

isso Lickorish e Jenkins (2000) observam que:  

 grande parte do desenvolvimento do turismo e dos 
resorts dependia do planejamento do Estado e, em muitos 
casos, do subsídio do mesmo ou da discriminação fiscal, 
no período imediatamente após a guerra.  
(LICKORISH; JENKINS, 2000, p. 241).  

   

 Esses fatores, acomodações e sistema de transporte, são componentes de oferta, 

mas é fato que um território que aspira tornar-se uma destinação turística precisa dispor 

de outros requisitos, tais como infra estrutura de uma forma geral. De acordo com 

Bezerra (2005, p. 55).  

Mesmo que a destinação já esteja consolidada no 
mercado, para que se verifique uma relação equilibrada 
entre a dotação da infra estrutura e a capacidade de oferta 
instalada é necessário que a primeira anteceda e 
acompanhe o ritmo de investimentos desses 
empreendimentos. Caso esta condição não seja atendida, 
os riscos de degradação ambiental e de desconforto pela 
carência de serviços básicos associados à vida moderna 
podem afastar clientes e conduzir à obsolescência da 
destinação. (BEZERRA, 2005, p. 55). 

 

 De modo geral, os gastos de investimentos com infra estrutura em vários países 

foram realizados pelo setor público, embora nas últimas décadas muitos desses serviços 

tenham sido privatizados Lickorish e Jenkins (2000). Os motivos da concentração desse 

tipo de gasto ficar a cargo do governo costumam ser o seu elevado custo e, em muitos 

casos, a impossibilidade de se gerar retornos em sua exploração que justifiquem 

investimentos privados em sua criação. 

 Quando se trata de planejar a dotação desse tipo de serviço em localizações 

geográficas que pretendem se tornar destinos turísticos, em geral, surge um problema, 

pois os negócios turísticos costumam enfrentar o problema da sazonalidade. Isso 
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implica que o volume de vendas nessas atividades se concentra em determinadas épocas 

do ano, chamadas de alta-estação, enquanto no resto do ano as baixas taxas de ocupação 

dos hotéis e de serviços associados aos empreendimentos turísticos geram ociosidade 

nos mesmos. A questão é descobrir, portanto, qual deve ser o tamanho recomendável da 

infra estrutura de suporte para tais localidades. 

 Caso planeje criar ou expandir a infra estrutura tomando como referência a 

população existente na localidade no período de alta estação, a oferta do serviço não 

gerará ponto de estrangulamento para o desenvolvimento do turismo, mas criará um 

excesso de capacidade do referido serviço e, portanto, gastos com manutenção elevados. 

Por outro lado, se as autoridades optarem por criar uma capacidade em termos de infra 

estrutura que desconsidere o período de alta-estação pode gerar insatisfação tanto para 

os turistas, com resultados negativos do ponto de vista da imagem do lugar, quanto para 

os cidadãos nativos. 

 Em função da importância que os gastos com infra estrutura representam para o 

turismo e da magnitude envolvida, o Banco Mundial concedeu financiamento para a 

criação de infra estrutura de suporte para implantação de grandes resorts em alguns 

países subdesenvolvidos por meio de repasse aos seus governos. Bali, na Indonésia, 

Egito, Belize e República Dominicana estão entre esses países. Na América Latina o 

BID também operou essas linhas de financiamento para criação de infra estrutura no 

México e no Brasil. 

 É evidente que um território precisa dispor da oferta de outros serviços 

turísticos, além dos que já foram citados acima para atrair visitantes, caso pretenda 

estimular o crescimento do turismo de massa, especialmente no campo do 

entretenimento. Como foi exposto acima constitui um requisito para o desenvolvimento 

do turismo em um dado território que o mesmo disponha não apenas de equipamentos e 

instalações necessários à oferta de serviços de hospedagens e alimentação, mas também 

que conte com um fluxo de demanda que assegure a sustentabilidade econômica desses 

empreendimentos. Assim, além da oferta devem ser olhados os determinantes do lado 

da demanda. 

 Em se tratando da demanda, os formuladores das políticas para o 

desenvolvimento do turismo em uma dada localização geográfica vêem essa atividade 
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tais serviços em grande quantidade, eles têm condições de negociar preços mais baixos 

com seus ofertantes, tornando as viagens mais baratas ao mesmo tempo em que 

oferecem para muitos turistas a sensação de segurança para enfrentar locais 

desconhecidos.  (BEZERRA, 2005). 

 Essas empresas também se caracterizam por oferecer, além de pacotes de 

viagens mais baratos, possibilidade de seu financiamento em condições julgadas 

suficientemente atraentes para que os turistas busquem essa opção. Elas dispõem de 

estrutura financeira assim como capacidade de distribuição de seus pacotes em vastas 

áreas. Cabe destacar que essas empresas, ao contrário de setor de acomodações e de 

serviços complementares, não precisam localizar-se no território cujas autoridades 

pretendam desenvolver o turismo. 

 Mas, se esse território aspira desenvolver o turismo, tornar-se uma destinação, 

seus produtos turísticos necessitam fazer parte dos circuitos incluídos nos pacotes 

dessas empresas operadoras. A inclusão nesses pacotes tende a aumentar 

substancialmente o volume de demanda, em termos de frequência e regularidade, pois 

oferece condições mais propícias aos visitantes para conhecer o local, ao mesmo tempo 

em que serve de meio de divulgação desse destino turístico junto aos potenciais 

compradores. 

 Para os negócios turísticos da destinação, a vantagem de fazer parte dos circuitos 

de comercialização das grandes operadoras também é enorme. Conforme foi colocado, 

como o turismo sofre do fenômeno da sazonalidade, as empresas tendem a ter uma 

redução significativa de suas vendas nos períodos de baixa estação. Assim, a venda 

sistemática para essas operadoras também em tais períodos tende a amenizar essa queda 

no fluxo de receita. 

 Esse fato é da maior relevância, pois como observam Mendonça e Bezerra 

(2007) os negócios turísticos, especialmente no setor de acomodações e de transporte 

aéreo tendem a ter elevados custos fixos que se mantém ao longo do ano, enquanto suas 

receitas costumam se concentrar nos períodos de alta estação. Além dessas 

características, as autoras chamam atenção nesse trabalho para o fato de não ser possível 

formar estoques de “produtos turísticos”, ao contrário do que ocorre com os bens, pois 

uma diária não vendida em um hotel hoje implica perda para seus proprietários, não 

poderá ser “estocada” para ser ofertada no período de alta estação, quando geralmente 

existe excesso de demanda. O mesmo ocorre com os assentos das aeronaves.   
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 Um território que pretende transformar-se em uma destinação tem que definir 

sua marca para estimular o aparecimento dos produtos turísticos privados que explorem 

essa atividade. Na literatura que trata do tema do turismo é muito comum se encontrar a 

expressão produto ou modelo “sol e mar”, para se referir às destinações que tem como 

atração máxima para estimular o turismo em seu território a existência de um litoral 

acessível, no qual os turistas possam tomar banhos de mar e de sol. Outro tipo de 

produto turístico oposto seria o “neve e esqui”, mas existem os produtos culturais e 

outras modalidades que podem ser exploradas.  

 O produto turístico típico da destinação, sua marca principal, deve ser capaz de 

gerar economias externas para os serviços ofertados pelos negócios turísticos privados, 

ou seja, eles devem estar em conformidade para criar uma identidade capaz de atrair 

visitantes ao local. Mas qualquer que seja o produto turístico definido, a destinação 

estará explorando uma atividade que se configura como “bem de luxo”, ou seja, quando 

a economia cresce, sua demanda tende a crescer mais do que o aumento da renda, mas, 

por outro lado, quando a atividade econômica desacelera, e a renda cai, o efeito sobre a 

demanda por turismo também é mais intenso do que a queda de renda verificada na 

economia. 

 Quando se considera a questão dos mercados para localidades que apostam em 

modelos como sol e mar, vem à tona o problema da competição dos mesmos com os 

outros destinos turísticos, que desenvolvem produtos turísticos semelhantes. É que a 

inserção desses espaços envolve uma disputa pelas preferências das operadoras e dos 

visitantes de um modo geral em torno de um produto que sofreu um processo de 

“commoditização” dos mesmos (Bezerra, 2005). O resultado desse processo é 

justamente a perda de identidade do produto turístico, que se torna indiferenciado frente 

ao seu concorrente. 

 Fonseca (2005) ao tratar da competitividade e diferenciações espaciais observa 

que nos anos mais recente os espaços turísticos têm explorado a segmentação da 

demanda, desenvolvendo clusters para permitir a estruturação de “distintos tipos de 

segmentos turísticos: turismo de aventura, náutico, religioso gastronômico, rural, 

cultural de convenções, de negócios, de lazer, etc.” Fonseca (2005, p. 48). Outro fator 

que tem se destacado como requisito de competitividade segundo a referida autora é o 

respeito ao meio ambiente.  
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Outro aspecto que precisa ser considerado quando se analisa o desenvolvimento 

do turismo em um dado espaço é o papel do setor público na formulação das políticas 

de estímulo ao setor. Como observa Solha (2004), 

 

muitas vezes, não existe uma formalização das políticas, 
mas elas podem ser percebidas pelas estruturas criadas 
pelo poder público para dar apoio ao setor, e também, 
pelas ações das diversas áreas governamentais no 
turismo. (SOLHA, 2004, p. 11). 

 
 

 Mas, de modo geral, tais políticas podem ser captadas através das estratégias 

definidas para estimular o crescimento do turismo em um dado espaço. 

 

2.3 POLÍTICAS DE TURISMO 

 

Solha (2004, p. 12) ao abordar o tema, considera que as políticas de turismo têm 

sofrido mudanças em seu “papel” e “abrangência”, com tais alterações estando 

relacionadas às carências e propósitos de cada localidade. Mas de uma forma geral, elas 

devem compatibilizar o estímulo ao crescimento dos negócios turísticos com a 

“proteção aos interesses da sociedade”. 

Ao fazer uma revisão bibliográfica sobre o assunto, a referida autora sistematiza as 

funções atribuídas por distintos autores à política de turismo, que no seu entender 

podem ser condensadas nos seguintes pontos: 

• impor diretrizes acerca do produto que deverá ser desenvolvido, a imagem 

que deverá ser associada ao mesmo e o perfil do turista que se pretende 

captar; 

• promover a discussão que favoreça o estabelecimento de um consenso em 

torno dos propósitos que devem ser alcançados; 

• resguardar os interesses da coletividade; 

• gerar interconexão com outros setores. 

Mas para que a política de turismo possa atingir as finalidades que se propõe, 

Solha (2004) acredita que ela deve abranger ainda aspectos tais como: 

• definir a estrutura e os níveis de taxação do setor; 

• estabelecer as “estratégias de financiamento”; 
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• determinar  políticas relacionadas à “oferta de recursos humanos” 

• definir as políticas de inversões no sistema de transporte adequado aos 

objetivos do setor; 

• promover estrutura de incentivos às inovações nos âmbitos da 

“tecnologia e informação”; 

• estimular a participação da coletividade. 

Solha (2004, p. 15) observa que o processo de elaboração da política atinge seu 

amadurecimento quando existe consenso em torno da 

• “filosofia do turismo”, que corresponde a um princípio estruturante que 

servirá de base ao desenvolvimento do turismo; 

• “visão da destinação”, que envolve estabelecer cenários acerca da 

evolução do destino no futuro, em torno de 5 a 10 anos; 

• “objetivos e metas”, que define em termos quantitativos e qualitativos as 

variáveis que se pretende alcançar; 

•  “estratégias de desenvolvimento”, que envolve escolher os mecanismos 

de ação que devem ser manipulados para se alcançar os objetivos 

previamente definidos. 

A autora chama atenção para o fato desses elementos exerceram o papel de 

norteadores para as “escolhas e ações operacionais” a serem implantadas. Mas também 

destaca a necessidade de se definir indicadores que possam, de um lado, servir de 

“monitoramento” à implantação da política e, de outro, dar indicações acerca da 

necessidade de mudanças em seu rumo, “dando assim as políticas um caráter flexível e 

dinâmico”. (SOLHA, 2004, p. 16). 

Solha considera como parte do processo de elaboração da política de turismo a 

implantação de ações (de curto, médio e longo prazo) que tenderiam a funcionar como 

variáveis operacionais com vistas a atingir os objetivos traçados. 

Ao analisar especificamente a participação do poder público na definição de 

políticas de turismo, Solha (2004, p. 17) cita os principais instrumentos que o mesmo 

pode fazer uso: 

• “de encorajamento”, que incluem ações nos campos da educação, da informação 

e de estímulo por meio do efeito-demonstração de seu empenho em promover a 

expansão do setor; 
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• “de incentivos financeiros”, notadamente para atrair investimentos privados que 

melhorem a competitividade da localidade; 

• “de investimentos públicos”, basicamente o suporte em termos de criação de 

infra estrutura básica e mesmo turística; 

• “de regulamentação” – diz respeito à definição do marco regulatório para 

delimitar as operações do setor, de forma a compatibilizar o seu crescimento 

com os interesses da sociedade. 

Com base no que foi exposto e fazendo uma adaptação da estrutura analítica 

desenvolvida por Carvalho (2007) ao tratar a política monetária, as ações do setor 

público no âmbito de uma política de turismo que incorpore as questões desenvolvidas 

por Solha (2004), podem ser apresentadas no quadro 1 por meio da seguinte estrutura: 

 

Quadro 2- Estrutura analítica da política de turismo 

Estratégias de 

desenvolvimento do 

turismo 

Variáveis 

operacionais 

Indicadores de 

metas 

intermediárias 

Objetivo finais da 

política de turismo 

Encorajamento 
Incentivos financeiros 
Investimentos públicos 
Regulamentação 

Programas de 
ação, de prazos 

• Curto 
• Médio  
• Longo

Resultados 
qualitativos e 
quantitativos 

Visão da destinação 
Desenvolvimento do 
turismo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Dada à importância do setor público na formulação das políticas de turismo, é 

interessante explorar a literatura que trata dessa questão. 

Ao tratar da atuação do setor público no setor turístico, a Organização Mundial 

do Turismo (OMT) 2 identifica as mudanças que ocorrem ao longo do tempo, 

relacionando-as com o grau de intervenção do Estado na economia. Tratando do caso da 

América Latina, por exemplo, a OMT classifica a intervenção governamental em três 

fases: a fase inicial ou utópica, fase do Estado promotor e fase do Estado coordenador. 

                                                            
2 Organizacion Mundial del Turismo (1999) 
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Na fase chamada de inicial ou utópica, os Estados controlavam os preços dos 

serviços. Na fase do Estado promotor, o setor privado participaria da gestão da atividade 

turística. Na terceira fase, do Estado coordenador, vigorava a liberdade de preços e dos 

investimentos privados. 

Para a OMT, em função das externalidades que o turismo gera, é conveniente 

que o Estado se disponha a zelar pela preservação dos fatores que asseguram a 

continuidade da exploração da atividade turística.  

Fonseca (2005, p. 63) por outro lado, ao tratar do setor público no âmbito do 

turismo, chama atenção para as exigências de integração dos três níveis de atuação do 

governo, em suas dimensões nacional, estadual e municipal, assim como os distintos 

órgãos que operam em cada uma das esferas de governo. A seu ver, a integração 

possibilitará ganhos de eficiência, com cada esfera de governo responsável por executar 

políticas indispensáveis ao crescimento do setor. 

Assim, caberia ao governo federal estruturar as políticas macroeconômicas, 

determinando “o peso ou relevância da atividade turística na economia nacional” e 

estabelecendo as metas de crescimento do setor. O governo federal também deveria 

fixar estratégias que seriam perseguidas para alcançar os resultados esperados, além de 

promover a imagem do país no exterior.   

Com relação à esfera estadual, Fonseca (2005) considera que a mesma deveria 

“adaptar a política central a uma realidade mais concreta”, uma vez que tem 

conhecimento das especificidades locais. Nesse sentido poderia contribuir para explorar 

as potencialidades do território e tratar de suas debilidades no âmbito de uma política 

para o setor, além de cuidar da promoção de sua destinação tanto no mercado doméstico 

quanto no exterior. 

Para a autora, o governo local exerceria uma função indispensável à expansão e 

sustentabilidade da atividade turística, pois entre outras funções, pode definir o marco 

regulatório no qual essa atividade irá se desenvolver. 
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3 NORDESTE, POLÍTICAS DE TURISMO E PRODETUR 
 

Com base no item 1.2 do capítulo anterior, que tratou dos condicionantes do 

desenvolvimento do turismo em uma dada destinação, serão analisados os requisitos 

para o desenvolvimento do setor na região Nordeste.  

 

3.1 O TURISMO NO NORDESTE E O FINANCIAMENTO 

 

Ao que tudo indica, as autoridades e segmentos interessados na expansão do 

turismo no Nordeste viram nos mercados doméstico e internacional a fonte de geração 

do “fluxo permanente de demanda”, ao qual se referiu Williams & Shaw (1991), capaz 

de assegurar a sustentação das atividades ligadas ao setor. Isso significa que os 

formuladores da estratégia de incentivo ao turismo na região esperavam ter suas 

destinações inseridas nos pacotes turísticos das grandes operadoras nacionais e 

estrangeiras. Em se tratando do mercado doméstico, certamente, o consumidor-alvo 

eram os turistas dos estados mais ricos do país.  

Como já foi ressaltado anteriormente, o turismo constitui uma espécie de “bem 

de luxo”. Neste caso, se o mercado interno tem maior peso nas exportações do setor, o 

crescimento da economia brasileira irá contribuir para que o setor cresça em maior 

proporção que o incremento da renda nacional. Mas se a economia entrar em recessão, o 

setor tenderá a enfrentar uma queda em sua renda superior ao declínio do produto do 

país. Assim, o seu desempenho estará fortemente vinculado à dinâmica de crescimento 

da renda nacional. A opção de investir nesse setor iria assim reforçar a articulação da 

economia regional com o as regiões do Centro-Sul do país, sobre a qual analisou Araújo 

(2000). Quando se trata do mercado internacional, Bezerra (2005) observa que, além do 

crescimento da economia mundial, assumiria importância na determinação dos fluxos 

turísticos para o Brasil e, portanto, para a região, o comportamento do câmbio. 

A opção por tais mercados, por sua vez, levanta alguns aspectos importantes, tais 

como os meios de transporte típicos desse processo de inserção regional no segmento do 

turismo. Como observam Mendonça e Bezerra (2007), com a dimensão continental que 

tem o Brasil, a modalidade transporte aéreo representa o meio mais rápido e 

conveniente para fazer viagens de tempo curto e de longa distância, especialmente 

quando as outras opções de transportes são tão problemáticas como o transporte 
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ferroviário, inexistente, não pode cumprir essa função por outro lado, as viagens por 

meio de ônibus interestaduais, quando se considera a distância que a região está dos 

grandes estados emissores, tornam-se impraticáveis porque exigem muito tempo.  

O atendimento do requisito “fluxo de demanda permanente” para sustentação do 

turismo, conforme visto, não exige que as empresas operadoras e companhias de 

aviação tenham suas sedes instaladas nas destinações com as quais operam. No Brasil, 

em se tratando especificamente das empresas operadoras de turismo Mendonça e 

Bezerra (2007) assinalam que as mesmas  

 

exercem a função de “produtoras de viagens”. Em 
decorrência de suas atividades, estas empresas costumam 
dispor de capacidade financeira e operacional que lhes 
permitam financiar a montagem, distribuição e, na 
grande maioria das vezes, o financiamento de pacotes 
turísticos. Como resultado do poder de mercado de que 
dispõem, essas empresas costumam ser descritas como 
oligopólios e estão localizadas, sobretudo, nos maiores 
centros urbanos do país, especialmente em estados da 
região sudeste do país (São Paulo e Rio de Janeiro), que 
são também os maiores emissores e receptores de 
turistas, mas com representação e canais de distribuição 
em outros estados da federação. (MENDONÇA; 
BEZERRA, 2007, p. 3). 

 
 

O produto turístico nordestino que atraiu o interesse dessas operadoras foi 

estruturado em torno do modelo sol em mar. Castro apud Fonseca (2005, p. 75) constata 

que o sol, “antes considerado o grande ‘responsável’ pelos problemas da região 

Nordeste, agora representa uma das vantagens comparativas da região”. Embora seja 

necessário fazer a ressalva que o turismo se concentra basicamente na faixa litorânea, 

não se estendendo ao interior, salvo algumas raras exceções, como, por exemplo, o 

turismo religioso em algumas localidades do Ceará. 

Fonseca (2005) observa que no âmbito internacional, o Nordeste brasileiro tem 

se empenhado para disputar mercado com destinações amplamente conhecidas e bem 

posicionadas no comércio mundial de turismo, a exemplo do Caribe, Ilhas Gregas e as 

Ilhas Canárias, cujas estratégias de competição são montadas também em torno do 

modelo sol e mar. Em relação às Ilhas Gregas, a vantagem do Nordeste que podia, em 

parte, contrabalançar a distância que essa região encontrava-se do Continente Europeu, 

grande emissor de turistas, era dada pelo câmbio.  
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Além do câmbio, Fonseca (2005, p. 102) registra ainda o potencial de 

competitividade do turismo regional dados pelos seguintes fatores: a ausência de riscos 

ligados a ocorrência de atentados terroristas, os baixos níveis de violência quando 

comparados ao eixo Rio-São Paulo, as “altas temperaturas” ao longo do ano e o 

“elevado número de dias de sol no decorrer do ano”. A autora ainda considera a 

extensão do litoral nordestino e sua riqueza cultural aspectos que contribuem para 

aumentar a competitividade regional. 

Mas ela chama atenção para as diferenciações internas do produto nordestino, a 

despeito da prevalência do modelo sol e mar. Seria o caso da Bahia, que no seu 

entender:  

é de longe o estado melhor aparelhado e com melhores 
condições de competir no mercado turístico nacional e 
internacional, inclusive porque seus atrativos turísticos 
ultrapassam o apelo sol-mar, sendo a história e a sua 
cultura elementos bastante explorados na elaboração do 
produto turístico baiano. É um destino turístico mais 
consolidado e conhecido. (FONSECA, 2005, p. 103). 

 
 
 O termo “melhor aparelhado” que a autora emprega na citação acima, diz 

respeito a outra condição à qual se refere Williams e Shaw (1991), quando trata dos 

requisitos para que um dado território se transforme em destinação: oferta de 

acomodações e serviços de alimentação para sustentar o turismo.  

 Conforme foi abordado no item 1.1, já nos anos oitenta alguns governos 

estaduais, em parceria com o governo federal, formularam e implantaram “megaprojetos 

turísticos” em seus respectivos estados.  

  Em se tratando do Rio Grande do Norte, por exemplo, Fonseca (2005, p. 119) 

observa que na avaliação das autoridades locais, a insignificante participação deste 

estado no turismo da região era atribuída à “precariedade da rede hoteleira”. Assim, 

para superar esse obstáculo à melhoria da inserção do estado no turismo nordestino, o 

governo já em fins dos anos setenta começou a formular o projeto Parque das 

Dunas/Via Costeira. O mesmo tencionava ligar as praias urbanas de Areia Preta e Ponta 

Negra, criando um espaço propício à instalação de grandes hotéis. 

 A referida autora menciona as estratégias desenhadas pelo poder público 

estadual para estimular os empresários nativos a investir na atividade turística, 

notadamente na construção de hotéis, parte dos quais deveria ser localizado na Via 
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Costeira. Tais estratégias envolviam a concessão de incentivos financeiros (compra de 

terrenos e edificações) e incentivos fiscais quando os investimentos maturassem. 

Fonseca observa que entre 1984/1990 entraram em operação sete hotéis na Via Costeira, 

o que contribuiu para “melhorar a inserção mais efetiva do Rio Grande do Norte nas 

rotas de turismo regional e estimulou novos empresários a investir nessa atividade, 

diversificando seus ramos de atuação”. (FONSECA, 2005, p. 120). 

A respeito de tais estratégias, deve ser ressaltado que a concessão de incentivos 

fiscais por parte do governo do estado do Rio Grande do Norte encontrava-se em 

sintonia com as medidas adotadas pelo governo federal, de isenção de impostos sobre a 

renda.  (DECRETO-LEI nº 1.191, de 27.10.71). 

Em termos do referido Decreto merece ser destacado a criação do Fundo Geral 

de Turismo, FUNGETUR, cujo objetivo era financiar a construção de obras, bem como 

as atividades avaliadas importantes para o desenvolvimento do turismo no país. Mas é 

interessante ver como existe uma preocupação em articular os mecanismos de 

financiamento nos âmbito federal e estadual, pois, de acordo com Bezerra (2002): 

 

A concessão dos chamados “estímulos de financiamento” 
para as atividades turísticas, que envolvia, além dos 
benefícios fiscais, o fornecimento de crédito subsidiado 
por estabelecimentos oficiais, estava condicionada ao 
compromisso assumido por estados e municípios nos 
quais o investimento fosse realizado, de conceder isenção 
ou “outras facilidades fiscais a critério da Embratur”. 
Segundo o Decreto, esta medida asseguraria que os 
empreendimentos voltados para o turismo fossem 
plenamente favorecidos. (BEZERRA, 2002, p. 104). 

 

Examinando-se inicialmente as características do setor de acomodações, deve 

ser ressaltado que o mesmo costuma ser marcado pela forte heterogeneidade de seus 

estabelecimentos. No Brasil, uma destinação que disponha de grandes hotéis 

frequentemente tende a contar com a presença de pequenos hotéis e mesmo de 

pousadas. Assim, como observam Mendonça e Bezerra (2007), esta diversificação e as 

especificidades dos serviços oferecidos tendem a “determinar padrões tecnológicos, 

financeiros e organizacionais às empresas participantes”.  

Benevides apud Paiva (2010, p. 203), por exemplo, menciona o impacto que a 

globalização teve sobre o turismo nordestino que, dentre outros aspectos, determinou a 

adoção de padrões de financiamento e gestão dos equipamentos hoteleiros compatíveis 
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com modelos globais, o que certamente foi impulsionado pela entrada na região de 

redes hoteleiras que operavam em escala internacional.  

Mas a despeito dessa característica de heterogeneidade, de forma geral, é 

razoável supor3 que o volume de inversões nesse setor é determinado pelas expectativas 

de demanda de seus investidores e as ações públicas ao criar a infra estrutura básica e 

um ambiente institucional adequado podem contribuir para a geração de um cenário 

favorável a elevação desses investimentos.  

Considerando a estrutura analítica desenvolvida a partir do estudo de Solha 

(2004) no item 1.2 do capítulo anterior, um exame da atuação do governo brasileiro para 

estimular o crescimento do setor de turismo nos anos noventa, com base em Mendonça 

e Bezerra (2007), mostra que o crédito destinado ao setor foi uma das estratégias 

adotadas.  

Assim, “enquanto os incentivos fiscais destinados ao financiamento do turismo 

pelo governo federal foram reduzidos ao longo dos anos e extintos em 2001”, com o 

mesmo fenômeno ocorrendo com o FUNGETUR, o BNDES criou uma linha de crédito 

para o setor, cujo auge em termos de desembolsos foram os últimos anos do primeiro 

Governo de Fernando Henrique Cardoso.  Este banco de desenvolvimento tornou-se o 

grande ofertante de empréstimos para o turismo nos anos noventa. Dados de 

distribuição desses recursos para o período 1995/2000 mostram que o setor hoteleiro 

teve uma participação em torno de 62%, os setor de parques 24,50% e outros negócios 

ficaram com cerca de 10%. 

Quando examina a distribuição do crédito fornecido pelo BNDES por regiões do 

Brasil nos anos noventa, Bezerra (2002, p. 141) observa que a região Sudeste 

 

esteve à frente das demais no tocante à distribuição do 
financiamento. Em seguida coloca-se o Nordeste, 
enquanto o terceiro lugar é ocupado pelo Sul. As regiões 
Centro-Oeste e Norte tiveram participação irrisória 
comparativamente às outras regiões do Brasil. 
(BEZERRA, 2002, p. 141). 

 

 

 Posteriormente, o crédito para o setor turístico contou com a participação de 

fundos constitucionais, criados pela Constituição Federal de 1988, geridos por 
                                                            
3 Suposição feita com base na perspectiva teórica desenvolvida por Keynes na Teoria Geral do emprego, 
do juro e da moeda, mais precisamente a partir de seu tratamento dos determinantes do investimento. 
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instituições financeiras regionais. No caso específico do Nordeste, o seu fundo 

constitucional de financiamento (FNE) é gerido pelo Banco do Nordeste do Brasil, 

BNB, que criou com esses recursos o Programa de Apoio ao Turismo Regional 

(PROATUR) para financiar o investimento privado em turismo na região. 

 O PROATUR tinha o propósito de conceder crédito para operações de 

implantação, modernização e reforma de negócios turísticos privados localizados nos 

municípios turísticos nordestinos. Tais empréstimos destinavam-se tanto à cobertura de 

gastos com investimento, de longo prazo (doze anos), quanto visavam o capital 

circulante, crédito de curto prazo (dezoito meses). É interessante observar que existia a 

preocupação de estabelecer critérios que favorecessem negócios menores 

(microempresas) que fossem localizados no semiárido nordestino: a taxa de juros 

cobrada das grandes empresas situadas em outras áreas era o dobro daquela fixada para 

as pequenas empresas nessas localidades.  

 Mas, em se tratando de turismo de massa, além dos hotéis (que costumam 

receber financiamento através de crédito dirigido), outros fatores são importantes para 

seu desenvolvimento, como a infra estrutura básica, a exemplo de aeroportos, 

especialmente quando se pretende captar turistas nacionais e estrangeiros de distantes 

centros emissores. 

 No caso do turismo no Nordeste, o reconhecimento da importância desses 

fatores está claramente definido na adoção das estratégias contempladas na implantação 

do PRODETUR/NE. 

 

3.2 O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO – PRODETUR/NE I 
 

Inicialmente cabe mencionar que já havia na região instituições capazes de 

articular as ações dos Governos estaduais para fomento ao setor, a exemplo da 

Comissão de Turismo Integrado do Nordeste/CTI/NE, a própria SUDENE e o BNB. Em 

se tratando especificamente desse Programa, sua própria origem está vinculada às 

iniciativas tomadas pelos governos de Alagoas e Pernambuco (CRUZ, 2001).   

 O PRODETUR foi estruturado em 1994, contando com financiamento do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, BID, dos governos federal e estadual (Nordeste), e 

tinha a finalidade de financiar obras que resultassem em melhoria da infra estrutura 

turística da região, bem como o desenvolvimento institucional do setor. Sua primeira 
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fase envolveu o período 1994/2004 e o aporte de recursos previsto deveria ser coberto 

pelo BID (50%), sendo o Banco do Nordeste seu repassador, e pelos governos 

nordestinos (50%).  

 Contudo, em função das dificuldades que tais governos enfrentaram para prover 

suas respectivas partes, o Programa passou a contar com o financiamento do BNDES, 

que junto com o BNB aportou parte dos recursos necessários para cobrir a contrapartida 

dos estados e municípios.  

 De acordo com o relatório final do Programa, o mesmo foi estruturado para: 

i. criar um ambiente institucional de fomentar e estimular o desenvolvimento do 

turismo sustentável através da consolidação das instituições que cuidam do 

setor (incluindo órgãos envolvidos com as políticas de turismo e órgãos 

ambientais, tanto dos estados quanto dos municípios envolvidos); 

ii. “melhorar as condições ambientais e de saneamento, via investimentos em 

fornecimento de água, coleta e esgoto e resíduos sólidos e na recuperação e 

proteção ambiental, além do fortalecimento institucional das companhias de 

água e esgoto”; 

iii. promover o sistema de transportes por meio de melhorias de aeroportos, “vias 

urbanas, rodovias secundárias e de acesso”, contemplando inclusive os órgãos 

estaduais de transporte; 

iv. contribuir para melhorar e diversificar os produtos turísticos disponíveis na 

região através da recuperação do patrimônio histórico, urbanização de praias, 

parques dentre outros. 

 

Segundo o referido relatório, o aspecto institucional pretendia oferecer condições às 

entidades envolvidas de aumentar sua capacidade de desempenhar satisfatoriamente 

suas funções. Neste sentido foram dados suportes em termos de “assistência técnica” às 

seguintes instituições:  

• “órgãos de turismo estaduais; 

• órgãos ambientais estaduais; 

• companhias de saneamento estaduais; 

• departamentos estaduais de estradas; 

• governos municipais.”  
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Na avaliação do BNB, os recursos dirigidos ao quesito desenvolvimento 

institucional foram importantes para estruturar os órgãos envolvidos com o setor, cuja 

capacitação constitui uma etapa importante do processo de planejamento do setor. 

 Esse aspecto é importante também quando se pensa na necessidade de se formular 

políticas de incentivo ao setor visando a atração de capital privado.  

Ainda com base no citado relatório, o financiamento visando os investimentos em 

infra estrutura foi canalizado para as seguintes atividades: 

• saneamento; 

• administração de resíduos sólidos; 

• proteção e recuperação ambiental; 

• transporte (obras viárias e urbanas e rodovias); 

• recuperação de patrimônio histórico; 

 

Em se tratando ainda da infra estrutura, o item melhoramento de aeroportos recebeu 

destaque por se tratar de investimentos indispensáveis à inserção da região nos grandes 

circuitos das operadoras de turismo. Foram contemplados oito aeroportos de seis 

estados do Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 

Sergipe). Vale salientar que, segundo o relatório do BNB, os estados da Bahia e Ceará 

captaram quase 80% do financiamento.  

 Também foi objeto de financiamento do Programa a elaboração de estudos e 

projetos de “obras e ações passíveis de financiamento no âmbito do PRODETUR”. 

(BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, p. 32). 

O quadro 3 revela as informações sistematizadas pelo BNB acerca dos valores 

planejados e empregados no período 1994/2004. 
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Quadro 3: PRODETUR I: Valores Planejados e Empregados no Período 1994/2004 
(em milhares de US$) 

  
Valores Previstos 
(I)  

Valores Aplicados 
(II)   I/II % 

Total (A+B+C+D) 565.600 625.965 110,7 
  BID 396.000 396.593 100,1 
  Local 169.600 229.363 135,2 
A) Desenvolvimento Institucional 30.000 21.787 72,6 
B) Infraestrutura Básica e Serviços 
Públicos 298.600 369.646 123,8 
C) Melhoramento de Aeroportos 220.000 223.460 101,65 
D) Estudos e Projetos 17.000 11.072 65,1 
Fonte: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (2005) 

 É interessante considerar as políticas pensadas por alguns estados nordestinos no 

âmbito do PRODETUR. Couberam aos mesmos as formulações de políticas públicas 

que serviram de base à gestão do turismo, levando em consideração as diretrizes 

impostas pelo Programa. Essas últimas deveriam procurar reforçar a capacidade da 

região “em manter e expandir sua crescente indústria turística contribuindo, assim, para 

o desenvolvimento socioeconômico regional”. (BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 

BNB, p. 6). 

 

3.3 O PRODETUR NOS ESTADOS NORDESTINOS 

 

Segundo Fonseca (2005, p. 123) o Programa de Desenvolvimento do Turismo no 

Rio Grande do Norte – PRODETUR/RN foi implantado nos Governos de Garibaldi 

Alves, o primeiro compreendendo os anos 1995/1998 e o segundo 1999/2002. Os 

municípios escolhidos para integrarem o referido programa foram Natal, capital do 

estado e os municípios adjacentes - Ceará-Mirim, Extremoz, Parnamirim e Nísia 

Floresta – que formariam um pólo turístico. O outro pólo seria constituído pelo 

município de Tibau do Sul, no qual se localiza a Praia de Pipa, procurada por turistas 

nacionais e estrangeiros. (FONSECA, 2005, p. 106). 

De acordo com Fonseca (2005, p. 124), o PRODETUR/RN recebeu financiamento 

do BID, com cobertura de 50% dos projetos implantados, e do governo estadual, que 

tomou empréstimos no montante necessário para realizar sua contrapartida, de 50%. O 
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gasto total com investimento foi no valor de US$ 44.950.000,00 e foi dirigido para as 

seguintes atividades desenvolvimento institucional, obras múltiplas e aeroportos. 

Com relação ao chamado componente desenvolvimento institucional os recursos 

foram direcionados para, entre outras atividades, promover a 

 reestruturação administrativa da Secretaria Estadual de Turismo do estado 

do Rio Grande do Norte (SETUR); 

 Estruturar o Departamento de informática da SETUR/RN; 

 Reestruturação administrativa da Coordenadoria do Meio Ambiente 

(CMA/RN). 

Quanto às obras múltiplas no estado do Rio Grande do Norte, os recursos foram 

dirigidos para as atividades de recuperação ambiental, de saneamento e estradas. 

Fonseca relaciona as mesmas, que incluíram entre outras a  

 Recuperação e implantação de equipamentos no Parque das Dunas em 

Natal; 

 Esgotamento sanitário e drenagem da Via Costeira e da Praia de Ponta 

Negra; 

 Pavimentação, urbanização e iluminação da praia de Ponta Negra; 

 Diversas estradas que davam acesso às praias dos municípios 

contemplados pelo Programa. 

Com relação aos gastos com o aeroporto foram priorizadas as obras de 

ampliação e modernização do mesmo, cuja área construída passou de 2.970 m2  para 

10.300 m2 , com a capacidade de seu estacionamento saindo de 130 para 475 veículos. 

Observando-se os municípios contemplados pelo PRODETUR em termos de população, 

os mesmos tinham 945.972 habitantes no ano 2000, o que correspondia 34,14% do total 

da população do estado. Mas a cidade de Natal concentrava 25, 71% do total estadual, o 

que correspondia a 75,31%.  (FONSECA, 2005, p. 107). 

A referida autora chama atenção para a polarização que se verifica também no 

grau de urbanização dos citados municípios. De um lado, encontra-se Natal com uma 
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população eminentemente urbana e, de outro, o município de Tibau do Sul, com cerca 

de 83,38% de sua população residindo em área rural. 

Ao tratar dos atrativos que conformam o produto turístico do estado, Fonseca 

destaca que os mesmos são compostos por praias, clima favorável ao longo do ano e 

paisagem caracterizada por sua “beleza e exotismo”. 

Os locais mais visitados nos municípios que integravam o PRODETUR/RN foram 

sistematizados por Fonseca (2005, p. 110): 

• A cidade de Natal, especialmente as praias urbanas (incluindo Ponta Negra), o 

Parque das Dunas e o rio Potengi. 

• O município de Tibau do Sul, destacando-se as praias de Pipa e Sibaúma. 

• Parnamirim, município ao qual pertencem as praias de Pirangi do Norte e 

Cotovelo. 

• O município de Nísia Floresta, com destaque para as praias de Pirangi do Sul, 

Búzios, Tabatinga, incluindo ainda as dunas, falésias e o complexo de vinte e 

três lagoas (dentre as quais se encontram as de Arituba, Bonfim, Carcará, 

Ururbu, Ferreiro). 

•  Município de Extremoz, ao qual pertencem as praias de Pitangui e a famosa 

Genipabu, incluindo ainda as respectivas lagoas bem como as dunas, sobre as 

quais são feitos os passeios de buggy. 

• Município de Ceará-Mirim, no qual se encontram as praias de Muriú e 

Jacumã, a lagoa de Jacumã, bem como as dunas que a cercam. 

Fonseca chama atenção para o fato do município de Natal ser o “centro da 

visitação turística do estado”, de modo que o turismo nos outros municípios depende 

dessa cidade. Contudo, o segundo pólo turístico, Tibau do Sul, é capaz de receber 

turistas “independentemente” da capital do estado. 

Com relação à demanda pelo produto turístico norte-riograndense, dados da 

SETUR para o ano de 2000 indicavam que seus visitantes (que “utilizavam meios de 

hospedagem da Grande Natal”) eram oriundos, sobretudo, de outros estados brasileiros, 
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com destaque para São Paulo (26,2%) e Rio de Janeiro (10,9%). Na região, os 

principais emissores de turistas foram os estados de Pernambuco (10,5%) e Ceará 

(4,7%). Os turistas estrangeiros, cerca de 11%, procediam em maior percentual de 

Portugal (2,5%) e Argentina (2,1%). (FONSECA, 2005, p. 113). 

Fonseca (2005) afirma que a expansão do turismo no Rio Grande do Norte deve 

ser creditada a estruturação de duas “políticas públicas específicas” voltadas ao seu 

desenvolvimento: a primeira delas, conforme já abordado anteriormente, consistiu na 

“implantação do megaprojeto turístico Parque das Dunas/ Via Costeira”, a segunda foi 

justamente o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte, o 

PRODETUR/RN. 

Com relação ao PRODETUR, afirma Fonseca (2005): 

 

A partir da melhoria do produto turístico potiguar, 
propiciada pelos investimentos do PRODETUR/RN, 
ocorreu um aumento do fluxo de turistas internacionais e 
as redes hoteleiras internacionais começaram a se instalar 
no Rio Grande do Norte, como, por exemplo, o Grupo 
Pestana (português). Segundo alguns entrevistados, neste 
momento o destino turístico potiguar atingiu sua 
maioridade e agora as ações devem ser no sentido de que 
esse produto possa atingir sua maturidade e se consolide 
como importante destino turístico. (FONSECA, 2005, p. 
129). 

 

Outro estado nordestino que será sucintamente enfocado é a Bahia. Garrido 

(2001) ao tratar da evolução do turismo nesse estado observou que a Prefeitura 

Municipal de Salvador no início dos anos cinquenta estabeleceu diretrizes para fomentar 

o turismo nessa capital, criando o Conselho de Turismo de Salvador e a Diretoria 

Municipal de Turismo, que anos depois se transformou na Superintendência de Turismo 

de Salvador (SUTURSA). 

Em meados dos anos sessenta do século passado, o governo do estado tomou 

iniciativa semelhante de estruturar órgãos para fomentar o turismo: criou um 

Departamento de Turismo, que em 1968 transformou-se na BAHIATURSA – Hotéis de 

Turismo da Bahia S.A., cuja finalidade era “construir e administrar os hotéis 

pertencentes ao Estado (Cipó, Itaparica, Juazeiro e Barreiras)”. (GARRIDO, 2001, p. 

40). 
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De acordo com Garrido (2001, p. 40) no início dos anos setenta, a BAHIATURSA 

se transforma na Empresa de Turismo da Bahia S.A., a qual passa a coordenar a 

definição e implantação da política estadual de turismo, que envolvia os seguintes eixos: 

 A busca pela “interiorização do turismo; 

 capacitação de mão de obra; 

 promoção do produto Bahia nos mercados emissores nacionais e 

internacionais; 

 atendimento empresarial de apoio a novos empreendimentos turísticos; 

 construção, através de sua subsidiária EMTUR, de meios de hospedagens 

em localidades estratégicas para o desenvolvimento de novos destinos 

turísticos”. 

Gaudenzi apud Garrido (2001, p. 42) considera que o desenvolvimento do 

turismo no estado da Bahia pode ser classificado segundo quatro grandes estratégias: a 

primeira delas seria encontrada no Plano de Turismo do Recôncavo, que constituiria a 

base para o desenvolvimento do turismo da capital e de municípios próximos; a segunda 

seria expressa no Caminhos da Bahia, que visava descentralização turística por meio 

do reforço e desenvolvimento de novos destinos e produtos; a terceira estratégia estaria 

contida no Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia – PRODETUR/BA; a 

quarta estratégia (que teria sido adotada em paralelo a vigência da primeira) estaria 

definida no Cluster do Entretenimento da Bahia- A Bahia no séc. XXI 

Para os propósitos desse trabalho serão exploradas as estratégias contidas no 

Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia – PRODETUR/ BA. Segundo 

Garrido, as diretrizes constantes deste Programa revelam uma mudança de orientação 

em relação às estruturadas nos Caminhos da Bahia: enquanto nesse último, a criação de 

novos destinos e produtos implicava na possibilidade do estado se responsabilizar pela 

construção de novos hotéis (além da capacitação de mão de obra), no PRODETUR/BA, 

o estado “distancia-se mais da atividade empresarial do turismo, passando a assumir o 

papel de indutor dessa atividade, provendo a estrutura pública necessária, liderando as 

ações de marketing, e atuando na capacitação dos recursos humanos para o turismo”. 

(GARRIDO, 2001, p. 41). 
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Mattedi (1999, p. 6) ao examinar o Programa de desenvolvimento do Turístico 

da Bahia considera que fatores tais como o reconhecimento da expansão turística, 

associados aos efeitos negativos que a mesma gerou sobre o meio ambiente, revelaram a 

necessidade de se realizar um “planejamento integrado da atividade” em um horizonte 

temporal tanto de médio quanto de longo prazo.  

Ao analisar as linhas de ação do PRODETUR, a referida autora observa que as 

mesmas na Bahia:  

estão voltadas para o aprimoramento da infra estrutura, 
básica e de transportes, para a associação do turismo com 
a cultura e ecologia, elementos altamente atraentes no 
mercado internacional, e para a captação de eventos, 
nacionais e internacionais, mediante uma política 
promocional bastante agressiva. (MATTEDI, 1999, p. 6). 

 

 Outro estado nordestino que tem se destacado no âmbito da atividade turística é 

o Ceará. Aragão (2005) considera que a criação da Empresa Cearense de Turismo – 

EMCETUR –, no início dos anos setenta, coincidiu com a maior intervenção do 

Governo Federal no setor, por meio de suas instituições BNB e SUDENE. 

Posteriormente, a “empresa administradora de turismo” do estado foi substituída pela 

Companhia de Desenvolvimento Industrial e Turístico do Ceará (CODITUR).  Em 1985 

foi criada a Secretaria de Turismo do Ceará. 

 Sob o ponto de vista institucional, Aragão (2005) destaca os documentos 

lançados no final dos anos noventa (1989) como indicadores da importância que o 

turismo assume na formulação de estratégias para o desenvolvimento do estado. Os 

referidos planos são: “Ceará: convite ao investidor”, lançado pela Companhia de 

Desenvolvimento Industrial do Ceará – CDI-, que destaca os setores “abertos tanto a 

investimentos nacionais quanto estrangeiros” e o Programa de Desenvolvimento do 

Turismo em Área Prioritária do Litoral do Ceará (PRODETURIS). 

 Segundo Aragão (2005), este Programa 

  

[...] serviu de base para a ajuda econômica externa 
canalizada por meio de entidades financeiras como o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no 
Programa de Ação Para o Desenvolvimento Turístico 
para o Ceará. Este processo foi dinamizado graças à 



50 

 

adoção de nova política econômica voltada ao Exterior, 
condicionando a plena inserção do Ceará no mercado 
mundial. (ARAGÃO, 2005, p. 51). 

 

 Aragão relata diversas medidas que foram tomadas ao longo dos anos noventa 

para desenvolver o turismo no Ceará que incluíram a organização de uma visita 

financiada pelo Banco do Estado do Ceará, envolvendo empresários e estudantes aos 

Estados Unidos, mais precisamente ao estado de New Hampshire, “onde existe a 

universidade que prepara órgãos do governo americano para o turismo”, cujo 

aprendizado deveria servir de base para posterior aplicação ao desenvolvimento turístico 

no estado. (ARAGÃO, 2005, p. 54). 

Outras medidas foram tomadas, tais como “a criação de cursos técnicos e de 

formação de mão de obra voltada especificamente às atividades hoteleiras e de 

restaurantes”, elaboração de amplas campanhas publicitárias nos mercados domésticos e 

externos e concessões de crédito e incentivos fiscais para transformação de residências  

próximas à Avenida Beira Mar em pousadas. (ARAGÃO, 2005, p. 54). 

 Ao examinarem o surgimento do PRODETUR no Ceará, Benevides e Cruz 

(1998, p. 2) destacam a importância do PRODETURIS, que se revelou como uma 

espécie de ‘inventário’, que constitui um “requisito fundamental para manter qualquer 

desígnio de políticas públicas”, antecedendo o PRODETUR-CE que foi formulado em 

1992, “como resultado da concepção do PRODETUR-NE, proposto pela Comissão de 

Turismo Integrado do Nordeste (CTI-NE), coordenado pelo BNB”. 

 Coelho, Costa e Vilela (2008, p. 7) que no PRODETUR I foi implementado o 

projeto rodoviário Costa do Sol, com 255 Km, de rodovias que facilitou o acesso às 

praias do litoral Oeste do estado. Ademais com recursos do PRODETUR teria sido 

construído, em Fortaleza, o novo aeroporto internacional Pinto Martins, bem como as 

típicas obras financiadas no âmbito desse Programa: “transporte/rodovias, saneamento, 

preservação e proteção”. 

 Os municípios cearenses contemplados pelo referido Programa foram: Caucaia, 

São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Trairi, Itapipoca e Fortaleza. 

 O próximo estado nordestino a ser considerado é Pernambuco. Vicente (2007, p. 

269) registra que a Empresa de Turismo de Pernambuco-EMPETUR-, que deveria 
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formular a política de turismo daquele estado, foi criada em 1967, subordinada à 

Secretaria de Indústria e Comércio.  

 No ano seguinte foram criados o Conselho Municipal de Turismo e a Empresa 

Metropolitana de Turismo da Cidade do Recife – EMETUR- que deveria ter entre um 

de seus objetivos descritos no Diário Oficial de Pernambuco Apud Vicente (2007, p. 

38): “propiciar a formação profissional adequada de pessoal ligado às atividades 

turísticas, inclusive entrando em convênios com organizações de ensino de nível técnico 

e universitário”. 

 Vicente (2007) observa que: 

Durante toda a década de 1970, a EMETUR e a 
EMPETUR realizaram projetos de fomento do turismo 
em Pernambuco, utilizando o Slogan do Turismo da 
época, a indústria sem chaminé. Promoviam ações de 
estruturação do turismo, e a cultura popular 
pernambucana se moldava como diferencial turístico e, 
dessa forma,  muitos trabalhos foram realizados junto à 
cultura do Estado. (VICENTE, 2007, p. 40). 

 

 No ano de 1990, o estado de Pernambuco, juntamente com o estado de Alagoas, 

estruturou uma política de megaprojetos turísticos (projeto Costa Dourada) “visando o 

aproveitamento turístico de um trecho entre de costa entre Recife e Macéio”, para o qual 

solicitou a participação do Governo Federal e do BID em seu financiamento. (CRUZ, 

apud CARVALHO, 2009, p. 43). 

 O PRODETUR, implantado no ano seguinte, em Pernambuco contemplou sete 

municípios: Recife, Olinda, Paulista, Ipojuca, Rio Formoso, Sirinhaéme e Tamandaré. 

Dados do BNB revelam que os recursos do Programa foram empregados na recuperação 

do patrimônio histórico, em obras de infra estrutura básica e serviços públicos – 

transportes -, em saneamento, melhoria de aeroporto (ampliação do Aeroporto 

Internacional dos Guararapes), recuperação ambiental e elaboração de estudos e 

projetos. 

No estado de Alagoas, que juntamente com Pernambuco planejou o projeto 

Costa Dourada, o turismo já tinha “recebido um forte impulso” no primeiro Governo 

Suruagi (1975-1979) e no Governo Guilherme Palmeira (1980-1983). Mas, no II 
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Governo Suruagy (1983- 1987), a situação se altera, com o setor apresentando 

“expressivas carências”. (CABRAL, 2005, p. 68). 

Para o autor a explicitação dessa carência se revela no fato da instituição 

responsável pela formulação da política de turismo no estado, a Empresa Alagoana de 

Turismo – EMATUR – não contar nesse segundo Governo Suruagy com “recursos 

orçamentários.” (CABRAL, 2005, p. 68). 

De acordo com dados do BNB, os recursos do PRODETUR destinados a 

Alagoas foram empregados basicamente em obras de saneamento, em obras de infra 

estrutura básica de e serviços públicos e recuperação de patrimônio histórico, 

desenvolvimento institucional e elaboração de projetos. 

No caso do turismo na Paraíba, Leal apud Moura (2008, p. 45) observa que a 

perspectiva de desenvolvimento dessa atividade no estado aparece no Governo Oswaldo 

Trigueiro (1947-1951), que “criou um setor ‘destinado ao lazer’ junto ao seu gabinete”. 

Contudo, apenas em meados dos anos setenta, no Governo Ivan Bichara, foi criada a 

Empresa Paraíba de Turismo S.A - PBTUR- que, além de planejar o crescimento do 

setor, tinha, entre outras finalidades, o propósito de “adquirir, explorar, direta ou por 

concessão, hotéis, motéis, restaurantes, campings, balneários e outros empreendimentos 

turísticos”.  (MOURA, 2008, p. 45). 

 Com base em Leal (2001), a referida autora destaca os planos propostos por 

especialistas para o desenvolvimento do turismo no estado, dentre os quais podem ser 

citados o Plano de Desenvolvimento Turístico de João Pessoa, o PLANATUR, o 

Parahyba. (MOURA, 2008, p. 45). 

 A perspectiva de desenvolvimento turístico que se delineia nos anos noventa 

pode ser identificada pelo documento elaborado pelo Governo estadual, em 1994, cujo 

título é ‘Estratégias para o Desenvolvimento Turístico na Paraíba’. O mesmo tinha o 

propósito de habilitar o estado a ter acesso ao PRODETUR-NE I. Embora no referido 

documento estivessem propostos os dois eixos a partir dos quais o turismo deveria ser 

desenvolvido (o litorâneo e o do interior), a estruturação da política de fomento 

focalizaria o primeiro, o turismo litorâneo, visando os ‘assentamentos turístico’ em 

torno do complexo turístico Cabo Branco e centro de animação Tauá.  (MOURA, 2008, 

p. 68). 
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 De modo geral, como registra a autora, o convênio firmado entre o Governo 

paraibano e o Ministério do Turismo/BNB destinaria recursos para financiar as 

atividades contempladas pelo Programa do PRODETUR: transporte, saneamento, 

administração de resíduos sólidos e recuperação do patrimônio histórico.   

Moura observa que os “atrativos naturais e culturais eleitos para se beneficiarem 

das ações do PRODETUR-NE I na Paraíba foram sol, mar, sítio histórico e ecologia”, 

enquanto os municípios contemplados com os investimentos financiados pelo Programa 

foram: Cabedelo, Conde, João Pessoa e Pitimbu (nos quais seriam realizadas “obras 

físicas”), Mataraca, Baía da Traição, Rio Tinto e Lucena seriam contemplados com 

“ações de desenvolvimento institucional (Planos Diretores) e com a elaboração do 

projeto da Rodovia PB-008 Norte”. 

No caso do estado do Maranhão, Miranda (2007) registra que em 1962 foi criada 

a  instituição para cuidar do turismo: o Departamento de Turismo e Promoção do 

Estado. Nessa mesma década, em 1968, foi criado o do Fundo de Investimento do 

Turismo -FURINTUR -, para dar suporte ao desenvolvimento da atividade.  

Nos anos setenta foi criada a Empresa Maranhense de Turismo (MARATUR), 

que sofreu algumas mudanças em sua organização ao longo do tempo e transformou-se 

em 2004, em Secretaria de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento do Turismo 

(SEEDETUR).   

Para inclusão no PRODETUR-NE, o Maranhão contemplou onze municípios. 

Mas em 1995, em função das expectativas com o desenvolvimento do setor foi 

estruturado o Plano Estadual de Turismo, para melhor aproveitamento da ‘vocação 

natural’ do estado, “a qual se baseava na diversidade natural, passado histórico, 

culinária exótica, cultura original e viva”. (MIRANDA, 2007, p.52). 

Os recursos do PRODETUR no Maranhão foram dirigidos para melhoria de 

aeroportos, para obras de saneamento, para obras de infra estrutura básica e serviços 

públicos (transporte) e recuperação do patrimônio histórico e desenvolvimento 

institucional. 

Em se tratando do estado de Sergipe, Brito e Araújo (2006) revelam que a 

instituição estruturada para cuidar do Turismo em Sergipe, a Empresa Sergipana de 
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Turismo (EMSETUR), na forma de uma sociedade de economia mista, foi criada em 

1972. Em 2003, a mesma passou a ser vinculada à Secretaria de Estado de Turismo 

(SETUR). 

De acordo com os referidos autores, as três instituições que deveria se articular 

para coordenar e executar as políticas de turismo no estado sergipano são: a SETUR, a 

EMSETUR e a Unidade Executora Estadual do PRODETUR em Sergipe (UEE/SE). 

Este último órgão sucedeu a Unidade Técnico-Administrativa dos Pólos Turísticos de 

Sergipe (UNITUR).  

Para a finalidade desse trabalho é interessante ver qual é o papel da UEE/SE, que  

Tem por finalidade a implantação e a articulação de todas 
as ações realizadas no âmbito do PRODETUR, que 
incluem: no PRODETUR I - projetos de ampliação, 
construção e modernização de aeroportos; obras 
múltiplas em transportes; saneamento básico; 
preservação e proteção ambiental; recuperação do 
patrimônio histórico; e desenvolvimento institucional de 
órgãos públicos responsáveis pelo planejamento e gestão 
da atividade turística [...]. (UNIDADE EXECUTORA 
ESTADUAL do PRODETUR EM SERGIPE, 2006, 
p.257). 

 

No caso do Piauí, a formulação, coordenação e execução da política de turismo 

do estado era de responsabilidade da Empresa de Turismo do Piauí - PIEMTUR – que 

operava como uma “autarquia estadual”. 4 

Dados do BNB registram que os recursos do PRODETUR no Piauí foram 

direcionados para obras de saneamento, obras de infra estrutura básica e serviços 

públicos – transportes -, desenvolvimento institucional, elaboração de estudos e projetos 

e recuperação do patrimônio histórico. 

Portanto, o PRODETUR nos estados da região Nordeste financiou investimentos 

públicos em desenvolvimento institucional e em infra estrutura básica. Há nesse caso, 

uma clara percepção que desenvolvimento das instituições públicas que são ligadas 

diretamente ao turismo seria fundamental para a estruturação da atividade nos estados, 

pois a maioria das instituições públicas voltadas ao setor turístico na região Nordeste 

                                                            
4 http://www.ufpi.br/subsiteFiles/ercemapi/arquivos/files/artigos/pos/pg8.pdf. 
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não contava com os recursos humanos e materiais necessários para a condução do 

desenvolvimento do turismo nos respectivos estados. O financiamento dos 

investimentos em infra estrutura nesses estados também seria importante para tornar os 

espaços turísticos da região aptos a receber o fluxo turístico e para melhorar as 

expectativas dos investidores privados em relação à atividade turística na região. Assim, 

através dos recursos do PRODETUR os estados da região Nordeste puderam adaptar 

seus espaços em termos de capacidade institucional e infra estrutura básica às demandas 

da atividade turística.  

O estado da Bahia merece destaque, pois apresenta o melhor “aparelhamento 

turístico” e ainda explora vários segmentos turísticos além do modelo Sol e Mar como: 

o Turismo Cultural e o Turismo Ecológico.  

Feito esse breve relato a cerca da política de gastos do PRODETUR I nos 

estados Nordestinos, o próximo capítulo será dedicado ao exame da evolução do setor 

turístico nesses estados, considerando indicadores como financiamento concedido à 

iniciativa privada e evolução do número de estabelecimentos registrados ao longo do 

período de maturação de parte significativa dos investimentos do referido programa.  
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4 ALOCAÇÃO DO CRÉDITO E EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE 
ESTABELECIMENTOS TURÍSTICOS PRIVADOS NOS ESTADOS 
DO NORDESTE, NO PERÍODO 1998/2004 
 

 Considerando-se o objetivo dessa dissertação que é analisar o critério que 

sustentou a distribuição geográfica do crédito, com recursos do FNE, para o setor 

turístico privado nordestino no período 1998-2004, que corresponde à fase de 

maturação de parte significativa dos investimentos do PRODETUR I na região, esse 

capítulo examinará os dados relativos ao crédito concedido ao setor turístico privado de 

cada estado pelo BNB, com recursos do FNE, no período 1998-2004 e as informações 

acerca da evolução do número de estabelecimentos turísticos em operação. 

 Um exame sobre a distribuição espacial do financiamento ao setor entre os 

estados nordestinos, que tome por base apenas os valores absolutos do crédito 

concedido pode comprometer a análise, uma vez que é razoável esperar que as 

economias mais fortes apresentem uma maior demanda de recursos em termos 

absolutos. Assim, para ver se a distribuição do crédito mencionado no parágrafo acima 

rompeu com a tendência dos estados mais ricos concentrarem montantes maiores de 

financiamento é necessário retirar esse viés do tamanho da economia. O mesmo deve 

ser feito com relação ao indicador de número de estabelecimentos.5  

 O próximo item irá abordar a temática do financiamento em uma perspectiva 

mais teórica e, em seguida, apresentará os valores de financiamento privados 

contratados pelo setor turístico no âmbito do FNE, no período 1998/2004. 

  

4.1 O FINANCIAMENTO DO TURISMO POR ESTADO: EXAMINANDO OS 
RECURSOS DO FNE  
 
 
 Studart (1992) ao examinar a temática do financiamento observa que o 

investimento é a variável determinante do nível de emprego e produto de uma 

economia. Na sua abordagem, uma economia monetária de produção que disponha de 

um sistema bancário desenvolvido caracteriza-se pelo fato do volume de crédito ser 

independente da disponibilidade prévia de depósitos. Assim, o sistema bancário torna-se 
                                                            
5 Nesse trabalho o cálculo da distribuição espacial dos recursos do Prodetur que retire o viés do tamanho 
das economias nordestinas ficou comprometido, pois o relatório do BNB que contêm o volume de gastos 
desse programa por estado não esclarece com exatidão a que período se refere. Ademais, os valores 
apresentados (em dólar) parecem referir-se a valores correntes. 
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um fator crucial na determinação do investimento, ou seja, “o nível de investimento vai 

depender da disposição do sistema bancário de criar crédito”. (STUDART 1999, p. 

169). 

Desse modo, o financiamento e o investimento precederiam à poupança no processo de 

acumulação de capital. 

 Em Studart (1992), ele desenvolve o conceito de funcionalidade do sistema 

financeiro que se opõe ao conceito neoclássico de mercados eficientes, estando 

relacionada, entre outros aspectos, a capacidade do mesmo criar crédito, acomodando a 

demanda crescente que o processo de crescimento gera de financiamento para a 

produção e investimento.  

 Em se tratando dos investimentos, a funcionalidade implicaria na capacidade do 

sistema financeiro prover funding, ou seja, de promover a transformação das 

maturidades das obrigações assumidas pelos investidores, permitindo que o processo de 

endividamento tenha por base o crédito de longo prazo (condição indispensável ao 

financiamento sustentável). Studart (1992) observa que os países desenvolvidos 

organizaram instituições adequadas ao financiamento do processo de acumulação de 

capital, através do sistema bancário e/ou do mercado de capitais. 

 O referido autor considera que alguns países em desenvolvimento, que não 

dispunham de mecanismos de funding apropriados, estruturaram sistemas financeiros 

com essa finalidade, criando, por exemplo, bancos públicos.  

Por outro lado, para os propósitos desse trabalho é importante abordar o 

tratamento de Amado (1999), acerca de moeda e sistema financeiro em uma perspectiva 

regional, que com base no modelo de Dow, artigos de 1982 e 1987, teria adaptado “a 

teoria monetária keynesiana ao nível regional”. Segundo Amado,  

 

Ela (Dow) adequou alguns elementos da Teoria da 
Dependência e criou uma teoria de efeitos cumulativos 
que salienta os círculos viciosos que o sistema financeiro 
pode originar em países com fortes diferenças nos níveis 
de desenvolvimento de suas regiões. (AMADO, 1999, p. 
210). 
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A ruptura do circulo vicioso causador do aprofundamento dos desníveis 

regionais só seria possível por meio  da intervenção do Estado, operando como “um 

elemento exógeno ao sistema”, que deveria atuar “em duas frentes: (a) políticas 

monetárias regionalmente diferenciadas e (b) intervenção direta na estrutura do sistema 

financeiro”. (DOW apud AMADO, 1999, p. 220). 

Em se tratando do segundo ponto, intervenção direta na estrutura do sistema 

financeiro, a recomendação era a “criação de um sistema bancário regional que contasse 

com bancos públicos, de preferência bancos que fossem geridos dentro da própria 

região e controlados por uma agência de planejamento (...)”, bem como estímulo ao 

desenvolvimento de mercados de capitais locais. Para evitar que esses recursos vazem 

da região (o que implicaria dizer que os “elementos de intervenção” teriam sido 

“capturados pela lógica privada”), para Amado (1999) seria necessário “construir um 

quadro geral de intervenção do Estado no qual a política industrial deve estar perfeitamente 

coadunada com a política monetária e de reestruturação do setor financeiro regional”. 

(AMADO, 1999, p. 221). 

 O Brasil se enquadraria na condição de país que precisou estruturar mecanismos 

de funding para prover crédito de longo prazo, a exemplo da criação do BNDES, 

considerando a incapacidade e/ou falta de interesse do setor financeiro privado de 

operar essa modalidade de financiamento. Bezerra (2005). 

O Nordeste, por sua vez, ao constituir uma região periférica do país carregaria um 

problema adicional: a preferência do sistema financeiro de canalizar recursos para as 

regiões mais ricas do país, obedecendo à lógica privado de aplicações de portfólio. 

 Neste sentido, é razoável supor a importância significativa de atuação do BNB, 

como gestor do FNE, de fornecer crédito de longo prazo na região, incluindo o setor 

turístico.  

 Levando em conta: i) as perspectivas pós-keynesianas abordadas nos planos 

teóricos, de ser o financiamento condição indispensável à realização das despesas de 

investimento (Studart) e da necessidade de intervenção estatal para romper a tendência 

do crédito se concentrar nas regiões mais ricas (Amado); e ii) considerando no âmbito 

institucional as aspirações que motivaram a adoção do PRODETUR, de atração de 

investimentos privados para implantação de uma infra estrutura turística no Nordeste de 
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modo a torná-lo competitivo no setor turístico, os recursos do FNE emprestados pelo 

BNB podem ser vistos como uma proxy dessa capacidade de atração dos investimentos 

privados pelos estados da região. 

 Assim, inicialmente devem ser examinados os valores em termos absolutos 

referentes à tomada de empréstimos de recursos do FNE para o setor turístico no 

período 1998-2004 para cada estado nordestino6.  

Começando pelo estado de Alagoas, o quadro 4 mostra que ao longo dos sete 

anos houve uma tendência de aumento do volume de captação de empréstimos para 

financiamento de empreendimentos turísticos no estado, com comportamento atípico no 

ano de 2001, em que houve forte queda no volume financiado (o que foi comum a todos 

os estados da região no período analisado).  

Quadro 4 - Estado de Alagoas, empréstimos obtidos junto ao BNB pelo setor turístico, 
taxas de crescimento e participação relativa no total do NE, no período 1998-2004 
 

Anos Valores financiados*     Taxa de 
crescimento (%) 

Participação no 
financiamento 
regional (%) 

1998 190.867,36 - 1,55 

1999 1.165.033,06 510,39 7,13 

2000 1.041.295,91 -10,62 4,68 

2001 17.315,29 -98,34 0,38 

2002 1.647.358,86 9413,90 16,18 

2003 6.394.907,32 288,19 11,80 

2004 436.857,41 -93,17 1,04 

Total 10.893.635,21  6,73 

   Fonte: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 

   * Valores a preços de 2004, deflacionados pelo IPA-10 

O quadro mostra que mesmo no ano de 2004, em que pese a significativa queda 

da taxa de crescimento em relação ao ano anterior (cuja tomada de empréstimos foi 

                                                            
6 Convém observar que os recursos do FNE destinavam-se também ao financiamento do capital de giro 
das empresas turísticas. Os prazos para pagamento e taxas de juros fixadas  para empréstimos de longo 
prazo variavam segundo o tamanho da empresa tomadora.  
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também atipicamente elevada), o volume de empréstimo foi cerca de 130% superior ao 

valor captado pelo setor privado junto ao BNB no primeiro ano considerado 1998.  Esse 

incremento se expressa também na participação relativa que foi, em média, alcançada  

no período pelo estado alagoano no total do Nordeste - quando se considera os valores 

absolutos, em torno de 6,7% -, uma vez que no primeiro ano (1998), ela foi cerca de 

1,5%.   

Quando se observa o caso do estado da Bahia percebe-se, de acordo com o 

quadro abaixo, uma tendência de crescimento do volume de empréstimos para o setor 

privado, excetuando-se os anos 2000 e 2001, os demais apresentaram taxas de 

crescimento positivas e em alguns anos significativas, como é o caso de 2002 (cuja taxa 

de crescimento foi de cerca de 1.200%, embora a base sobre a qual ocorreu tal 

crescimento tenha sido bem pequena, na verdade a menor do período).   

Quadro 5 - Estado da Bahia, empréstimos obtidos junto ao BNB pelo setor turístico, 
taxas de crescimento e participação relativa no total do NE, no período 1998-2004 
 

Anos Valores 
financiados* 

  Taxa de 
crescimento (%) 

Participação  no 
financiamento 
regional (%) 

1998 1.727.871,43  13,99 

1999 2.661.991,22 54,06 16,30 

2000 1.901.824,76 -28,56 8,55 

2001 440.828,56 -76,82 9,70 

2002 5.936.042,89 1246,56 58,32 

2003 13.356.622,16    125,01 24,64 

2004 20.264.281,39       51,72 48,32 

Total 46.289.462,41  28,61 

              Fonte: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 

              *Valores a preços de 2004, deflacionados pelo IPA-10 

 

Contudo, quando se observa a participação relativa desse estado no valor total de 

empréstimos efetuados na região Nordeste nesse último ano, percebe-se que a mesma 

atingiu um percentual próximo a 60%, mesmo que o montante emprestado tenha 
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alcançado apenas cerca de 40% do valor contratado no ano seguinte, 2003, e ¼ dos 

empréstimos efetuados no ano seguinte, 2004, em que a participação relativa do estado 

no total nordestino atinge cerca de 50%. Mas, de modo geral, quando se considera os 

valores absolutos, a participação relativa que em média o estado da Bahia alcançou no 

período observado foi em torno de 29%. 

O quadro 6 retrata o caso do Ceará, que apresentou no ano de 1999 em 

comparação com 1998, um crescimento significativo, em torno de 320%, seguido de um 

crescimento bem inferior no ano seguinte, 2000, de cerca de 35%, com quedas 

significativas nos anos de 2001 e 2002, como aconteceu com os estados examinados 

anteriormente. Assim, ao contrário da Bahia, o Ceará apresentou valores mais 

expressivos nos primeiros anos da série, concedendo o maior volume de empréstimos 

em 2002, tendo os valores contratados em 2004 se aproximado do mesmo, mas não 

superado. Quando se considera a participação relativa do Ceará no total do Nordeste, 

verifica-se que nos primeiros anos, ela tende a ser praticamente o dobro da média 

alcançada para o período, que foi em torno de 17%. 

 Quadro 6 - Estado do Ceará, empréstimos obtidos junto ao BNB pelo setor turístico, 
taxas de crescimento e participação relativa no total do NE, no período 1998-2004. 

Anos Valores 
financiados* 

Taxa de 
crescimento (%) 

Participação no 
financiamento 
Regional (%) 

1998 1.221.302,93  9,89 

1999 5.146.077,49 321,36 31,50 

2000 6.999.029,51   36,01 31,48 

2001 1.271.843,78  -81,83 28,00 

2002 794.293,47 -37,55   7,80 

2003 3.236.413,19  307,46   5,97 

2004 6.679.725,95  106,39 15,93 

Total 25.348.686,31  15,67 

     Fonte BANCO DO NORDESTE DO BRASIL      

*Valores a preços de 2004, deflacionados pelo IPA -10 
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 O quadro 7  retrata os valores emprestados em termos absolutos pelo estado do 

Maranhão. O destaque em termos de valores contratados pela iniciativa privada no 

estado para empreendimentos turísticos ocorre no primeiro ano considerado, o que tem 

reflexo na maior participação relativa alcançada pelo estado no total de crédito 

concedido pelo BNB no citado ano, que foi de cerca de 28%, ou seja, 4,5 vezes o valor 

atingido pela média de participação do estado no período, que ficou em torno de 6%. 

Apenas em 2004, é que o montante de recursos emprestados se aproxima de do primeiro 

ano. 

Quadro 7 - Estado do Maranhão, empréstimos obtidos junto ao BNB pelo setor 
turístico, taxas de crescimento e participação relativa no total do NE, no período 1998-
2004 
 

Anos Valores 
financiados * 

Taxa de 
crescimento (%) 

Participação no 
financiamento 
regional (%) 

1998 3.432.320,90  27,79 

1999 - -100,00 0,00 

2000 907.709,84  4,08 

2001 21.128,24   -97,67 0,47 

2002 511.290,19 2319,94 5,02 

2003 1.678.079,72     228,20 3,10 

2004 3.338.173,79       98,93 7,96 

Total 9.888.702,68  6,11 

   Fonte: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 

   * Valores a preços de 2004, deflacionados pelo IPA -10. 

O quadro 8 revela que no período considerado, os valores emprestados (a preços 

de 2004) pelo BNB para o setor turístico privado no estado da Paraíba apresentaram 

uma evolução semelhante ao do Maranhão, com exceção do ano de 2002 - já que neste 

último estado não há registro de empréstimo - e do último ano considerado, uma vez 

que o montante emprestado em 2004 pelo estado paraibano superou o valor contratado 

em 1998, primeiro ano da série. A despeito de pontos em comum na trajetória desses 

estados, percebe-se que os valores emprestados pelo banco no Maranhão foram 

sistematicamente mais elevados que os empréstimos efetuados por suas agências para o 
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setor turístico privado da Paraíba, com exceção do já aludido ano de 1999 e do ano de 

2001. O que termina por se refletir na participação relativa desses estados no total de 

recursos emprestados pelo BNB na referida linha de crédito, já que a participação 

maranhense foi pouco mais que o dobro da paraibana no período, que em média atingiu 

o percentual de 2,35%. 

Quadro 8 - Estado da Paraíba, empréstimos obtidos junto ao BNB com recursos do 
FNE pelo setor turístico, taxas de crescimento e participação relativa no total do NE, no 
período 1998-2004 
 

Anos Valores 
financiados* 

Taxa de 
crescimento (%)  

Participação no 
financiamento 
regional (%) 

1998 1.181.425,40  9,57 

1999 537.987,77 -54,46 3,29 

2000 156.220,03 -70,96 0,70 

2001 82.509,23 -47,18 1,82 

2002 125.358,76 51,93 1,23 

2003 340.280,28 171,45 0,63 

2004 1.375.282,50 304,16 3,28 

Total 3.799.063,98  2,35 

Fonte: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 

 
*Valores a preços de 2004, deflacionados pelo IPA -10 

 

Observando-se o caso do estado de Pernambuco no quadro abaixo, quando se 

considera os valores absolutos (a preços de 1994) constata-se que sua evolução foi 

similar ao estado de Alagoas. Certamente, a semelhança não diz respeito ao valor dos 

empréstimos efetuados pelo BNB para os setores turísticos privados dos dois estados, 

uma vez que o total de crédito concedido ao setor turístico em Pernambuco foi cerca de 

33% maior que o montante emprestado pelas agências do banco em Alagoas. Essa 

diferença se reflete na participação relativa desses estados no total de recursos 

emprestados pelo banco nessa linha de crédito na região, uma vez que a participação 

pernambucana foi, em média de 8,97% no período, enquanto a de Alagoas, conforme já 

foi ressaltado foi da ordem de 6,73%. 
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Quadro 9 - Estado de Pernambuco, empréstimos obtidos junto ao BNB com recursos 
do FNE pelo setor turístico, taxas de crescimento e participação relativa no total do NE, 
no período 1998-2004 
 

Anos Valores 
financiados*  

Taxa de 
crescimento (%)  

Participação no 
financiamento 
regional 

1998 1.581.894,50  12,81 

1999 1.943.269,26    22,84 11,90 

2000 469.928,02   -75,82    2,11 

2001 17.287,79    -96,32   0,38 

2002 21.919,77      26,79    0,22 

2003 7.527.524,53 34241,26   13,88 

2004 2.958.712,52       -60,69     7,06 

Total 14.520.536,39      8,97 

     Fonte: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 

     *Valores a preços de 2004, deflacionados pelo IPA -10 

 
Na concessão de crédito com os recursos do FNE pelo BNB, quando 

considerado em termos de valores absolutos a preços de 2004, o Piauí no quadro 10 teve 

um comportamento um tanto diferente dos outros estados considerados. 1999 foi o ano 

em que foi concedido o maior volume de empréstimos no estado, com a taxa de 

crescimento em relação ao ano anterior atingindo 614%. O segundo ano que teve maior 

destaque (em termos de concessão de financiamento) foi 2003, mas o valor emprestado 

ao longo do mesmo alcançou pouco mais da metade do crédito concedido em 1999. A 

participação relativa do estado do Piauí no total do Nordeste foi em média de 3,16% no 

período (bem inferior, portanto, ao percentual atingido em 1999, que ficou próximo a 

14,72%). 
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Quadro 10 - Estado do Piauí, empréstimos obtidos junto ao BNB com recursos do FNE 
pelo setor turístico, taxas de crescimento e participação relativa no total do NE, no 
período 1998-2004 
 

Anos Valores 
financiados* 

Taxa de 
crescimento (%) 

Participação no 
financiamento 
regional (%) 

1998 336.528,79  2,72 

1999 2.403.689,32 614,26 14,72 

2000 139.635,35 -94,19   0,63 

2001 327.934,87 134,85   7,22 

2002 123.991,67 -62,19   1,22 

2003 1.224.059,86 887,21  2,26 

2004 556.202,10 -54,56  1,33 

Total 5.112.041,96   3,16 

     Fonte: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL     

 *Valores a preços de 2004, deflacionados pelo IPA -10 

 

 Em se tratando do estado do Rio Grande do Norte, o quadro 11 mostra um 

comportamento irregular ao longo do período, com o volume de recursos emprestados 

em 1999 representando apenas cerca de 60% do total de crédito tomado pelo setor 

turístico privado no estado no ano de 1998, o primeiro da série. O ano seguinte, 2000, 

por outro lado, mostrou uma completa reversão desse quadro, com uma taxa de 

crescimento em relação ao ano anterior significativa, em torno de 1.100%. Nesse ano, o 

RN também se destaca por apresentar a maior participação relativa entre os estados 

nordestinos na concessão de financiamento com recursos do FNE, em torno de 36%.  

Esse percentual expressivo de participação relativa do estado é mantido também no ano 

seguinte, 2001, em torno de 33%, porém quando se observa a magnitude dos 

empréstimos feitos no referido ano nesse estado verifica-se uma sensível queda em 

relação ao ano 2000. Apesar dos anos citados nos quais o Rio Grande do Norte liderou a 

concessão de empréstimos ao setor turístico privado com recursos do FNE no Nordeste, 

a sua participação relativa em média foi próxima de 12%. 
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Quadro 11 - Estado do RN, empréstimos obtidos junto ao BNB pelo setor turístico com 
recursos do FNE, taxas de crescimento e participação relativa no total do NE, no 
período 1998-2004 
 

Anos Valores 
financiados* 

Taxa de 
crescimento (%) 

Participação  no 
financiamento 
regional (%) 

1998 1.065.129,29  8,62 

1999 664.495,83 -37,61 4,07 

2000 8.040.498,74 1110,01 36,16 

2001 1.507.458,97 -81,25 33,19 

2002 116.841,83 -92,25 1,15 

2003 2.222.269,10 1801,95 4,10 

2004 5.068.227,89 128,07 12,09 

Total 18.684.921,64  11,55 

   Fonte: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 

   * Valores a preços de 2004, deflacionados pelo IPA -10 

 

 O quadro 12 retrata o estado de Sergipe, que apresenta taxas de crescimento 

positivas nos anos de 1999 e 2000, mas sofre uma inflexão no ano seguinte, 2001. 

Considerando-se os valores absolutos, esse estado se destaca por ter concedido no ano 

de 2003, o maior volume de empréstimos com recursos do FNE para o setor turístico 

privado entre os estados do Nordeste. Esse valor, de cerca de 18 milhões de reais, só foi 

inferior ao longo do período considerado ao montante de crédito tomado no estado da 

Bahia no ano de 2004, que foi em torno de 20 milhões de reais. Desse modo, quando se 

considera a média da distribuição dos empréstimos entre os estados nordestinos no 

período de análise (1998-2004) tomando por referência os valores absolutos, Sergipe 

alcançou a segunda posição, com média de 17%, ficando atrás apenas da Bahia. 
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Curiosamente, esses percentuais revelam que, ainda que se considerem os 

valores emprestados em termos absolutos, economias menores como Sergipe e Rio 

Grande do Norte se destacam. Esse fenômeno parece contrariar a predisposição que as 

economias maiores têm de ter uma participação maior na oferta e demanda de 

financiamento, uma vez que Sergipe ficou à frente de estados com Ceará e Pernambuco 

e o Rio Grande do Norte também conseguiu, na média, superar esse último estado na 

tomada de crédito com recursos do FNE no período 1998/2004. 

Conforme foi abordado no início do capítulo, a distribuição do crédito com 

recursos do FNE entre os estados nordestinos (cujos tomadores foram os setores 

turísticos privados junto ao BNB em cada estado) deve ser considerada também sem o 

viés do tamanho da economia. Os dados acima revelam que mesmo quando se trata de 

valores absolutos, o estado de Sergipe se destacou no acesso a essa linha de 

financiamento.  Será interessante ver essa distribuição considerando o montante de 

financiamento recebido pelos estados dividido pelos valores de seus respectivos PIB. 

O quadro 13 permite esse exame: 

Quadro 13 - Posições dos estados nordestinos segundo as participações do crédito do 
(FNE) para o setor turístico no PIB estadual e do PIB estadual no regional 
 

Estado Crédito/PIB PIB estadual 
/PIB regional 

Alagoas 
Bahia 
Ceará 

Maranhão 
Paraíba 

Pernambuco 
Piauí 

Rio Grande do Norte 
Sergipe 

3ª posição 
5ª posição 
4ª posição 
6ª posição 
9ª posição 
8ª posição 
7ª posição 
2ª posição 
1ª posição 

7ª posição 
1ª posição 
3ª posição 
4ª posição 
5ª  posição 
2ª  posição 
9ª  posição 
6ª  posição 
8ª  posição 

Fontes: BNB para valores financiados e IPEA-data para os valores do PIB 

É possível observar que os estados de Sergipe e Rio Grande do Norte ocuparam 

a primeira e segunda posições na distribuição do crédito com recursos do FNE, com os 

volumes de financiamento dirigidos para o setor turístico nesses estados 

correspondendo no período, em média, a 25,66% e 13,25% dos valores de seus PIBs, 

respectivamente. O estado de Alagoas ficou em terceiro lugar, com o montante de 
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crédito alcançando, em média, o percentual de 9,26% de seu PIB, enquanto o quarto 

lugar foi ocupado pelo estado do Ceará, com o total de empréstimos para o setor 

representando, em média, 7,28% de seu PIB no período. Todos esses estados tiveram 

médias superiores a do Nordeste, quando se considera a proporção que o montante de 

financiamento dirigido ao setor turístico privado na região representou em termos do 

PIB regional no período 1998-2004, que foi em torno de 6,95%. 

Os demais estados nordestinos tiveram um desempenho inferior à média 

regional. Na Bahia, que é a maior economia da região como revela o quadro 5, o 

montante de financiamento com recursos do FNE correspondeu, em média a 6,13% de 

seu PIB no período. O percentual desse estado foi próximo ao do estado do Maranhão, 

que foi de 6,07%.  Enquanto o estado de Pernambuco, com a segunda maior economia 

do Nordeste, ocupou a penúltima posição, com o volume de crédito ao setor turístico 

privado no período com recursos do FNE atingindo, em média, 3,16% de seu PIB, 

ficando a frente apenas do estado da Paraíba, com o crédito ao setor representando 

apenas 2,58% de seu PIB. 

Esse indicador revela que a resposta dada pelo segmento privado às perspectivas 

de crescimento do turismo na região Nordeste, no que se refere à tomada de 

empréstimos dos recursos do FNE, parecem ter sido mais entusiásticas nas menores 

economias estaduais, como Sergipe, Rio Grande do Norte e Alagoas que nas grandes, 

como Bahia e Pernambuco. O gráfico 4 mostra os percentuais alcançados pelos estados 

frente à média da região quando se retira o viés do tamanho da economia. 
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O quadro 14 mostra a importância da receita turística na composição do PIB 

para os estados da região Nordeste no período.  

Quadro 14 – Importância do setor turístico no PIB dos estados da região NE, no 
período 1998-2004 

                                  

  

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados no IPEA-data para o PIB e 
BNB para receitas turísticas. 

 

 O quadro revela que os estados de Alagoas e Rio Grande do Norte quando se 

considera a importância do setor turístico no PIB estadual, usando como Proxy o 

indicador PIB/receita turística no período investigado, se encontram nas primeiras 

posições. Por outro lado, o Piauí ocupa uma das últimas posições quando se toma por 

base esse último critério. Contudo, Sergipe, que ocupou a primeira posição na 

distribuição de crédito com recursos do FNE/PIB, passa para o último lugar quando se 

leva em conta o critério considerado no quadro 14, o que permite concluir que o critério 

de distribuição de crédito pelo BNB com recursos do FNE para o setor turístico não foi 

baseado no peso que o mesmo detinha na economia estadual. 

 

4.2 OS ESTABELECIMENTOS TURÍSTICOS NOS ESTADOS NORDESTINOS NO 
PERÍODO 1998-2004 
 
 

Este item tratará do exame dos estabelecimentos turísticos nos estados 

nordestinos no período 1998/2004. Os negócios que compõem o total de 

estabelecimentos para fins de análise são: alojamento, alimentação, transporte, agências 

de viagens, aluguéis de automóveis e atividades recreativas. Tomando por base a região 

Nordeste, o crescimento médio anual do número de empreendimentos do setor nos anos 

Estados PIB/receita turística 
 Importância do setor turístico no 
PIB 

AL                     14.063 1ª posição 
BA                     26.645 6ª posição 
CE                     15.123 3ª posição 
MA                     27.871 8ª posição 
PB                     26.053 5ª posição 
PE                     17.626 4ª posição 
PI                     27.344 7ª posição 
RN                     14.341 2ª posição 
SE                     29.346 9ª posição 
Total NE                     20.438   
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considerados foi de 5,18%. É interessante ver como se deu a evolução do setor em cada 

estado da região.   

O quadro abaixo mostra o caso de Alagoas. É possível observar que a taxa de 

crescimento anual média do número de estabelecimentos no período considerado foi de 

4,29%, inferior, portanto, a taxa de crescimento da região, da ordem de 5,18%. A 

participação relativa que em média Alagoas alcançou no total de estabelecimentos do 

Nordeste foi de 5,72%, bastante próxima da fração que este estado detinha do PIB da 

região nesse período7, que era de 5,06%. 

Quadro 15 - Número de estabelecimentos turísticos no estado de Alagoas, taxa de 
crescimento e participação relativa no total do Nordeste, no período 1998/2004 
 

AL Anos Total de 
estabelecimentos 

Participação 
relativa 
AL/NE 

 1998 1.066 5,94% 
 1999 1.086 6,03% 
 2000 1.182 5,91% 
 2001 1.128 5,56% 
 2002 1.210 5,48% 
 2003 1.350 5,56% 
 2004 1.430 5,59% 

 Taxa anual de 
crescimento 4,29% * 

 Média Al/NE * 5,72% 
      Fonte: MTE -Rais 

 O quadro 16 mostra a evolução da composição do setor turístico alagoano no 

período 1998/2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
7 PIB a preços constante de 2004 
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Quadro 16 - Participação dos subsetores de alimentação, de alojamento e outros 
segmentos no total de estabelecimentos turísticos registrados no estado de Alagoas, no 
período 1998-2005, em % 
 

AL Ano Subsetor de 
alimentação

Subsetor de 
alojamento Outros 

 1998 53,00% 16,51% 30,49% 
 1999 55,62% 17,68% 26,70% 
 2000 53,89% 17,09% 29,02% 
 2001 55,76% 18,17% 26,06% 
 2002 55,45% 17,44% 27,11% 
 2003 51,41% 15,78% 32,81% 
 2004 50,63% 15,94% 33,43% 
 Média 53,68% 16,94% 29,37% 

  
           Fonte: MTE -Rais  

O peso do subsetor alimentação é bastante elevado, com média de 53,68% no 

período, correspondendo assim a mais da metade dos estabelecimentos turísticos 

registrados naquele período. O subsetor outros, composto pelos negócios transporte, 

agências de viagens, aluguéis de automóveis e atividades recreativas, teve participação 

relativa muito menor, com média de 29,37%, nos anos considerados. O subsetor 

alojamento apresentou um percentual de 16,94%, embora ocupe a terceira posição em 

função da agregação dos segmentos referidos acima (que mesmo apresentando taxas de 

participações menores quando considerados isoladamente foram classificados em 

outros). 

Em se tratando da Bahia, a participação relativa desse estado no total de 

estabelecimentos registrados nos anos 1998-2004 foi, em média, em torno de 40%, 

contra um coeficiente de participação desse estado no PIB regional de cerca de 32%. O 

quadro abaixo mostra o caso da Bahia  
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Quadro 17 - Número de estabelecimentos turísticos no estado da Bahia, taxa de 
crescimento e participação relativa no total do Nordeste, no período 1998/2004 

BA Anos Total de 
estabelecimentos 

Participação 
relativa 
BA/NE 

 1998 6.070 33,82% 
 1999 6.143 34,11% 
 2000 6.857 34,27% 
 2001 7.024 34,60% 
 2002 7.514 34,05% 
 2003 8.129 33,48% 
 2004 8.520 33,32% 

 Taxa anual de 
crescimento 4,96% * 

 Média BA/NE * 33,95% 
      Fonte: MTE -Rais   

Quando se observa a evolução da composição do número de estabelecimentos no 

quadro 18, percebe-se comportamento semelhante ao caso alagoano, com a 

predominância do setor de alimentação. O subsetor de alimentação representou, em 

média, cerca de 53% do total de estabelecimentos, com o subsetor outros tendo uma 

participação próxima de 28%. O subsetor alojamento, que ocupou a terceira posição em 

função da agregação realizada em outros, teve um peso próximo de 20%. 

Quadro 18 - Participação dos subsetores de alimentação, de alojamento e outros 
segmentos no total de estabelecimentos turísticos registrados no estado da Bahia, no 
período 1998-2005, em % 
 

BA Ano Subsetor de 
alimentação

Subsetor de 
alojamento Outros 

  1998 52,21% 19,46% 28,34% 
  1999 54,75% 20,84% 24,42% 
  2000 52,49% 19,89% 27,62% 
  2001 54,13% 20,73% 25,14% 
  2002 54,43% 19,34% 26,23% 
  2003 51,10% 18,97% 29,93% 
  2004 50,82% 19,18% 30,00% 
  

Média 52,85% 19,77% 27,38%   
          Fonte: MTE -Rais  

 O quadro 19 mostra o estado do Ceará, cuja participação no total de 

estabelecimentos turísticos registrados no Nordeste foi, em média, de 15,10%, contra 

uma participação no PIB regional no mesmo período, de cerca de 15%. A taxa de 
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incremento anual experimentada por esse estado foi de 5,70%, superando por uma 

pequena margem a taxa regional, de 5,15%. 

Quadro 19 - Número de estabelecimentos turísticos no estado do Ceará, taxa de 
crescimento e participação relativa no total do Nordeste, no período 1998/2004 
 

CE Anos Total de 
estabelecimentos 

Participação 
relativa 
CE/NE 

 1998 2.634 14,67% 
 1999 2.642 14,67% 
 2000 3.019 15,09% 
 2001 3.084 15,19% 
 2002 3.414 15,47% 
 2003 3.742 15,41% 
 2004 3.884 15,19% 

 Taxa anual de 
crescimento 5,70% * 

 Média CE/NE * 15,10% 
     Fonte: MTE -Rais 

 O quadro 20 mostra a composição setorial dos negócios turísticos no referido 

estado. 

Quadro 20 - Participação dos subsetores de alimentação, de alojamento e outros 
segmentos no total de estabelecimentos turísticos registrados no estado do Ceará, no 
período 1998-2005, em % 
 

CE Ano Subsetor de 
alimentação

Subsetor de 
alojamento Outros 

 1998 55,92% 13,40% 30,68% 
 1999 58,82% 15,18% 26,00% 
 2000 56,38% 15,44% 28,19% 
 2001 57,65% 17,15% 25,19% 
 2002 58,00% 15,85% 26,16% 
 2003 55,37% 14,94% 29,69% 
 2004 54,99% 14,91% 30,10% 
 Média 56,73% 15,27% 28,00% 

  
          Fonte: MTE -Rais  

 É notável o peso do subsetor de alimentação, compreendendo quase 60% do 

total de estabelecimentos do estado, seguido à distância pelo subsetor outros, com 

participação que, em média, alcançou o percentual próximo a 30%. De forma 

semelhante aos outros estados considerados, em função da agregação feita, o subsetor 

alojamento ocupou a terceira posição.  
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 O quadro 21 revela o caso do Maranhão, que teve, em média, uma participação 

de 4,75% no total de estabelecimentos turísticos registrados no Nordeste nos anos 

considerados, contra um percentual de 7,29% no PIB regional. A taxa média anual de 

crescimento do número de estabelecimentos foi de 5,08%, situando-se pouco abaixo da 

alcançada pelo Nordeste, de 5,18%.  

Quadro 21 - Número de estabelecimentos turísticos no estado do Maranhão, taxa de 
crescimento e participação relativa no total do Nordeste, no período 1998/2004 
 

MA Anos Total de 
estabelecimentos 

Participação 
relativa 
MA/NE 

 1998     902 5,03% 
 1999     816 4,53% 
 2000     918 4,59% 
 2001     925 4,56% 
 2002 1.034 4,69% 
 2003 1.180 4,86% 
 2004 1.276 4,99% 

 Taxa anual de 
crescimento    5,08% * 

 Média MA/NE * 4,75% 
                Fonte: MTE -Rais 

 O quadro 22 mostra a composição desses estabelecimentos turísticos.  

Quadro 22 - Participação dos subsetores de alimentação, de alojamento e outros 
segmentos no total de estabelecimentos turísticos registrados no estado do Maranhão, 
no período 1998-2005, em % 
 

MA 
Ano Subsetor de 

alimentação
Subsetor de 
alojamento 

Outros 

  1998 47,01% 16,08% 36,92% 
  1999 47,43% 18,63% 33,95% 
  2000 45,86% 18,41% 35,73% 
  2001 47,24% 19,89% 32,86% 
  2002 47,00% 17,99% 35,01% 
  2003 42,97% 17,80% 39,24% 
  2004 42,08% 17,95% 39,97% 
  Média 45,66% 18,11% 36,24% 
  

          Fonte: MTE -Rais  

 A participação do subsetor de alimentação foi, em média de 45,66%, com a 

segunda posição sendo ocupada pelo subsetor outros (transporte, agências de viagens, 
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aluguel de automóveis, atividades recreativas), com percentual de 36,24% e em terceiro 

lugar, em função da agregação realizada ficou o setor de acomodação.  

O quadro 23 apresentou os seguintes dados: participação relativa desse estado no 

número de estabelecimentos turísticos nordestino foi de 5,88% no período, contra uma 

participação no PIB regional de 6,34%. A taxa média anual de incremento do número de 

empreendimentos turísticos foi de 5,54%, superando por uma estreita margem a taxa de 

crescimento anual dos estabelecimentos turísticos da região. 

Quadro 23 - Número de estabelecimentos turísticos na Paraíba, taxa de crescimento e 
participação relativa no total do Nordeste, no período 1998/2004 
 

PB Anos Total de 
estabelecimentos 

Participação 
relativa PB/NE 

 1998 1.031 5,74% 
 1999 1.098 6,10% 
 2000 1.170 5,85% 
 2001 1.173 5,78% 
 2002 1.289 5,84% 
 2003 1.444 5,95% 
 2004 1.504 5,88% 

 Taxa anual de 
crescimento 5,54% * 

 Média PB/NE * 5,88% 
       Fonte: MTE –Rais.  

 O quadro abaixo mostra a composição do setor turístico no estado  

Quadro 24 - Participação dos subsetores de alimentação, de alojamento e outros 
segmentos no total de estabelecimentos turísticos registrados no estado da Paraíba, no 
período 1998-2005, em % 
 

PB Ano Subsetor de 
alimentação

Subsetor de 
alojamento Outros 

 1998 49,85% 16,10% 34,04% 
 1999 53,83% 15,12% 31,06% 
 2000 51,79% 14,70% 33,50% 
 2001 53,71% 15,35% 30,95% 
 2002 53,30% 12,49% 34,21% 
 2003 51,25% 11,70% 37,05% 
 2004 49,27% 12,43% 38,30% 
 Média 51,86% 13,98% 34,16% 

  
          Fonte: MTE -Rais  
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Quando se examina a composição do setor no estado paraibano no período de 

análise percebe-se que predominaram os estabelecimentos turísticos dedicados às 

atividades alimentação, com 51,86%. Em seguida, as atividades agregadas no subsetor 

outros, com participação média de 43,16%, e na terceira posição, em decorrência do 

critério de agregação, se encontravam o subsetor de alojamento, com 13,98%.  

 O caso de Pernambuco está exposto no quadro seguinte. Ela mostra que a 

participação relativa desse estado no número total de estabelecimentos turísticos 

registrados no Nordeste foi de 18,51%, contra um percentual de participação no PIB 

regional no mesmo período de 19,33%. A taxa de crescimento anual do número de 

estabelecimentos foi, em média, de 4,09%, inferior à taxa de expansão anual 

experimentada pela região, de 5,18%. 

Quadro 25 - Número de estabelecimentos turísticos no estado de Pernambuco, taxa de 
crescimento e participação relativa no total do Nordeste, no período 1998/2004 
 

PE Anos Total de 
estabelecimentos 

Participação 
relativa PE/NE 

 1998 3.469 19,33% 
 1999 3.426 19,02% 
 2000 3.719 18,59% 
 2001 3.745 18,45% 
 2002 3.997 18,11% 
 2003 4.404 18,14% 
 2004 4.593 17,96% 

 Taxa anual de 
crescimento 4,09% * 

 Média PE/NE *    18,51% 
     Fonte: MTE -Rais  

 Quando se observa a composição dos estabelecimentos registrados no estado no 

período é possível constar o peso do subsetor de alimentação, com média de 

participação de 58,53%. O subsetor outros, que incorpora transporte, aluguel de 

automóveis, agências de viagens e atividades de recreação, ficou em segundo lugar, 

com participação que, no período, foi, em média, de 25,86%. O subsetor de alojamento, 

em função da agregação atingiu o patamar de 15,61%. 
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Quadro 26 - Participação dos subsetores de alimentação, de alojamento e outros 
segmentos no total de estabelecimentos turísticos registrados no estado de Pernambuco, 
no período 1998-2005, em % 
 

PE Ano Subsetor de 
alimentação

Subsetor de 
alojamento Outros 

 1998 58,23% 14,53% 27,24% 
 1999 61,88% 15,56% 22,56% 
 2000 58,43% 15,30% 26,27% 
 2001 59,73% 16,90% 23,36% 
 2002 58,94% 16,21% 24,84% 
 2003 56,06% 15,46% 28,47% 
 2004 56,41% 15,31% 28,28% 
 Média 58,53% 15,61% 25,86% 

  
          Fonte: MTE -Rais  

 O estado do Piauí aparece no quadro abaixo, apresentando uma participação no 

número de estabelecimentos turísticos do Nordeste, de 3,75%, semelhante peso que o 

mesmo representou no PIB regional no período 1998/2004, que foi de 3,80%. A taxa de 

crescimento anual do número de estabelecimento foi de 4,76%, inferior, portanto, a taxa 

de incremento anual no número de estabelecimentos turísticos verificada para o 

Nordeste, de 5,18%. 

Quadro 27 - Número de estabelecimentos turísticos no estado do Piauí, taxa de 
crescimento e participação relativa no total do Nordeste, no período 1998/2004 

PI Anos Total de 
estabelecimentos 

Participação 
relativa PI/NE 

 1998 688 3,83% 
 1999 696 3,86% 
 2000 757 3,78% 
 2001 735 3,62% 
 2002 823 3,73% 
 2003 904 3,72% 
 2004 953 3,73% 

 Taxa anual de 
crescimento 4,76% * 

 Média PI/NE * 3,75% 
     Fonte: MTE -Rais 

 Quando se considera a composição desses estabelecimentos no período 

considerado, verifica-se que o mesmo apresentou a seguinte resultado: o subsetor 

alimentos teve maior peso, em média, 50,63%, seguido pelo subsetor outros com 

33,52%, agregando quatro atividades distintas como sucedeu nos demais estados. 



80 

 

Finalmente, a terceira posição foi ocupada pela subsetor alojamento, com 15,84%, em 

decorrência da mencionada agregação.  

Quadro 28 - Participação dos subsetores de alimentação, de alojamento e outros 
segmentos no total de estabelecimentos turísticos registrados no estado do Piauí, no 
período 1998-2005, em % 
 

PI Ano Subsetor de 
alimentação

Subsetor de 
alojamento Outros 

 1998 51,74% 14,53% 33,72% 
 1999 54,31% 15,52% 30,17% 
 2000 49,93% 16,25% 33,82% 
 2001 49,39% 17,41% 33,20% 
 2002 51,15% 16,04% 32,81% 
 2003 49,23% 15,60% 35,18% 
 2004 48,69% 15,53% 35,78% 
 Média 50,63% 15,84% 33,52% 

  
          Fonte: MTE –Rais 

 O próximo estado a ser considerado é o Rio Grande do Norte, com informações 

constantes no quadro abaixo. A participação relativa do número de estabelecimentos 

desse estado na região Nordeste foi de 7,72%, contra uma participação no PIB regional 

no período de 6,20%. Em se tratando da taxa de crescimento anual do número de 

estabelecimentos, sua magnitude que foi, em média, de 7,75% superou a taxa de 

expansão da região Nordeste, de 5,18%. 

Quadro 29 - Número de estabelecimentos turísticos no estado do Rio Grande do Norte, 
taxa de crescimento e participação relativa no total do Nordeste, no período 1998/2004 
 

RN Anos Total de 
estabelecimentos 

Participação 
relativa 
RN/NE 

 1998 1.302 7,25% 
 1999 1.313 7,29% 
 2000 1.486 7,43% 
 2001 1.537 7,57% 
 2002 1.719 7,79% 
 2003 1.978 8,15% 
 2004 2.196 8,59% 

 Taxa anual de 
crescimento 7,75% * 

 Média RN/NE * 7,72% 
     Fonte: MTE -Rais  
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Assim como ocorreu com os demais estados nordestinos, o maior peso foi do 

subsetor de alimentação, com 51,08%, seguido dos outros, com percentual de 27,64%, o 

qual agregou quatro diferentes negócios turísticos, conforme já mencionado 

anteriormente. A terceira posição foi ocupada pelo subsetor alojamento, com 21,29%, 

em decorrência do fenômeno da agregação.    

Quadro 30 - Participação dos subsetores de alimentação, de alojamento e outros 
segmentos no total de estabelecimentos turísticos registrados no estado do Rio Grande 
do Norte, no período 1998-2005, em % 
 

RN Ano Subsetor de 
alimentação

Subsetor de 
alojamento Outros 

 1998 50,69% 21,43% 27,88% 
 1999 52,40% 23,31% 24,30% 
 2000 50,20% 21,60% 28,20% 
 2001 52,70% 22,38% 24,92% 
 2002 51,48% 21,47% 27,05% 
 2003 49,60% 19,62% 30,79% 
 2004 50,46% 19,22% 30,33% 
 Média 51,08% 21,29% 27,64% 

  
          Fonte: MTE -Rais  

 No caso de Sergipe, sua participação relativa no total de estabelecimentos 

registrados no Nordeste foi de 4,61%, correspondente a seu peso na formação do PIB 

regional no período considerado 1998-2004, que foi de 4,69%. A taxa de crescimento 

anual do número de estabelecimentos desse estado alcançou o percentual de 6,38%, 

superando a taxa de expansão verificada para esse indicador no Nordeste, de 5,18%.  

Quadro 31 - Número de estabelecimentos turísticos no estado de Sergipe, taxa de 
crescimento e participação relativa no total do Nordeste, no período 1998/2004 
 

SE Anos Total de 
estabelecimentos 

Participação 
relativa SE/NE 

 1998 787 4,38% 
 1999 792 4,40% 
 2000 900 4,50% 
 2001 950 4,68% 
 2002 1.070 4,85% 
 2003 1.151 4,74% 
 2004 1.213 4,74% 

 Taxa anual de 
crescimento 6,38% * 

 Média SE/NE * 4,61% 
    Fonte: MTE -Rais 
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Assim, um índice de valor igual a 100, supondo que não tenha havido mudança no 

tamanho dos empreendimentos turísticos nos estados nordestinos no período 1998-

2004, indica que o setor turístico manteve a mesma participação no PIB. Caso o valor 

seja superior a 100, o setor turístico teria aumentado sua participação no PIB e caso seja 

inferior a 100, indica que o setor teve seu peso reduzido na formação do PIB. 

Outro aspecto que pode ser considerado é comparar o índice de cada estado para o 

período de análise com o índice da região Nordeste, para ver se o desempenho de cada 

estado frente ao regional. O quadro 33 retrata o comportamento do índice no período 

analisado 

Quadro 33 - Taxas de crescimento do número de estabelecimentos e do PIB e índice de 
evolução do setor turístico por estado do Nordeste, no período 1998/2004 
 
Estados Taxa de cresc. do nº de 

estabelecimentos 
turísticos 

Taxa de cresc. do 
PIB estadual 

Índice de evolução 
do setor turístico na 
economia estadual 

Alagoas 4,29% 3,02% 101,23 
Bahia 4,96% 2,60% 102,30 
Ceará 5,70% 1,99% 103,64 
Maranhão 5,08% 8,36% 96,97 
Paraíba 5,54% 2,80% 102,67 
Pernambuco 4,09% 0,57% 103,50 
Piauí 4,76% 3,88% 100,85 
Rio Grande Norte 7,75% 4,22% 103,39 
Sergipe 6,38% 5,12% 101,20 
Nordeste 5,18% 2,81% 102,31 
Fonte: Dados extraídos MTE e IPEA-data (elaboração própria) 

De acordo com o índice considerado, excetuando o caso do Maranhão, nos 

demais estados nordestinos o setor turístico aumentou sua participação relativa no PIB 

estadual, merecendo destaque os estados do Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. 

Quando se compara o valor do índice de cada estado com o valor obtido pela 

região, supondo que não houve mudança no tamanho dos empreendimentos, percebe-se 

que o setor turístico teve ampliada sua participação no PIB estadual em proporção 

superior ao incremento do setor no PIB regional nos estados do Ceará, Pernambuco e 

Rio Grande do Norte. Nos estados da Bahia e Paraíba a participação do setor na 

formação do PIB foi semelhante à contribuição que o setor turístico ao PIB regional, 

enquanto nos estados de Alagoas, Sergipe, Piauí e Maranhão ela foi menor.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho tem o objetivo de examinar o critério que sustentou a 

distribuição geográfica do crédito, com recursos do FNE, para o setor turístico privado 

nordestino no período 1998-2004, que corresponde à fase de maturação de parte 

substancial dos investimentos do PRODETUR I na região. 

 Considerando que o propósito do PRODETUR era fornecer a infra-estrutura 

pública básica a partir da qual seria possível atrair investimentos privados no setor 

turístico da região, o trabalho focaliza o crédito dirigido ao setor nos estados 

nordestinos pelo BNB. A opção pelo crédito concedido no período está fundada na 

possibilidade do mesmo ser tratado tanto pela ótica da oferta, quanto pela da demanda. 

 Pelo lado da oferta, o mesmo pode mostrar o critério de distribuição geográfica 

definido pela instituição financeira, no caso pelo BNB, que orientou o volume de 

crédito ofertado em cada estado da região. Mas, evidentemente, a contrapartida da 

concessão de empréstimos é a decisão de tomá-lo por parte do investidor que pretende 

financiar a implantação e/ou operação do empreendimento turístico, o que fornece 

indicações, também, do comportamento da demanda por crédito.  

 A literatura que aborda o financiamento na vertente pós-keynesiana chama 

atenção para o aspecto de ser o financiamento em condições adequadas, em termos de 

prazos e custos, um fator condicionante do investimento. Nesse sentido, a demanda por 

crédito também pode ser vista como uma proxy da resposta do setor privado às políticas 

de estímulo ao desenvolvimento de um dado setor. 

 Assim, a opção pelo exame do crédito dirigido ao setor turístico nordestino está 

baseada nas evidências que o mesmo pode proporcionar acerca dos critérios que 

orientaram tanto a alocação do crédito pelo BNB, quanto na resposta dada pelo 

segmento turístico em cada estado da região às políticas de fomento implantadas.  

 A análise dos dados de distribuição espacial de crédito revela que, ainda que se 

tome por base apenas os valores absolutos do crédito concedido, é possível constatar 

que o estado de Sergipe captou um maior volume de financiamento que os estados de 

Pernambuco e Ceará, que representam a segunda e terceira economia da região em 
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termos de magnitude de PIB, respectivamente.  Mesmo o estado do Rio Grande do 

Norte ficou a frente do estado de Pernambuco.  

 Quando se examina os dados de distribuição de crédito entre os estados 

nordestinos retirando-se o viés do tamanho da economia estadual, através da divisão do 

montante de financiamento recebido por cada estado pelos valores de seus respectivos 

PIB, percebe-se que o critério de alocação rompeu com a tendência da distribuição de 

crédito favorecer as maiores economias. Os estados de Sergipe, Rio Grande do Norte e 

Alagoas ocuparam a primeira, segunda e terceira posições, respectivamente, na 

distribuição do crédito com recursos do FNE, com os volumes de financiamento 

dirigidos para o setor turístico nesses estados correspondendo no período, em média, a 

25,66%, 13,25% e 9,26% dos valores de seus PIB, respectivamente. Esses estados, 

juntamente com o Ceará, tiveram médias superiores a do Nordeste, quando se considera 

a proporção que o montante de financiamento dirigido ao setor turístico privado na 

região representou em termos do PIB regional no período 1998-2004, que foi em torno 

de 6,95%. 

 Contudo, os dados revelam que o estado do Piauí, que apresenta o menor PIB da 

região ficou abaixo da média regional, sugerindo que o critério não privilegiava apenas 

tamanho da economia, favorecendo exclusivamente as pequenas economias. Em função 

dessa constatação considerou-se o peso do turismo nas economias estaduais, tomando 

como proxy o indicador PIB/receita turística. Os dados revelaram que com base nesse 

critério, o estado de Sergipe passa a ocupar a última posição, mas Piauí também está 

entre as últimas colocações.  

Tais resultados permitiram uma coleta de evidências suficientes para ampliar o 

grau de confiança na hipótese da distribuição espacial de crédito, com recursos do FNE, 

pelo BNB ter rompido a tendência à elevada concentração do crédito nas economias 

mais ricas da região. Mas o critério de alocação também não beneficiou apenas as 

economias mais pobres e tampouco orientou a concessão de empréstimos tomando por 

base o peso do setor turístico nas economias estaduais.  

Contudo, a possibilidade do BNB ter adotado como critério a combinação 

tamanho da economia, com o propósito de favorecer os estados mais pobres, com o 

potencial de desenvolvimento do turismo apresentado por cada estado, precisa ser 
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investigada. O que só será possível com a disponibilidade de informações e dados das 

operações de empréstimos em um nível de desagregação muito maior do que essa 

dissertação teve acesso. 

Outro aspecto examinado foi considerar a evolução do setor turístico nas 

economias nordestinas, a partir do registro do número de seus estabelecimentos nos 

estados nordestinos, no período 1998-2004. Embora a falta de informações acerca do 

tamanho dos estabelecimentos restrinja o alcance de seus resultados, a criação de um 

índice que examine essa evolução comparativamente com a trajetória do PIB pode ser 

explorado como um exercício preliminar que fornece alguma indicação sobre a 

participação do setor quando se observa o desempenho da economia estadual. 

Assim, considerando-se apenas o índice de cada estado é possível observar que o 

no período considerado, excetuando o caso do Maranhão, nos demais estados 

nordestinos o setor turístico aumentou sua participação relativa no PIB estadual, 

destacando-se os estados do Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Quando se 

comparam os valores dos índices estaduais com o do Nordeste, supondo que não houve 

mudança no tamanho dos estabelecimentos, percebe-se que apenas os estados do Ceará, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte superaram o índice regional. Os estados da Bahia e 

Paraíba tiveram os valores de seus índices próximos ao valor da região e os demais 

estados ficaram abaixo do mesmo. 

Certamente, além da limitação colocada pela suposição de invariabilidade do 

tamanho dos estabelecimentos existem outras, que se manifestam pelo elevado peso que 

o segmento de alimentação detém na composição dos estabelecimentos do setor. Uma 

vez que esse segmento inclui restaurantes e bares que servem não apenas os turistas, 

mas a população local, sua classificação como empreendimentos turísticos gera 

distorções quando se afere o peso do setor no PIB estadual. 

Considerando-se os indicadores utilizados, crédito dirigido ao setor turístico 

nordestino e evolução do número de estabelecimentos turísticos registrados no período 

1998-2004, é possível constatar que o critério de alocação adotado pelo BNB rompeu 

com a tendência de elevada concentração de crédito nos espaços mais ricos da região 

Nordeste.  Esse resultado parece está de acordo com a literatura explorada nesse 

trabalho, notadamente, o trabalho de Dow Apud Amado (1999, p. 220), uma vez que o 
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crédito dirigido fornecido por uma instituição financeira pública operou como um 

“elemento exógeno ao sistema”, gerando um resultado em termos de alocação de crédito 

que favoreceu algumas pequenas economias da região.  

Por outro lado, quando se considera a evolução do setor comparativamente ao 

PIB estadual e regional, é possível perceber que os estados do Rio Grande do Norte e do 

Ceará se destacaram também. Mas, enquanto o volume de financiamento captado pelo 

estado potiguar correspondeu a 13,25% do seu PIB no período 1998-2004, coloca esse 

estado na segunda posição em termos de captação de empréstimos com recursos do 

FNE, o estado do Ceará ocupou a quarta posição, com o volume de financiamento 

representando cerca de 7,28% de seu PIB. Desse modo parece razoável concluir que a 

importância do crédito dirigido com recursos do FNE foi maior para sustentar o 

crescimento do setor turístico no estado potiguar. 
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