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RESUMO 

 

 

O trabalho pretende investigar as trajetórias dos setores turístico e imobiliário em Natal e 

Tibau do Sul, no período 2001-2016, tomando por base a evolução de indicadores como o 

número de estabelecimentos comerciais e o volume de emprego. A hipótese que o sustenta 

é que a singularidade de Tibau do Sul, Município onde se localiza a Praia de Pipa, tornou-o 

uma destinação diferente de Natal, determinando um tipo de conexão distinta entre os 

setores acima mencionados, comparativamente com o observado em Natal, especialmente 

após o declínio do número de turistas estrangeiros que visitaram o estado. Após a queda 

dessa fonte de demanda por ativos imobiliários na capital, a conclusão das grandes obras 

para a recepção da Copa de 2014 e a redução do fomento para o setor habitacional 

tornaram os laços entre os dois setores ainda mais frouxos para gerar uma dinâmica de 

retroalimentação capaz de favorecer o crescimento da cidade. Tibau do Sul, mesmo com a 

queda de turistas estrangeiros, continuou a atrair visitantes em escala suficiente para 

sustentar a expansão de suas atividades turísticas, determinantes do ritmo de crescimento 

de sua oferta imobiliária. 

 

Palavras-chave: Turismo. Setor Imobiliário. Construção civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This research intends to investigate the trajectory in the tourism and real estate sectors in 

the Natal and Tibau do Sul in the period from 2001-2016, taking on the basis the 

evolutions of indicators as the number of commercial establishments and the volume of 

employment. The hypothesis that sustains him is that the singularity of Tibau do Sul, a 

municipality where Pipa beach is localized, it made it a different destination for Natal, 

determining a distinct type of connection between the above mentioned sectors, 

compared with the observed in Natal, especially after the decline in the number of 

foreign tourist who visited the state. After the fall of this source of demand for real 

estate assets in the capital, the completion of major works for the reception of the 2014 

cup and the reduction of the development of the real estate made the links between the 

two sectors even looser to generate a dynamics of feedback that can promote the growth 

of the city. Tibau do Sul, even with the fall of foreign tourists, continued to attract 

visitors in sufficient scale to sustain the expansion of their tourist activities, determinants 

of the growth rate of its real estate offer. 

 

Keywords: Tourism. Real Estate Sector. Construction. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na última década um fenômeno característico de praias europeias assumiu 

crescente importância no litoral do Nordeste brasileiro, a busca da segunda residência, que 

durante um tempo provocou uma estreita conexão entre o turismo e o setor imobiliário, 

transformando as paisagens urbanas da região ao acionar a construção civil. Lançamentos 

de empreendimentos imobiliários que se seguiram a esse movimento foram empreendidos 

por grandes grupos nacionais e estrangeiros, atraídos para os estados nordestinos 

contemplados pela demanda dos turistas estrangeiros.  

Os estados da região que receberam esses turistas já tinham uma infraestrutura 

turística. No caso do Rio Grande do Norte, sua capital, Natal, já havia montado um parque 

hoteleiro nos anos noventa capaz de sustentar a crescente demanda por turismo em seu 

território, bem como realizara também contínuos investimentos na difusão de seu produto 

turístico característico, sol e mar, aliado as paisagens incomuns proporcionadas por suas 

dunas. 

Assim, quando os turistas europeus reorientaram seus destinos turísticos parte deles 

incorporou o estado em suas rotas, especialmente em meados da década de 2000. A 

relativa proximidade do Rio Grande do Norte do Continente Europeu, aliada aos baixos 

preços dos ativos domésticos quando cotados em euro favoreceu a aquisição dos ativos 

imobiliários no estado.    

Há uma notável diferença entre a compra de um terreno com recursos próprios para 

se construir uma casa de praia ou de campo e a sua aquisição de uma incorporadora ou 

empreiteira, que faz loteamentos ou constrói condomínios tendo atrás de si a sustentação 

de um grande volume de capital. Em seus períodos de investimento no local, esse agente é 

capaz com seus empreendimentos imobiliários de não apenas alterar a dinâmica econômica 

regional, mas também transformar a estrutura urbana. 

O que motiva a procura por ativo imobiliário? É o desejo de que o mesmo sirva de 

segunda residência para o próprio demandante ou a possibilidade dele vendê-la a outro 

comprador (comprador final), em uma transação na qual opera como mero intermediário 

em busca de obter ganhos de capital com a subsequente venda do imóvel? As diferentes 

possibilidades servem para gerar movimentos especulativos, em que tanto demandantes 

quanto ofertantes contribuem para retroalimentar o processo. O comprador final da 

segunda residência também opera nessa direção, quando a adquire para uso pessoal e 
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também para auferir renda de aluguel em determinados períodos do ano. Toda essa 

dinâmica promove transformações na paisagem do local. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, lançou nos censos de 2000 

e 2010 dados sobre o fenômeno da segunda residência no país. O litoral do estado do Rio 

Grande do Norte foi uma das regiões que mais atraiu investimento em residências desse 

tipo, entre 2004 e 2009. Período marcado pelo crescimento significativo de turistas 

estrangeiros no estado. Nos citados anos firmou-se uma estreita conexão entre o setor 

turístico e o imobiliário no estado, com a atração de capital externo destinado a aplicação 

de recursos tanto na expansão da rede hoteleira, construção de pousadas, quanto no 

lançamento de novos empreendimentos imobiliários.  

O Nordeste brasileiro, o estado do Rio Grande do Norte e, em especial, os 

Municípios de Natal e Tibau do Sul, com sua famosa praia de Pipa, tornaram-se, de um 

lado, espaço de reprodução das estratégias de acumulação de grandes grupos europeus, 

notadamente os espanhóis ligados ao setor imobiliário e da construção civil e de outro, 

base de expansão para o capital imobiliário e financeiro em âmbitos local, regional e 

nacional. 

A crise de 2007-2008 foi responsável pela retração/colapso das estruturas de  

aplicações de portfólio que sustentaram o ciclo de crescimento do setor turístico e 

imobiliário em várias cidades espanholas. No Brasil, porém, as políticas de expansão do 

crédito empreendidas pelo Governo do Presidente Lula e as políticas habitacionais, como o 

Programa Minha Casa Minha Vida, ofereceram condições para a manutenção do 

crescimento do setor da construção civil. Ademais, a Copa do Mundo, de 2014, em que 

Natal foi um dos municípios que sediou o evento deu fôlego aos investimentos no setor.  

Os dois anos que se seguiram a Copa do Mundo de 2014 foram marcados pelo 

declínio da economia brasileira, com aumento das taxas de juros e retração do 

financiamento habitacional. A este quadro soma-se a queda significativa do turismo 

internacional, até mesmo em relação ao início da década passada, o que inclusive provocou 

o malogro de parte significativa dos grandes empreendimentos imobiliários que pretendiam 

reproduzir no litoral potiguar o que fora feito em várias cidades espanholas, deixando o 

estado cheio dos chamados “elefantes brancos”, constituído por projetos inacabados.  

Para se compreender o que aconteceu com os setores turístico e imobiliário de 

Natal ao longo desse período, é importante recuperar suas respectivas trajetórias. Contudo, 

é fundamental contrapor a evolução dos mesmos com o desempenho desses setores em 
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outro destino turístico do estado, no caso, Tibau do Sul, onde está localizada a Praia de 

Pipa. Assim, podem ser investigadas as possibilidades de diferentes dinâmicas nas 

conexões entre eles, que podem oferecer inclusive indicações a respeito do aumento ou 

redução do peso do turismo na determinação do emprego ao longo do tempo, nos referidos 

municípios. 

A investigação tem por base a ideia que na economia não existem fenômenos 

isolados, pois em geral eles se articulam a um movimento mais amplo, de modo que 

mesmo que o evento estudado ocorra em num pequeno município local, ele pode estar 

replicando situações, fatos estilizados, que podem ser vistos em locais com características 

econômicas parecidas. Neste sentido, Tibau do Sul, mais precisamente Pipa, pode 

apresentar singularidades que o tornam uma destinação mais parecida com outras praias 

famosas em outros países que uma cidade como Natal, capital do estado e cidade de porte 

médio. 

O objetivo central desse trabalho é investigar as trajetórias dos setores turístico e 

imobiliário em Natal e Tibau do Sul, no período 2001-2016, tomando por base a evolução 

de indicadores como o número de estabelecimentos comerciais e o volume de emprego.  

A hipótese que sustenta o trabalho é que a singularidade de Tibau do Sul, 

notadamente de Pipa, determinou um tipo de conexão diferente entre os setores turístico e 

imobiliário, comparativamente com o observado em Natal, no período estudado. 

 O trabalho está estruturado em cinco capítulos, contando com essa introdução. O 

segundo capítulo tratará do referencial teórico e metodológico que servirá de base à 

exploração do tema. 

O terceiro se destina a examinar os fatores condicionantes no estabelecimento das 

conexões entre os setores turístico e imobiliário em Natal e em Tibau do Sul e o quarto 

capítulo investiga as trajetórias dos setores turístico e imobiliário nos referidos municípios, 

através da evolução do número de estabelecimentos e do volume de emprego nos mesmos, 

bem como explora as medidas de especialização através do quociente locacional da 

atividade turística e do Índice Hirschman-Herfindah. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

  Este capítulo será dedicado ao tratamento do referencial teórico metodológico 

adotado para o desenvolvimento do trabalho.  

 

2.1 Turismo e produção imobiliária 

Theobald (1998) considera que embora se possa mensurar o impacto do turismo na 

economia, desagregando-o como um setor especifico, avaliar seu peso na mesma é uma 

tarefa bastante complicada. 

Por outro lado, Ruchman (1999), ao afirmar que o turismo é um produto intangível, 

relacionando-o a uma experiência real voltada ao conhecimento e lazer, estabelece uma 

separação entre turismo e viagem. Em sua perspectiva, turismo como sinônimo de viagem 

sempre existiu na história: o homem primitivo era nômade, pois estava sempre viajando e 

mudando de lugar, à procura de comida ou de condições climáticas adequadas. Nesse 

conceito o turismo seria sinônimo de viagem, mas para fins de estudo deve-se proceder à 

separação, como Ruchman o faz. 

O turismo envolve uma atividade que é comercial em sua essência, cujas bases 

capitalistas remontam à primeira revolução industrial, pois os primeiros registros de 

atividade com essas características datam de 1810, sob a organização de Thomas Cook. A 

partir de 1941 foram criadas companhias que ofereciam viagens em larga escala, 

massificando o turismo que nas décadas seguintes incorporou diferentes países ao seu 

circuito, acompanhando o progresso técnico no sistema de transporte (REJOWSKI, 2002). 

Até o final do século XX, conforme observa Bezerra (2005), o crescimento do turismo 

internacional foi uma realidade. Para a autora,  

Ao longo deste tempo, governos em circunstâncias diversas têm procurado 

incentivar a expansão do turismo em seus territórios. Mas, seja em função do 

interesse que o assunto vem despertando através da imprensa, pelo crescimento 

de estudos relacionados ao tema, ou mesmo por fenômenos relacionados à 

difusão de padrões de consumo e estilo de vida promovidos pela indústria 

cultural, o fato é que nos últimos anos tem aumentado o número de países que 

veem o turismo como uma alternativa defensável para aumentar suas receitas 

cambiais e melhorar os níveis de emprego e bem-estar de seus cidadãos. 

Algumas agências multilaterais, como Banco Mundial, BID, etc., têm 

compartilhado esta visão e financiado em vários países projetos de investimentos 

voltados ao turismo. (BEZERRA, 2005, p. 15-16). 
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Em se tratando especificamente do emprego no setor turístico, Bezerra (2005) faz a 

seguinte observação:  

As constantes referências à capacidade que teria o turismo de gerar postos de 

trabalho também precisam ser qualificadas. As loas de governos, agências 

multilaterais e os lobbys que se formam em torno dos negócios do setor 

raramente aludem que a maior parte do emprego é, tipicamente, de baixa 

qualificação e sensível aos efeitos da sazonalidade que acomete os negócios 

turísticos. Por tal característica - e dado o excesso de mão-de-obra com o qual se 

defronta o setor -, o nível de remuneração costuma ser baixo, e o trabalho 

sazonal. Nos países subdesenvolvidos a demanda por trabalhadores tende a ser 

suprida pelas populações dos próprios países. Nos países desenvolvidos, 

especialmente no setor hoteleiro, os trabalhadores estrangeiros são aproveitados 

com frequência, pois aceitam salários mais baixos e condições de trabalho mais 

precárias, em relação a mão-de-obra local. (BEZERRA, 2005, p. 143).  

 

Por outro lado, Rejowski (2002) assinala que o progresso técnico no sistema de 

transporte, que promoveu a popularização dos transportes aéreos, permitindo a 

massificação do turismo, continua a ser um condicionante importante para explicar o 

turismo internacional e a segunda residência em diferentes países. Cidadãos de qualquer 

lugar do mundo podem ter outra residência em outro território, desde que tenham 

condições de adquiri-la.  

O crescimento do turismo de massa está condicionado também à existência de 

infraestrutura turística, na forma de aeroportos, portos, rodovias e equipamentos turísticos, 

tais como rede hoteleira, gastronomia, dentre outros. Assim, entre os primórdios da 

organização dos negócios turísticos em bases capitalistas e a característica que assume no 

Pós Segunda Guerra, é possível observar a expansão das cidades, tanto nos países 

desenvolvidos quanto na periferia do sistema. O fenômeno do desenvolvimento urbano foi 

acompanhado pelo crescimento dos investimentos em infraestrutura urbana e na construção 

de imóveis, de caráter residencial e comercial, encontrando-se os equipamentos turísticos 

classificados nesta última categoria.  

O exame da produção imobiliária pode envolver diferentes perspectivas, dado as 

finalidades a que servem. No caso específico dos equipamentos turísticos, a sua construção 

é motivada pela busca da obtenção de renda na forma de lucros, por parte dos empresários 

que operam no setor. Em se tratando do imóvel residencial, Ferraz (2011) destaca duas 

características essenciais a que convém ressaltar: a primeira está relacionada ao seu caráter 

social e de interesse público, pois uma casa é o lar que dá dignidade a um ser humano; a 

segunda diz respeito ao fato desse imóvel residencial ser uma mercadoria apropriada pela 
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esfera privada, servindo de ativo. Ao se abordar o tema imóvel residencial se deve sempre 

considerar essa dupla face. 

 Outro aspecto a ser ressaltado é que, de forma geral, os bens industrializados 

possuem preços que são “autorregulados” pelo mercado e estão relacionados em média aos 

custos de produção dessa mercadoria (POLANYI, 1980 apud LENCIONE, 2014). Mas a 

mercadoria imóvel segue uma lógica diferente. Para Lencione (2014), a formação dos 

preços depende não apenas dos custos de se produzir um imóvel, mas também do preço 

dos terrenos. Para a autora:  

 

O imóvel construído tem, portanto, no preço de venda um componente sem 

referência na produção, que é o terreno, precisamente, a propriedade da terra. 

Devido ao fato dessa propriedade impor um falso custo de produção ao setor 

imobiliário, em decorrência da necessidade de se pagar o monopólio pela 

propriedade do terreno para realizar a produção e negócios imobiliários, outros 

elementos entram em jogo na determinação do preço do imóvel. Um deles diz 

respeito à condição da propriedade da terra se colocar como salvaguarda de 

valor, quer nos momentos de descenso econômico, como uma espécie de refugio, 

quer nos momentos de expansão econômica quando se constitui numa 

possibilidade de desdobramento dos investimentos. Estes são parâmetros que não 

tem a ver com a produção, com a construção do imóvel em si mesmo, mas que 

acabam interferindo no preço final de venda do imóvel tornando o preço do 

imóvel construído, independente do seu preço médio de produção. (LENCIONE, 

2014, p. 32). 

 

 Com base em Lecione (2014) é possível observar os distintos parâmetros para a 

formação do preço dos imóveis do ponto de vista do ofertante. A equação de custos abaixo 

mostra que o custo final dos imóveis,      depende do preço do terreno,    e do custo da 

sua construção,   , que inclui o custo de seu financiamento, seja pelo uso de recursos de 

terceiros ou próprios (custo de oportunidade). 

Equação 1 - Custo total do imóvel 

               (1) 

 

 Desse modo, ainda que diferentes imóveis possam apresentar o mesmo custo de 

edificação, o fato de serem construídos em áreas urbanas com distintos graus de 

valorização deve resultar em custos diferenciados, a depender dos bairros nos quais se 

localizam. E ainda, as margens de lucros,  , associadas aos seus respectivos custos de 

produção tenderão a se elevar conforme o imóvel se localize nas áreas mais valorizadas. 

No final, eles terão valores muito diferentes. Certamente, em lugares onde se observa a 
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ocorrência de maior especulação os preços desses imóveis serão maiores. Assim o Preço 

do imóvel será dado pela equação abaixo.  

Equação 2 - Preço dos imóveis em ambiente especulativo 

             (2) 

 

 Dadas as características do desenvolvimento urbano em um determinado território, 

sujeitas às restrições de ordem regulatória que podem contribuir para a escassez de seu 

insumo básico, os terrenos, a mercadoria imóvel é, de forma geral, onerosa. Com sua oferta 

e demanda sendo muito sensíveis ao comportamento do crédito
1

. Em se tratando 

especificamente da demanda, o imóvel residencial corresponde ao bem de maior valor da 

grande maioria das famílias, como observa Nadalin (2011, p. 235), representando 

simultaneamente “um bem de consumo e um ativo”. E como se trata também de um ativo, 

sua compra deverá levar em conta a expectativa de retorno, envolvendo, inclusive, a 

possibilidade de especulação. 

 Há um aspecto que precisa também ser levado em conta se o incorporador 

imobiliário for procedente de outro país, cuja moeda seja mais valorizada que a doméstica. 

Os preços dos terrenos, assim como os custos de construção dos ativos imobiliários 

denominados na moeda nacional, com menor poder de compra externo, tornam-se mais 

baratos quanto menos valorizada ela for em termos da moeda forte do incorporador 

externo. 

 Swarbrooke (2000) apontou a especulação imobiliária como uma consequência da 

expansão do turismo. Mas antes de examinar melhor esse tipo de especulação, convém 

recuperar na literatura esse fenômeno de forma mais geral.   

 

2.2 O fenômeno da especulação  

Em Arthmar (2005, p. 78), a especulação é definida como uma “antecipação de 

uma venda a eventos futuros esperados”. Explorando esse tema nos clássicos, ele ressalta 

as leituras favoráveis a essa prática por Smith (1776), Say (1808) e Mill (1848), que 

mostram ser essa prática, dentro de certos limites, vantajosa para a sociedade. Para 

Arthmar (2005),  

                                                           

1
 Em quaisquer mercadorias o aumento do crédito estimula positivamente sua produção, mas no caso dos 

imóveis e outros bens mais onerosos essa relação é muito mais estreita. 
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De uma ou de outra maneira, parece lícito inferir que, no entendimento dos 

clássicos, a especulação, quando confinada dentro de certos limites, não 

implicava ato econômico nocivo ao público como acreditavam os leigos em 

geral. Antes, se conduzida por homens de negócios experientes e cautelosos, 

seria ela do máximo interesse dos cidadãos pela sua propriedade de impedir 

desabastecimentos futuros, especialmente de gêneros essenciais. Mesmo no caso 

de erros de prognóstico, assumia-se que as perdas recairiam, majoritariamente, 

sobre os próprios especuladores. (ARTHMAR, 2005, p. 80). 

 

A prática especulativa manifestava-se em ambientes de maior incerteza, em que se 

esperavam grandes mudanças nos níveis de preço decorrentes de alterações na oferta e/ou 

demanda. Em um contexto no qual houvesse excesso de oferta em intensidade tal que o 

preço de um bem ficasse abaixo de seu custo de produção, o especulador entraria 

comprando o produto, elevando seu preço. Em uma situação de escassez que elevasse o 

preço de uma mercadoria muito acima de seus custos de produção, o especulador entraria, 

vendendo os estoques previamente acumulados, reduzindo o preço de mercado. Em ambas 

as situações, ele contribuiria para que o preço de equilíbrio se igualasse ao seu preço 

natural (ARTHMAR, 2005). 

Arthmar (2005) aborda ainda a visão de Mill (1848), que examina a especulação em 

uma perspectiva mais ampla, vendo-a não apenas em um mercado específico, mas como 

uma prática comum, conectada ciclicamente às atividades comerciais e sustentada pela 

oferta de crédito. Em tais circunstâncias, “novos e incautos investidores, apanhados pelo 

caudal especulativo, reunir-se-iam aos demais na corrida por ganhos extraordinários, 

reforçando o movimento de ampliação da demanda”. Quando os preços declinam tem 

início a reversão cíclica, em que se verifica “a liquidação de mercadorias, a insolvência de 

firmas e a restrição desordenada do crédito”. (ARTHMAR, 2005, p. 87).  

Keynes (1936), no capítulo 12, observa que o desenvolvimento de mercados 

financeiros organizados, a partir do surgimento das bolsas de valores, permitiu a separação 

da propriedade de uma empresa de sua gestão. Nessa instituição, operam tanto agentes 

voltados às práticas de empreendimento, os que compram ações motivados pelo ganho de 

dividendos, quanto os indivíduos dedicados às atividades de especulação. Estes pretendem 

prever a psicologia dos mercados com o propósito de obter ganho de capital de curto prazo. 

Ao examinar os efeitos da especulação sobre a atividade econômica, o autor considera que 
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Os especuladores podem não causar dano quando são apenas bolhas num fluxo 

constante de empreendimento; mas a situação torna-se séria quando o 

empreendimento se converte em bolhas no turbilhão especulativo. Quando o 

desenvolvimento do capital de um país se converte em sub-porduto das 

atividades de um cassino, o trabalho tende a ser mal feito. (KEYNES, 1982, 

p.131). 

 

Fields (1933) também analisa o fenômeno da especulação, tomando por base o 

movimento dos preços das ações, mais precisamente das que são negociadas na bolsa de 

valores de Nova York, entre fins do século XIX e segunda década do século XX. Ele 

considera que durante o período observado, ao contrário do que afirmara o presidente dessa 

instituição que defendeu as inovações introduzidas, como vendas a descoberto, a 

especulação não contribuiu para estabilizar os preços das ações. Explorando os 

pressupostos que amparavam à conclusão da influência estabilizadora da especulação sobre 

os preços dos mercados de bens, o autor considera que se eles são questionáveis no exame 

de tais mercados, mais ainda o são quando se trata do mercado de ações, sujeitos à difusão 

de boatos, detenção de informações privilegiadas por alguns, dentre outros motivos. 

Kaldor (1939) também pode contribuir para a temática aqui tratada, quando explora 

os atributos principais que um bem deve ter para se tornar objeto de especulação: em seu 

mercado deve vigorar concorrência perfeita ou semi-perfeita, bem como o bem deve 

apresentar baixo custo de carregamento. Além dessas duas condições, Kaldor (1939, p. 3) 

considera que o mesmo deve dispor dos seguintes atributos: ser “padronizado, durável, um 

artigo de demanda geral e sua oferta deve ser limitada”. Em função dessas características, 

as commodities e ativos financeiros serviriam muito bem às práticas especulativas. 

Eastham (1939), assim como Kaldor, ao examinar as commodities considera que os 

principais determinantes para a formação de seus estoques são os níveis de produção e de 

consumo, bem como as flutuações dos mesmos. Desse modo, se o nível de estoques excede 

o necessário em termos de capital circulante, sua manutenção requer a participação dos 

especuladores.  

Os autores que abordam a temática da especulação costumam classificar os agentes 

que participam do processo de negociação de um ativo em mercados futuros em hedge e 

especulador. O primeiro agente assume uma postura de cobertura de risco, de proteção de 

sua posição, pois em geral, está envolvido com a produção ou extração do bem e tem como 

base de rendimento os lucros, aluguel, juros, oriundos de sua atividade. Já o especulador 
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procura ampliar sua riqueza por meio de práticas especulativas, visando obter ganho de 

capital pela diferença entre os preços de compra e venda.  

 

2.3 Especulação imobiliária 

O capítulo 17, da Teoria Geral de Keynes, exposto em Carvalho (2007), pode ser 

usado aqui como guia para se examinar a compra de um ativo, pois trata dos atributos que 

respondem pelo retorno de um ativo. O primeiro deles é o ganho esperado de capital, 

       , em que    é o preço futuro esperado do ativo e    é o seu preço corrente 

(atual); variável muito importante quando o imóvel for comprado para fins de especulação. 

O segundo é a quase-renda esperada ( ), ou seja, o valor do aluguel líquido esperado que 

ele pode gerar. O terceiro é o custo de carregamento previsto ( ) durante a manutenção 

do imóvel em carteira, com a intenção de conservá-lo em condições adequadas, incluindo o 

custo de seu seguro e de carregamento financeiro, como proposto por Minsky (1986). O 

quarto é o prêmio de liquidez ( ) em valor, que mede a expectativa de facilidade de 

negociação do imóvel em contexto de necessidade. Caso se espere que o ativo possa ser 

vendido rapidamente e com poucas perdas, ele pode ser considerado muito líquido. O 

prêmio de liquidez em valor é calculado como uma porcentagem l do preço à vista   , ou 

seja,      . 

Assim, o retorno total do ativo imobiliário (   ) será dado pela soma dos atributos: 

Equação 3 - Retorno total do ativo imobiliário 

               (3) 

 

Contudo, se o potencial comprador deve realizar sua escolha entre imóveis de 

diferentes preços, ele precisará comparar o retorno total que cada um deles pode 

proporcionar, considerando os seus respectivos preços à vista. Desse modo, a taxa de 

retorno esperado de cada ativo imobiliário,    , consistirá da seguinte forma descrita 

abaixo. 

Equação 4 - Retorno esperado do ativo imobiliário 

      
  ⁄      ⁄  

 
  ⁄   

  ⁄      ⁄  (4) 
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Assim, a taxa esperada de apreciação ( ) será    ⁄  = 
         

  ⁄ ; a taxa 

esperada de quase-renda ( ) = 
 

  ⁄ ; o custo (taxa) de carregamento ( ) =    ⁄ ; e o 

prêmio de liquidez ( ) =   
 

  ⁄ . Portanto: 

Equação 5 - Taxa de retorno esperado do ativo imobiliário 

            (5) 

 

Davidson (1972), com base no capítulo 17 de Keynes, explora os preços relativos, 

preço forward (futuro) e preço spot (corrente) que definem a taxa esperada de apreciação 

dos ativos, ou seja, o atributo “ ”. Quando há expectativa do preço spot superar o preço 

forward, há estímulo para a realização de novos investimentos (situação de 

backwardation). Por outro lado, se é esperado que o preço spot fique abaixo do preço 

forward, se tem uma situação de contango (desestímulo a realização de novos 

investimentos). 

Bezerra et al. (2013) adaptou essa abordagem para tratar o mercado imobiliário de 

Natal no período 2005-2010. No mercado imobiliário uma situação de backwardation  

ocorre quando o preço spot (preço do imóvel a vista) do imóvel supera o preço no mercado 

forward (preço do imóvel na planta), o que pode gerar incentivo à produção se esse 

diferencial, por exemplo, superar a taxa de juros que remunera os títulos públicos. Quando 

o preço do imóvel forward (na planta) é maior que o preço spot, não existe incentivo à 

produção de novos imóveis.  

Como mencionado anteriormente, os bens especulativos possuem algumas 

características padrões. Neste caso é importante ver em que medida o ativo imobiliário 

partilha dessas características: 

 

I. Oferta limitada ou inelástica do ativo objeto de especulação: a rigidez da oferta 

determina a escassez relativa do recurso no curto prazo, já que um aumento da 

demanda não resultará em ampliação da oferta no curto prazo. No caso dos imóveis 

o tempo necessário para construí-los é relativamente longo, envolvendo uma 

defasagem temporal para que se dê o ajustamento da oferta à demanda. 

II. Existência de um mercado futuro para que o ativo seja objeto de especulação, desse 

modo, eles podem ser negociados por meio de contratos futuros nas bolsas de 
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valores e mercadorias. Embora não existam mercados futuros para ativos 

imobiliários, Bezerra et al. (2013) assinala que uma proxy desse arranjo pode ser a 

venda de imóveis na planta, com o problema da falta de padronização entre eles 

sendo amenizado pelo exame apenas de imóveis verticais e do preço do metro 

quadrado. 

No caso dos ativos imobiliários tanto os terrenos quanto as edificações são 

passiveis de especulação. A variação do preço dos terrenos é um aspecto especialmente 

importante para identificar a dimensão da especulação, posto que uma cidade possui 

limites territoriais cuja ampliação tende a ser cada vez mais bloqueada à medida que o 

desenvolvimento urbano atinge determinados patamares, inclusive nas cidades vizinhas. 

Movimentos especulativos com terrenos e imóveis são essencialmente fenômenos de 

natureza espacial.  

A especulação imobiliária pode ser provocada por fatores exógenos. Em algumas 

capitais e estados nordestinos, na segunda metade da década de 2000, a demanda de 

turistas estrangeiros por seus terrenos e imóveis foi um fator determinante na disparada dos 

movimentos especulativos com ativos imobiliários. Tal procura foi de intensidade tal que, 

a despeito da trajetória de valorização do real no período, gerou uma expectativa de retorno 

elevado especialmente para os turistas europeus, que acreditaram na continuidade de um 

crescimento dos preços mais que compensador. 

Mas a especulação pode ser desencadeada pelo desenvolvimento de alguma 

atividade econômica que contribua para a valorização dos terrenos próximos. Esse 

fenômeno pode ser observado mesmo no sertão do Rio Grande do Norte: um estudo sobre 

Pau dos Ferros, elaborado por Praxedes e Bezerra (2012), mostra que esse Município, em 

decorrência de sua localização, experimentou um processo de especulação imobiliária, 

tendo sido o mesmo alimentado pelo aumento da oferta de serviços públicos.  

Conforme visto, quando se observa movimentos especulativos em um determinado 

mercado, os agentes participantes que estão na condição de especuladores assumem 

posições guiados pela busca de ganhos de capital. Ou seja, eles estão motivados pela 

expectativa do preço de venda superar o preço de compra desse ativo e não pelos ganhos 

na forma de aluguel. Por outro lado, é este comportamento do agente especulativo que 

aumenta a liquidez do mercado, elevando a possibilidade de venda do ativo.  
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Para Kaldor (1939), um dos condicionantes para que um bem possa ser objeto de 

especulação é que o fluxo de novos ativos produzidos seja pequeno quando comparado 

com o estoque disponível. Pensando essa questão no caso imobiliário, pode significar que 

durante o tempo de carregamento do ativo em seu portfólio, o indivíduo especulador 

considere a possibilidade de obter renda de aluguel. Mas isso supõe que a quantidade de 

imóveis novos não seja elevada ao ponto de gerar um excesso de oferta do mesmo, o que 

reduziria as chances de aluga-lo por um preço que compense as despesas com seu 

carregamento. 

Mas uma questão que deve ser levantada quando se observa a especulação no 

mercado imobiliário é se é possível caracterizar um agente como hedge. Uma resposta 

possível pode estar relacionada à compra de um imóvel com o propósito de moradia ou de 

obtenção de renda de aluguel, ou seja, sua visão de negócio estaria mais vinculada às 

necessidades pessoais ou de aplicação de portfólio por um tempo suficientemente extenso. 

No caso deste último, sua visão de negócio estará em alguma medida vinculada ao 

crescimento urbano esperado no local onde está localizado o imóvel, capaz de promover 

um aumento sustentado de demanda por moradias e/ ou de estabelecimentos comerciais 

que justifiquem uma expectativa otimista em termos de retorno. Tratando-se de uma cidade 

turística, os agentes hedgers podem ser aqueles que pretendem explorar as atividades do 

tipo aluguel de temporada, entre outras, por um período de tempo considerável. 

 

2.4 Questões metodológicas 

Este trabalho pressupõe que existe uma forte conexão entre o setor turístico e o 

imobiliário, já amplamente relatado pela bibliografia que tratou da experiência espanhola
2
, 

bem como, mais recentemente, da Nordestina. Mas é preciso deixar claro que ao se falar 

aqui em setor imobiliário se está considerando não apenas o setor de serviços, mas também 

o setor que fornece o conteúdo material do primeiro, ou seja, a construção civil.  

O próprio desenvolvimento do “turismo de serviços” promove a expansão da 

construção civil, mas é possível levar em conta uma situação distinta, que ocorre quando o 

fenômeno da especulação torna o “turismo da construção” a grande força impulsionadora 

da economia em determinados destinos (KRIPPENDORF, 2000, p. 151). Uma situação 

intermediária que pode ser pensada é a que envolve uma forte conexão entre os dois 

                                                           
2
 Em Demajorovic et al. (2010) é possível encontrar uma ampla bibliografia que trata dessa conexão no caso 

espanhol, bem como uma análise comparativa com o caso brasileiro. 
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setores, uma espécie de simbiose quando eles igualmente se retroalimentam, embora se 

possa esperar que o sistemático aumento do estoque de construções de segunda residência 

termine por afetar negativamente o crescimento dos serviços de acomodação típicos (hotéis 

e pousadas), na medida em que a queda na taxa de ocupação desestimule novas inversões 

nesses negócios.   

A relação entre os setores turístico e imobiliário em Natal e Tibau do Sul ao longo 

do período estudado se manifestou de diferentes formas: através dos investimentos em 

infraestrutura e equipamentos turísticos; da demanda por ativos imobiliários - não apenas 

para constituição de segunda residência, mas também pela expectativa de retorno que a 

propriedade desses imóveis poderia proporcionar -, com o consequente rebatimento na 

oferta, ou seja na construção civil, cuja trajetória também pode ser observada em termos de 

crescimento do emprego. 

A conexão entre esses setores que envolvem, em última análise, questões relativas à 

alocação de riqueza se manifestam também em termos de evolução da estrutura produtiva e 

do volume de emprego nos setores de turismo, imobiliário e construção civil. São essas 

evidências que esta dissertação buscará reunir para alcançar seu objetivo de examinar as 

trajetórias desses setores em Natal e Tibau do Sul. É certo que o grau de informalidade nos 

mesmos, que costuma ser mais elevada nos municípios menores, pode provocar distorções 

que precisam ser levadas em conta em uma análise comparativa entre os mesmos.   

O trabalho utilizará como fontes, os dados fornecidos pela Prefeitura do Município 

e pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. 

Para homogeneizar a amostra, esse trabalho vai considerar como uma proxy de 

produção imobiliária os seguintes indicadores: 

1) Alvarás de construção em Tibau do Sul; 

2) Certidão de Habite-se em Tibau do Sul. 

Na parte relativa às atividades ligadas ao setor imobiliário serão considerados dados 

constantes no código CNAI 95/1.0 (para os anos de 2001- 2005) e CNAI 2.0 (a partir de 

2006). 

No caso do setor da construção civil, problemas decorrentes de mudanças na 

metodologia de organização dos dados resultaram na redução do período investigado para 

2006-2016. 

Os estabelecimentos por tamanho têm seu porte determinado de acordo com a 

metodologia do SEBRAE: 
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Tabela 1 - Caracterização do tamanho dos estabelecimentos 

Tamanho Serviços Indústria 

Micro estabelecimento Até 9 empregados Até 19 empregados 

Pequeno estabelecimento De 10 até 49 empregados De 20 até 99 empregados 

Médio estabelecimento De 50 até 99 empregados De 100 até 499 

empregados 

Grande estabelecimento  100 empregados ou mais 500 empregados ou mais 

Fonte: SEBRAE. 

 

O Período de Análise escolhido contemplam os seguintes anos em decorrência dos 

fatos abaixo relacionados: 

I. 2001 as atividades construtivas em Tibaú do Sul eram pouco significativas, apesar do 

crescimento do turismo ao longo dos anos noventa; 

II. 2002, a oferta imobiliária do município começa a crescer de forma bastante 

significativa; 

III. 2004, em função dos maremotos que ocorreram na Ásia, os turistas europeus 

procuram outros lugares para passar o verão, aumentando o fluxo para o litoral do 

Nordeste; 

IV. 2005, é possível observar os efeitos na oferta imobiliária também em Natal, devido 

ao aumento do turismo internacional que gera, inclusive, uma bolha imobiliária na 

cidade; 

V. 2007- 2008 verifica-se o início de uma grande crise internacional, com o estouro da 

bolha imobiliária nos Estados Unidos, que se difunde para outros países, 

notadamente, para os países emissores de turistas para Natal e Tibau do Sul; 

VI. 2009 ocorreram os maiores efeitos de transbordamento para o Brasil da crise de 

2007-2008, cujos efeitos nos ramos da construção civil foram enfrentados com a 

adoção de uma política macroeconômica contra cíclica; 

VII. 2012, em que pese a queda do turismo internacional, em Pipa - Tibau do Sul, muitos 

projetos de construção foram postos em andamento devido à crença na recuperação 

de visitantes estrangeiros devido à Copa de 2014 (com sede em Natal) e marketing 

externo que se teria com a mesma; 

VIII. 2014 devido à Copa do Mundo de futebol no Brasil; 
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IX. 2016 para observar o que acontece com o setor turístico e o imobiliário após a Copa, 

para examinar as suas respectivas trajetórias nos dois municípios. 

 

Para efeito de comparação do peso das atividades turísticas de Natal e Tibau do Sul 

serão utilizados os indicadores quociente locacional (  ) e o Índice de Hirschman- 

Herfindahl (   ), adotando como critério o emprego. De acordo com Castro et al. (2017) 

essas equações medem a especialidade da cidade numa determinada região e o peso dessa 

atividade no setor de acordo com a relação a estrutura produtiva do estado. 

 O    é medido a partir da seguinte equação: 

Equação 6 - Quociente Locacional (  ) 

    

   

   

    

    

 

 

(6) 

 

 

Onde: 

     emprego do setor no município; 

     emprego total no município; 

      emprego do setor no Rio Grande do Norte; 

      emprego total no Rio Grande do Norte. 

 

 Como o    é considerado um coeficiente muito simples para analisar se uma 

cidade é especialista ou não em um setor, podendo inclusive sugerir sua condição de 

especialista em um determinado segmento, quando na verdade o mesmo representa um dos 

poucos que esse território tem condições de explorar. A utilização do     vai auxiliar a 

análise, permitindo tornar as informações mais consistentes.  

O     será medido a partir da seguinte equação: 

Equação 7 - Índice de Hirschman – Herfindalh (   ) 

                           (7) 
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3. FATORES CONDICIONANTES DAS CONEXÕES ENTRE OS SETORES 

TURÍSTICO E IMOBILIÁRIO, EM NATAL E TIBAU DO SUL 

As inversões nos segmentos do turismo e imobiliário em alguns estados nordestinos 

em meados da segunda metade da década de 2000 chamaram a atenção de diversos 

pesquisadores em diferentes campos de conhecimento, como economia, turismo, 

arquitetura, geografia e sociologia. Vários trabalhos mostraram as vinculações entre o 

crescimento dos dois setores e seus efeitos nos territórios em que esse fenômeno se 

verificou. 

Em se tratando especificamente do turismo, Paiva (2010) mostra que o 

desenvolvimento dessa atividade já constava das primeiras políticas de intervenção 

pensadas para o Nordeste brasileiro, a partir de meados do século passado, e se 

consubstancia no II PND, na segunda metade da década de 1970: 

 

A primeira vai desde a criação da Comissão de Turismo Integrado do 

Nordeste/CTI/NE e das primeiras ações das agências governamentais regionais – 

BNB e Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) até o II Plano 

de Desenvolvimento (II PND), que estabelecia como diretriz a valorização da orla 

marítima e do patrimônio histórico cultural, elegendo o turismo como uma 

estratégia de desenvolvimento econômico regional. (PAIVA, 2010, p. 202). 

 

A autora observa que além dessa etapa inicial, o crescimento do turismo no 

Nordeste experimentou mais duas fases, a segunda delas envolveu: 

 

A emergência do que se denominou “planos urbanístico-turísticos”, ou seja, houve 

a determinação de formular e implementar planos turísticos em todo o litoral 

nordestino com a finalidade de implantar equipamentos turísticos e de consumo 

coletivo, combinados ou não a espaços para uso residencial. (PAIVA, 2010, p. 

202). 

 

  

 Paiva relaciona o que denomina de terceira fase de crescimento do turismo no 

Nordeste com o “impacto da globalização”, o que teria sido facilitado pelas características 

físicas de seu território e de sua cultura, bem como pela presença de redes hoteleiras que 

operavam em outros países.  

A autora aponta ainda que os planos urbanístico-turísticos foram decisivos para 

dotar a região de equipamentos turísticos de padrão internacional. Os projetos que se 

destacaram na região foram o Linha Verde (Bahia), Cabo Branco (Paraíba), Costa Dourada 

(Pernambuco e Alagoas) e o Parque das Dunas – Via Costeira (Rio Grande do Norte). 

Todos eles foram desenvolvidos em torno da construção de vias litorâneas e da concessão 
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de incentivos fiscais e financeiros para atrair grandes hotéis. Segundo a autora, os mesmos 

se distinguiram de outros projetos localizados no litoral brasileiro, mais precisamente no 

Centro-Sul do país, pela “participação do poder público, desde a concepção até os 

incentivos financeiros aos empreendimentos”. (PAIVA, 2010, p. 203). 

 

3.1 O Turismo no Rio Grande do Norte 

Segundo Brito, Barbosa e Rodrigues (2012), os primeiros hotéis da cidade de Natal 

e do interior do estado foram construídos pelo setor público: Grande Hotel, em Natal, em 

1939; Hotel Tungstênio, em Currais Novos, em 1954; Hotel dos Reis Magos, em 1965, em 

Natal; Hotel Balneário de Olho D‟Agua do Milho, em 1965, em Caraúbas; o Esperança 

Palace Hotel, em 1966, em Mossoró; o Cabugi Palace Hotel, em 1966, em Angicos e o 

Hotel Vila do Príncipe, em 1973, em Caicó. Tratando dessa questão, os autores observam 

que até 1977, a iniciativa privada construíra apenas metade dos hotéis existentes no Rio 

Grande do Norte e com exceção de Parnamirim, eles se localizaram em Natal. Embora não 

mencionem explicitamente o tamanho dos hotéis, os autores relacionaram os que se 

destacaram por seu porte, por sua capacidade de hospedagem. Mas além de construir, o 

estado também administrava esses empreendimentos por meio da Superintendência de 

Hotéis e Turismo (Sutur), estruturada em 1964.  

Na década de 1970 foram tomadas algumas iniciativas para promover a atividade 

turística no estado, cujo destaque foi a criação da Empresa de Promoção e 

Desenvolvimento do Turismo do Rio Grande do Norte – EMPROTURN-, em 1971, e do 

Bosque dos Namorados, em 1975, importante área de preservação da mata atlântica, 

posteriormente incorporada ao Parque das Dunas (LOPES; ALVES, 2015, p. 147). Os 

autores chamam atenção para o estudo encomendado por essa instituição ao Consorcio 

Internacional Studia, que resultou em  

 

Inventário de potencialidades litorâneas do estado, abarcando uma extensão 

territorial que compreendeu desde o município de Baía Formosa até Areia 

Branca, incluindo a orla de Natal, com destaque para o trecho entre as praias de 

Areia Preta e Ponta Negra. (LOPES; ALVES, 2015, p. 147). 

 

 

Embora tais iniciativas indicassem uma perspectiva de incentivo a essa atividade, 

foi na década seguinte, de 1980, que a mesma atraiu consideráveis esforços do setor 
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público, notadamente na capital do estado
3
. Os autores que abordam essa temática 

atribuem essa ênfase na expansão do turismo ao esgotamento das políticas de 

industrialização, em termos estadual, regional e nacional
4
.  

Furtado (2005) ressalta que ao longo dos anos oitenta, várias obras para dotação de 

infraestrutura urbana serviram também de fomento à atividade turística, tais como: a 

edificação do novo terminal rodoviário da cidade, em 1981; a construção neste mesmo ano, 

de viadutos que interligaram os bairros do Tirol e Ribeira, tradicional bairro da cidade; o 

asfaltamento da RN-64, estrada que liga Natal ao Município de Touros (com recursos do 

Governo do estado, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens - DNER- e Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES), em 1983; a pavimentação 

da estrada que liga as praias de Redinha a de Genipabu, em 1986; a duplicação e 

asfaltamento, em 1988, da estrada Igapó-Redinha.  

Mas a grande obra que promoveu mudanças significativas em termos de 

infraestrutura turística na cidade de Natal foi o Parque das Dunas/ Via Costeira, viabilizado 

pelo Decreto n° 7.538, de 19/01/1979. A construção de uma rodovia litorânea, com 

extensão de 8,5 km, promoveu a interligação das praias urbanas de Areia Preta e Ponta 

Negra, Furtado (2005, p.123). Ao longo da mesma foram edificados hotéis de grande porte, 

capazes de inserir a cidade nos circuito das grandes operadoras nacionais de turismo. 

Brito, Barbosa e Rodrigues (2012) observam que além do grande projeto da Via 

Costeira, teve início “uma segunda iniciativa de interiorização do turismo”, com a 

construção de hotéis em outros municípios do estado, como Mossoró, Martins, Areia 

Branca, dentre outros. A gestão administrativa desses empreendimentos ficou a cargo da 

“Rio Norte Hoteleira S/A, uma subsidiária da Emproturn, entidade da administração 

indireta, ligada à Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo”. (BRITO; BARBOSA; 

RODRIGUES, 2012, p. 7). 

Em se tratando da Via Costeira, os referidos autores observam que os terrenos nos 

quais deveriam ser construídos os hotéis “foram oferecidos a empresários internacionais”. 

Dada a falta de interesse dos mesmos à época, houve a tentativa de atrair investidores 

                                                           
3
 “Paralelamente, no contorno da cidade, foram feitas algumas modificações estruturais voltadas para a 

promoção dessa atividade. A proposta de expandir o setor do turismo coincide com o fechamento de diversas 

plantas industriais, originadas no período em que os incentivos da SUDENE estavam em pleno vigor”. 

(FURTADO, 2005, p. 121). 

4
 Vide Furtado (2005), Brito, Barbosa e Rodrigues (2012) e Lopes e Alves (2015). 
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nacionais, que também não se mostraram interessados. Brito, Barbosa e Rodrigues (2012, 

p. 7) denotam que após “quase seis anos de negociação sem sucesso” foram os grupos 

locais, a maioria ligado às atividades de construção civil, sem experiência no setor 

turístico, que realizaram os investimentos, sustentados com base em  

 

Isenções financeiras e a oferta de dinheiro público. O acordo consistia em licitar 

os terrenos e oferecer financiamento a baixo custo, por meio do Banco de 

Desenvolvimento do Estado do RN – BDRN, com recursos oriundos de fundos 

federais como o Fungetur, de modo que fosse viabilizada a sua aquisição por 

empreendedores locais. (BRITO; BARBOSA; RODRIGUES, 2012, p. 7). 

 

 

Os anos oitenta marcam o crescimento das atividades ligadas ao turismo no estado, 

com sua perspectiva de expansão reforçada nos anos noventa, pela importância que o 

mesmo passa a ter como base de uma política de desenvolvimento regional, ainda no 

Governo Collor, quando se tem inicio as conversações para a elaboração do Programa de 

Ação Para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste, PRODETUR-NE. Este Programa, 

implantado em 1994, “transforma o litoral nordestino em um extenso „canteiro de obras‟, 

como resposta às demandas de um almejado turismo massivo e internacionalizado”. (DA 

CRUZ, 2005, p. 33). 

Os estudiosos do turismo no estado, de modo geral, consideram que a provisão de 

infraestrutura pública ao setor - promovida pelo Programa de Ação Para o 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste, PRODETUR/RN I – foi fundamental à 

expansão dessa atividade tanto na capital, quanto no litoral Sul do estado. Contudo, Brito, 

Barbosa e Rodrigues (2012, p. 9) fazem algumas qualificações a respeito do alcance desse 

Programa implantado no Rio Grande do Norte entre 1996-2000, comparativamente aos 

outros estados da Região Nordeste. Para estes autores, antes dele o RN já dispunha de uma 

infraestrutura turística capaz de atender o substancial aumento de visitantes que passou a 

receber nos anos subsequentes. Desse modo, o Programa - que concedeu crédito para 

ampliação do aeroporto, construção de estradas, urbanização e saneamento - suplementou 

iniciativas já presentes, merecendo, contudo, destaque pelo financiamento que permitiu  

 

A reforma do aeroporto, que era pequeno e subdimensionado e que foi a obra 

mais cara; o saneamento e drenagem da Praia de Ponta Negra, da Via Costeira e 

uma parte do Bairro de Mãe Luiza, permitindo a criação e interligação à rede de 

esgotamento sanitário; além de investimentos realizados nos municípios de 

Georgino Avelino e Tibau do Sul, localizados na Microrregião do Litoral Sul, 

assim chamada segundo classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE. (BRITO, BARBOSA, RODRIGUES, 2012, p. 9).  
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 Furtado chama atenção para o fato das obras do PRODETUR terem priorizado a 

acessibilidade, pois cerca de oitenta por centos dos recursos, conforme mostra o Quadro 1, 

foram direcionados para a reforma do aeroporto de Parnamirim, localizado na região 

metropolitana de Natal, e para a melhoria de estradas, o que permitia incluir outros 

municípios do estado no circuito turístico.  

No início dos anos 2000, a capital potiguar dispunha de uma infraestrutura hoteleira 

e de serviços relacionados aos negócios turísticos que lhe permitiram não apenas 

transformar-se em um destino turístico nacional, como também dar os primeiros passos no 

sentido de captar turistas estrangeiros. Seu principal cartão postal, o Morro do Careca, 

localizado na Praia de Ponta Negra, constituía-se no grande ponto de atração em meio a 

uma praia urbanizada, que contava com restaurantes, bares e outros serviços capazes de 

concentrar nesse bairro, e na Via Costeira a ele interligado, um contingente significativo de 

pessoas procedentes de outras regiões do país, bem como um número crescente de turistas 

estrangeiros. 

 Os dados da Prefeitura de Natal sobre os voos, apresentados por Furtado (2005), 

confirmam esse avanço dos negócios turísticos ao permitir a comparação das médias de 

voos regulares e fretados entre 1999/2002. Os primeiros registraram uma média anual de 

7.297 voos regulares e de 2.322 charter entre 1999/2002. Os últimos, os voos fretados, 

eram organizados por operadoras de turismo, que vendiam seus pacotes incluindo serviços 

de transporte e de hospedagem para destinos turísticos de massa.  

 O fato de no período observado, a média de voos fretados corresponderem a cerca 

de 30% da média de voos regulares e da média semanal daqueles voos serem em torno de 

44 voos por semana, dá indicações sobre como a cidade de Natal entrara no circuito das 

grandes operadores do país, dispondo, inclusive, de uma infraestrutura hoteleira capaz de 

sustentar essa escala de operações. O que significa dizer que os investimentos do 

PRODETUR I, direcionados prioritariamente para os pontos que poderiam vir a apresentar 

gargalos, foram aparentemente exitosos em sua estratégia.  
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Quadro 1 - Investimento do PRODETUR I, Rio Grande do Norte 

 

Componente              

                Ação 

 

Local 

 

Valor US$ 

 

Percentual do 

total 

 

Saneamento básico – esgoto 

 

Natal 

 

5.675.623 

 

13,56 

 

Recuperação ambiental, Plano 

de manejo e Operações do 

Parque das Dunas. 

 

 

Natal 

 

 

1.457.676 

 

 

3,48 

 

Desenvolvimento institucional 

 

 

Aeroporto 

 

 

Órgãos estaduais e 

municipais 

 

Parnamirim 

 

 

1.989.135 

 

 

24.219.490 

 

 

4,75 

 

 

57,84 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

Natal, Parnamirim, 

Extremoz, Ceará 

Mirim, Nísia 

Floresta e Tibau do 

Sul 

 

 

8.528.898 

 

 

20,37 

Total Geral - 41.870.822 100,00 

Fonte: Secretaria Estadual de Turismo – SETUR. Elaboração Furtado (2005). 

 

As condições ambientais do estado, como do Nordeste de modo geral, eram 

favoráveis ao desenvolvimento do produto turístico sol e mar; sol na maioria dos dias do 

ano, clima tropical, praias de areia branca e água quente. As Dunas e os passeios exóticos 

na mesma se transformaram numa verdadeira marca para o estado. E se até a década de 

1980, o turismo teve grande impulso em Natal, destacando-a como o novo polo no 

Nordeste, nos anos noventa teve início a afirmação de um novo destino turístico no estado 
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do Rio Grande do Norte, constituído pelas praias pertencentes ao Município de Tibau do 

Sul, sendo a mais famosa delas a Praia de Pipa
5
.  

A exploração dessa praia como destino turístico começou com a divulgação 

espontânea de suas características entre surfistas, mas a mesma já era conhecida como 

ponto de parada de visitantes e de comunidades hippies nos anos setenta, dada sua natureza 

favorável às práticas de esportes radicais. Contudo, em meados da década de 1990, ela 

começa a chamar a atenção também de turistas estrangeiros, pois conforme observam 

Brito, Barbosa e Rodrigues (2012, p. 9) os portugueses passaram a visitar Pipa em larga 

escala quando uma equipe de um programa de uma TV de Portugal lá ficou instalada por 

quinze dias “produzindo uma série de reportagens”. Com toda essa divulgação, Pipa foi se 

constituindo na praia mais famosa do estado, visitada tanto por turistas estrangeiros quanto 

brasileiros, incluindo os de estados nordestinos próximos. 

O crescente interesse por Pipa ao longo desse tempo resultou no aumento da oferta 

de meios de hospedagens em Tibau do Sul, inicialmente constituída de pequenas pousadas, 

com estabelecimentos maiores tendo se firmado posteriormente. Além de suas praias, o 

destino Pipa caracterizava-se também pela paisagem preservada de Mata Atlântica, 

tornando-se uma “marca” de conhecimento nacional e mesmo de relativo conhecimento 

internacional, completamente independente do destino turístico cidade de Natal. Desse 

modo, ela se tornou uma fonte de atração de empreendimentos imobiliários quando por 

ocasião do boom imobiliário no estado nos anos seguintes.  

 

3.2 O turismo e o setor imobiliário em Natal e Tibau do Sul  

O boom imobiliário do Nordeste nos anos 2000, pelo menos em seu início, foi 

fortemente atribuído aos interesses de turistas europeus pela região. Fonseca (2012) 

considera que os desastres provocados pelo maremoto no extremo Leste Asiático em 2004, 

que arrasou países como Tailândia e Indonésia, foram decisivos para o aumento da 

demanda turística no litoral nordestino. Fatores culturais, como a culinária regional, 

também a influenciaram. 

Conforme ressaltado anteriormente, Natal foi uma das capitais do Nordeste que 

mais recebeu investimentos imobiliários ao longo dos anos anteriores, com a construção de 

                                                           
5
 Vide Brito, Barbosa e Rodrigues (2012) e Lopes e Alves (2015). 
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equipamentos turísticos que envolveram desde leitos de hospedagens até serviços de 

infraestrutura urbana, considerados também indispensáveis ao desenvolvimento do setor.  

Desse modo, Natal estava apta a receber o grande afluxo de turistas que passou a 

visitá-la quando muitos turistas europeus mudaram suas rotas e fizeram do Nordeste e o 

Rio Grande do Norte novos destinos turísticos. O Quadro 2 mostra o incremento 

significativo do número de turistas estrangeiros para o estado, após o ano de 2004. 

Contudo, esse movimento é revertido de forma sistemática depois da crise de 2008, com o 

Rio Grande do Norte recebendo desde 2011, uma quantidade de turistas procedentes de 

outros países inferior à alcançada em 2004, conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 2 - Turistas estrangeiros que desembarcaram no Rio Grande do Norte, 

período 2003-2016 

Ano Número Total de turistas 

2003 44.994 

2004 87.801 

2005 111.800 

2006 117.888 

2007 108.474 

2008 70.641 

2009 54.211 

2010 46.578 

2011 44.235 

2012 40.488 

2013 35.888 

2014 38.014 

2015 28.580 

2016 29.355 
Fonte: Departamento de Polícia Federal e Ministério do Turismo. 

 

Assim, é em meados da década de 2000 que aumentam as exportações turísticas de 

Natal, com a cidade passando a receber um número significativo de turistas estrangeiros.  

Bezerra et al. (2013) ao tratar desse período consideram que o crescimento do 

turismo internacional foi o canal de transmissão à cidade das bolhas imobiliárias 

experimentadas pelos Estados Unidos e demais países, inclusive europeus. Essa conexão 

que passa a se estabelecer entre as atividades turística e imobiliária é explicada por 

Demajorovic et al. (2010), quando considera o caso brasileiro 
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A confiança no potencial turístico-imobiliário se torna rapidamente euforia 

generalizada. Europeus que chegam ao Brasil como turistas começam a comprar 

residências alimentando um processo inicial de especulação. Alguns vislumbram 

a possibilidade de atuarem como investidores e decidem montar condomínios 

rateando os custos com amigos e recursos próprios. Este elemento relembra 

atitudes tomadas em outros mercados expostos à dinâmica especulativa: “em 

épocas de euforia financeira, grande parte da população se converte em 

especulador sem saber, se aproxima de um abismo, desconhecedor brincando 

com fogo. (DEMAJOROVIC  et al., 2010, p. 9). 

 

A desvalorização do câmbio no início dos anos 2000 tornou os ativos imobiliários e 

os terrenos denominados em moeda nacional muito baratos para os visitantes estrangeiros 

que aqui chegavam, estimulando as aplicações dos mesmos na aquisição de uma segunda 

residência. Mesmo com a posterior valorização da moeda doméstica, muitos estrangeiros 

ainda achavam compensador sua aquisição. A demanda por esses ativos gerou um 

movimento especulativo em dimensão tal que criou uma bolha imobiliária na cidade
6
.  

Com base em Demajorovic et al. (2010, p. 8) é possível observar que as aplicações 

imobiliárias foram impulsionadas por recomendações de especialistas e empresas de 

consultorias, que sugeriram ser o Nordeste brasileiro uma região promissora em termos de 

investimento.   

 

No setor turístico e imobiliário, [...] a empresa de consultoria HVS publica em 

2005 e 2007, informes defendendo as oportunidades de investimentos em 

complexos turísticos residenciais, enfatizando a região Nordeste do Brasil. Ainda 

que a HVS faça também referência aos riscos ligados e estes investimentos 

(desconhecimento do mercado, carência de financiamento, problemas de 

planejamento) suas conclusões otimistas transmitem confiança ao mercado. O 

diagnóstico positivo se propaga pelas grandes feiras imobiliárias da Europa, tais 

como o Salão Imobiliário de Lisboa, Barcelona Meeting Point, Madrid FITUR, 

entre outros. (DEMAJOROVIC  et al., 2010, p. 9). 

 

Há, portanto, um aspecto interessante desse desenvolvimento conjunto do turismo e 

setor imobiliário que despontou no Nordeste brasileiro: a participação dos europeus no 

início desse processo não deve ser vista apenas pelo lado da demanda, mas também pelo 

lado da oferta. O Nordeste brasileiro, assim como o Rio Grande do Norte, constituiu-se em 

meados da década de 2000 em espaço promissor para ganhos especulativos associados à 

                                                           
6
 Após o declínio do turismo internacional e da redução da demanda desse segmento, as ações empreendidas 

pelo Segundo Governo Lula, 2006-2010, especialmente na ampliação do crédito habitacional e na 

implantação de Programas para reduzir o deficit habitacional, permitiram a sustentação da alta de preços. 

(BEZERRA et al., 2013). 
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produção imobiliária de residências, que deveriam ser convertidas em dinheiro o “mais 

rapidamente possível". Muitas empresas construtoras espanholas, portuguesas, italianas, 

dentre outras, buscaram diversificar seu espaço de operação, incluindo essa parte do 

território brasileiro, assim como o Norte da África e Caribe. (DEMAJOROVIC et al., 

2010). 

 Em decorrência do crescimento significativo do turismo, o processo de valorização 

dos imóveis em Natal, no início dos anos 2000, começou por Ponta Negra, local preferido 

pelos turistas. Essa atração que o bairro exercia sobre os visitantes estrangeiros estimulava 

lançamentos imobiliários, pois o extraordinário crescimento dos preços desses ativos 

gerava expectativas de combinação simultânea de elevada liquidez e altas taxas de retorno 

esperada nessas aplicações. Posteriormente, ele foi se difundindo para outros bairros da 

cidade - como Candelária, Lagoa Nova, Tirol, Petrópolis, onde havia infraestrutura de 

serviços adequados.  

A valorização de faixas litorâneas pertencentes a outros municípios do estado foi 

também significativa, motivada, nesse caso, pela aquisição de terrenos para inversões em 

grandes empreendimentos imobiliários em que se pretendiam reproduzir os grandes 

projetos implantados na costa da Espanha, notadamente, na região mediterrânea. Esses 

planos de investimentos miravam os negócios de construção e venda de segunda residência 

para turistas estrangeiros (DEMAJOROVIC et al., 2010). 

Demajorovic et al. (2010) identificaram a existência de cinquenta e um projetos 

previstos, que os autores denominaram de turístico residenciais, distribuídos entre cinco 

estados da Região Nordeste, com nove deles destinados ao litoral do Rio Grande do Norte. 

Os autores chegaram a esses números com base em informações constantes da Associação 

para Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil (ADIT), publicadas entre os meses 

março de 2007 e de 2008, bem como por meio de consultas aos sítios das empresas 

imobiliárias e construtoras e de entrevistas com seus representantes.  

Em se tratando do município de Tibau do Sul, mais precisamente da praia de Pipa, 

na figura abaixo, até o final dos anos noventa predominavam os negócios turísticos de 

pequeno porte, com seus hotéis não ultrapassando 50 unidades habitacionais. Contudo, no 

início da década seguinte começou o planejamento “condomínios fechados de segunda 

residência destinados a estrangeiros”, visando a construção de “pequenos conjuntos 

residenciais com 8 a 15 unidades”. (DEMAJOROVIC et al., 2010, p. 11). 

 



43 

 

Figura 1 - Mapa de Pipa 

 

Fonte: Google. 

 

Em meados dos anos 2000, os autores acima citados observam mudanças 

significativas nos negócios turísticos imobiliários, com a abertura de oito novos 

condomínios que registram  

 

Um total de 246 casas e apartamentos de padrão europeu. Financiados 

principalmente por investidores internacionais portugueses, oferecem casas 

prontas em um espaço dotado de serviços comuns (piscina e bar-restaurante) e 

individuais (possibilidades de alugar, serviços de limpeza). É o início de um 

novo tipo de indústria turística em Pipa, situando-se no meio do caminho entre o 

turismo hoteleiro e de segunda residência. Isto porque o papel da empresa 

administradora não se limita à manutenção do terreno ocupado, mas também se 

ocupa da valorização do investimento. Entre 2005 e 2009, cerca de 30 

complexos turísticos residências surgem na paisagem de Pipa, alcançando a 

mesma magnitude da oferta hoteleira tradicional em número de unidades 

habitacionais. (DEMAJOROVIC  et al., 2010, p. 11). 

 

 Após 2008, quando a bolha imobiliária estourou nos Estados Unidos e seus efeitos 

deprimentes contaminaram os principais países europeus emissores de turistas para o Rio 

Grande do Norte, o peso do turismo internacional como fonte de demanda para aquisição 

de terrenos e imóveis no estado praticamente desapareceu. Demajorovic et al. (2010) 

observam que a queda no número de visitantes estrangeiros
7
 provocou um declínio 

                                                           

7
 A redução no número de turistas estrangeiros que desembarcou no Aeroporto Internacional Augusto Severo 

caiu de pouco menos de vinte mil para um pouco menos de dez mil, entre junho de 2006 e junho de 2009, 

considerando que parte significativa deles ia também para a praia de Pipa, parece razoável supor que a perda 

de visitantes estrangeiros no período foi substancial. 
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substancial do mercado de segunda residência em Pipa. Os autores registram que nos 

últimos anos da década de 2000, as taxas médias de ocupação anuais dos condomínios se 

situaram em torno de 15% a 30%, contra a média de 35% a 50%, dos hotéis e pousadas. Os 

agentes imobiliários esperavam, contudo, que a Copa de 2014 promovesse alguma 

mudança nesse quadro, pela atração de turistas que iria provocar.   

Em Natal, contudo, Bezerra et al. (2013) denota que o crescimento do crédito 

habitacional determinado pelas políticas contra cíclicas do governo Lula sustentaram o 

ciclo de preços ascendentes no setor até 2010 (último ano da pesquisa). Embora a pesquisa 

desses autores considere o movimento dos preços até o final da década, o fato é que a 

oferta de novos imóveis continuou a crescer na cidade nos primeiros anos da década 

seguinte, pelo menos é o que se observa quando se considera o fenômeno da verticalização 

que a mesma sofreu nos últimos anos.  

O Município de Tibau do Sul (mais precisamente Pipa), por outro lado, tem se 

revelado um fenômeno como destino turístico ao longo dos últimos anos, firmando-se 

como uma marca capaz de atrair turistas brasileiros e estrangeiros diretamente ao seu 

território. Conhecida por ser ainda uma área de preservação ambiental, congregar eventos 

festivos e oferecer paisagens que, em geral, agrada aos visitantes. Pesquisa realizada pela 

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do RN – Fecomércio RN –

em 2018 registra que Pipa é o segundo local mais visitado do estado, atrás apenas da praia 

de Ponta Negra, em Natal.  

Os principais eventos festivos organizados para manter a taxa média de ocupação 

dos negócios turísticos de Pipa elevada estão registrados no Quadro 3 abaixo. 
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Quadro 3 - Principais Festas e Eventos em Pipa ao longo do ano 

Mês do evento Evento Descrição 

 

Dezembro/ 

Janeiro 

 

Réveillon 

É um dos maiores eventos do estado, atraindo milhares de 

pessoas. A maioria por meio de agencias que organizam os 

chamados: “bate e volta”. 

 

Fevereiro 

 

Carnaval 

O Município possui uma programação modesta, com baixo 

custo, pois aproveita o período de alta temporada. 

 

 

Janeiro 

 

 

Ecofeira da Pipa 

Oferece desde palestras com pessoas importantes na 

pesquisa ecológica até mostras culturais com música ao 

vivo. A ecofeira tem o propósito de apresentar alternativas 

de agricultura sem emprego de agrotóxicos. 

 

 

Março 

 

 

Semana Santa 

Esse feriado é um dos mais aguardados na cidade. É comum 

em todos os anos as pousadas de Pipa, seus hotéis e 

condomínios alcançarem altas taxas de ocupação. Vários 

eventos são organizados, com shows de nomes mais 

conhecidos da música brasileira. 

 

Junho 

 

São João 

Os festejos juninos na cidade são tradicionais com 

apresentação de quadrilhas e comidas típicas, ao som do 

forró tradicional. 

 

 

Agosto 

 

 

Festa a Fantasia do 

Missinho 

Ocorre durante a alta temporada, contando com a elevada 

participação de turistas europeus na cidade. Tradicional 

desde 2005, este evento atrai jovens de todas as idades que 

usam as fantasiais de seus personagens favoritos, ao som de 

música eletrônica. 

 

Janeiro 

Festa de são 

Sebastião 

 

Padroeiro de Pipa. 

 

Fevereiro 

Procissão de Nossa 

Senhora dos 

Navegantes 

 

Feita em barcos. 

 

Setembro 

Festival 

Gastronômico de 

Pipa 

Tem o intuito de promover a competitividade entre os 

estabelecimentos locais, atraindo o público para a culinária 

local. 

 

Ano inteiro 

Shows no Pipa Open 

Air 

Eventos que ocorrem o ano inteiro, contando com grandes 

nomes Nacionais e internacionais. 

 

Setembro 

 

Fest Bossa Jass
8
 

Visa atrair o público apreciador da boa música, com grandes 

nomes nacionais e até artistas internacionais. 

Fonte: Elaboração Própria. 

                                                           
8
 Não ocorreu no ano de 2017 na cidade, devido à falta de recursos. 
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Além desses eventos, a cidade possui ainda outros atrativos, contando com uma 

noite movimentada possibilitada pela disponibilidade de boates, baladas e bares de música 

ao vivo e eletrônica. Os adeptos da apreciação da natureza podem contar ainda com 

passeios de barco ou ecológicos, praias de cor azul, com águas mornas, nas quais é 

possível ver a presença de golfinhos durante o ano inteiro. Além dos golfinhos, pode se 

também ver tartarugas ameaçadas de extinção, que fazem a desova no santuário ecológico, 

bem como animais típicos da mata atlântica. O turismo ecológico e de aventura também 

sempre foi muito explorado em Pipa. 

 

Figura 2 - Imagem de golfinhos em Pipa (Tibau do Sul) 

 

Fonte: Google. 
  

Segundo a Secretaria de Turismo do Município, a cidade recebe em média mais de 

500 mil turistas por ano, o que corresponde a cerca de 20% das pessoas que visitam o 

estado, procedentes das mais diversas nacionalidades. Nos últimos anos, entre turistas os 

estrangeiros tem crescido a participação relativa dos argentinos em detrimento dos 

europeus. Embora em menor número, Pipa (Tibau do Sul) ainda atrai visitantes 

portugueses, noruegueses, suecos, franceses e italianos. Dentre os turistas nacionais, 

destacam-se os paulistas e pernambucanos. 

O centro de Tibau do Sul também foi impactado pelo crescimento do turismo de 

Pipa, constituindo-se, inclusive, em uma alternativa para turistas que optam por maior 

tranquilidade, pois ainda possui praias quase desertas e poucas festas durante o ano. Nos 

últimos anos, os empreendimentos de alto padrão passaram a fazer parte de sua estrutura 

urbana. 

O Gráfico 1 mostra a evolução do número de alvarás expedidos em Tibau do Sul 

entre 2001-2014, que inclui também a praia de Pipa. É possível perceber um crescimento 
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significativo na expedição desse documento na primeira metade da década de 2000. Entre 

2007-2010 houve um forte declínio na concessão de alvarás, possivelmente associada à 

crise internacional de 2007-2008, que conduziu a uma forte queda nos níveis de 

investimento imobiliário.  Após 2010, vale da série, esse número volta a crescer nos dois 

anos seguintes, atingindo o pico no anos de 2012, após o qual volta a cair, aumentando de 

forma suave no ano seguinte 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil, com Natal, situada a 

85 km de Tibau do Sul, sendo uma das cidades sede desse evento. 

  

Gráfico 1 - Alvarás expedidos em Tibaú do Sul, período 2001-2014 

 

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente de Tibau do Sul.  

 

Como a expedição de Alvarás é apenas um indicador dos planos de investimento 

imobiliário, convém considerar o indicador de habite-se, documento expedido pela 

Prefeitura que reconhece a obra construída como estando em consonância com os padrões 

exigidos.  

 O Gráfico 2 mostra a evolução da emissão de habite-se, pela Prefeitura de Tibau do 

Sul, na praia de Pipa. Esse indicador comporta uma defasagem de tempo em relação ao 

primeiro, já que envolve o tempo necessário para a construção do imóvel.  Quando se 

observam os dois gráficos percebe-se um movimento relativamente comum, de 

crescimento dos dois indicadores até 2005, e mesmo após esse ano até 2010 é possível 

verificar certa tendência de declínio (mais pronunciada no caso do habite-se). Contudo, 

depois de 2010 observa-se um nítido descompasso entre esses indicadores.  
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Gráfico 2 - Emissão de certidão de habite-se em Tibau do Sul 

 

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente de Tibau do Sul.  

 

 De todo modo, em 2014, ano da Copa, Tibau do Sul representou mais de 20% dos 

leitos de hospedagem do Rio Grande do Norte e durante esse evento, enquanto o setor 

hoteleiro de sua capital, Natal, apresentou taxa de ocupação de 90%, Tibau do Sul ficou 

um pouco acima, com 93%. 

O próximo capítulo vai tratar da evolução dos dados dos setores turísticos e 

imobiliário em Natal e Tibau do Sul, para ver se há coincidência em seus movimentos de 

expansão e retração ou se é possível observar divergências em suas respectivas trajetórias. 
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4. TRAJETÓRIAS DOS SETORES TURÍSTICO E IMOBILIÁRIO EM NATAL E 

TIBAU DO SUL 

 Este capítulo abordará as informações relativas ao total de estabelecimentos e 

emprego dos setores turístico e imobiliário em uma perspectiva mais ampla, que inclui 

dados da construção civil tanto em Natal, quanto em Pipa. Em se tratando do setor 

turístico, é certo que precisam ser feitas algumas qualificações, pois na composição do 

mesmo estão incluídos os negócios de alojamento, alimentação, agências de viagens, 

aluguel de automóveis, transportes e atividades de recreação. No caso de uma cidade como 

Natal, assim como em qualquer outra, é razoável que se espere que os alojamentos se 

destinem a oferecer serviços ao turista, contudo, em se tratando do setor de alimentos 

ocorre o contrário; não parece fazer sentido se considerar que eles tenham como foco o 

visitante do lugar. Todavia, em um município como Tibau do Sul, particularmente em 

Pipa, é justificável que os restaurantes definam como público-alvo o turista.  

 O capítulo será estruturado a partir da consideração do setor turístico e imobiliário 

em Natal e Tibau do Sul, abordando a estrutura produtiva em termos da evolução da 

quantidade de estabelecimentos e do volume de emprego. 

 

4.1  Número de estabelecimentos 

 

4.1.1 Setor de turismo 

Os dados relativos à Natal mostram um crescimento da oferta de estabelecimentos 

turísticos no período estudado em torno de 180%, conforme revela a Tabela A1, 

APÊNDICE A. Contudo, a trajetória desses negócios comporta diferentes fases de 

crescimento. Entre 2001 e 2006, é possível verificar um crescimento ininterrupto no 

número de estabelecimentos da cidade, que dobrou, passando de 359 para 724. O biênio 

seguinte, contudo, foi marcado pelo declínio em termos absolutos em relação ao último 

ano, embora tanto 2007 quanto 2008 tenham registrado números superiores a 2005. A 

partir de 2009, o total de negócios no âmbito do turismo volta a ter uma trajetória 

ascendente, com suave interrupção apenas no ano de 2011, que perdura até 2013. Entre 

2014, ano da Copa do Mundo e 2016, último ano da pesquisa há uma redução de 2% no 

número de estabelecimentos turísticos. 

Quando se leva em conta o tamanho dos estabelecimentos percebe-se em todo período 

a predominância dos micros empreendimentos, os que empregam até nove funcionários, 
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com uma participação relativa média no período de 77%. Em segundo lugar estão os 

pequenos negócios turísticos, que empregam de 10 até 49 funcionários, com percentual 

médio de 19% no total de estabelecimentos. Assim, em média, 96% dos negócios turísticos 

em Natal, no período pesquisado, são compostos por micro e pequenos empreendimentos, 

cabendo aos médios e grandes estabelecimentos os percentuais de 2% para cada, o que 

totaliza, em média, 4%.         

O Gráfico 3 mostra a evolução do número de estabelecimentos, segundo o tamanho dos 

mesmos no período considerado. 

 

Gráfico 3 - Número de estabelecimentos turísticos por tamanho, em Natal, período 

2001-2016 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 2001 – 

2016. 
 

Em se tratando do setor turismo em Tibau do Sul, os dados mostram que o crescimento 

do número de estabelecimentos foi bem superior ao de Natal, cerca de 520%, ou seja, 

praticamente o triplo da capital, evidentemente partindo-se uma base bem menor. 

Considerando-se o período por fases de expansão também se verificam diferenças, com a 

primeira fase, marcada pelo aumento ininterrupto dessa variável, compreendendo um 

período mais extenso, 2001-2009, além de apresentar uma taxa de crescimento mais 

vigorosa, 270% que a da capital do estado.  

A falta de sincronia entre as aludidas fases dos dois municípios ocorre também no que 

diz respeito ao ponto de inflexão de suas trajetórias de crescimento: em Natal, a queda do 
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número de estabelecimentos em termos absolutos ocorre no biênio 2007-2008, enquanto 

em Tibau do Sul se dá nos anos 2010-2011. Por outro lado, na capital potiguar a trajetória 

ascendente da variável considerada é retomada justamente em 2009 e perdura até 2013, 

com suave interrupção em 2011, mas o aumento nesse período apresenta uma taxa 

modesta, 17%. Em 2016 e 2014 observa-se um declínio de cerca de 2% na mesma. Em 

Tibau do Sul, a recuperação do indicador ocorre em 2012 e se sustenta até o último ano da 

série, 2016, alcançando no período um taxa de expansão de 61%. 

Os dados mostram que Tibau do Sul, de acordo com a metodologia adotada, não possui 

grandes estabelecimentos turísticos, os que empregam de cem funcionários acima. A 

participação relativa das micro empresas durante o período investigado foi, em média, de 

79%, seguida das pequenas empresas, que representou, em média, 20% do total de 

estabelecimentos. As firmas de tamanho médio corresponderam a 1% do todo e só 

aparecem a partir de 2004.  

O Gráfico 4 mostra a evolução ao longo da série do número de estabelecimentos 

turísticos em Tibau do Sul, considerando também o tamanho dos mesmos. 

 

Gráfico 4 - Número de estabelecimentos do setor turístico por tamanho, em Tibau do 

Sul, período 2001-2016 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 2001 – 

2016. 
  

 Com base nos dados os dados da Tabela A1 (APÊNDICE A) é possível perceber 

que Natal concentrou cerca de 30% dos negócios turísticos entre 2001 e 2012. Esse 
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percentual atinge a média de 40% entre 2013-2016. Tibau do Sul, por sua vez, detinha em 

média 5% do total de estabelecimentos turísticos nos primeiros anos referidos, passando a 

uma média de cerca de 10% nos quatro últimos anos da série. Ou seja, no período 2013-

2016, Natal e Tibau do Sul detinham, em média, 50% dos empreendimentos turísticos do 

estado, o que sinaliza que o turismo se desenvolveu em torno do produto sol e mar, com 

forte concentração espacial. 

 

4.1.2 Setor imobiliário em uma perspectiva mais ampla 

Este item será subdividido em dois para contemplar o que se entende neste trabalho 

ser uma perspectiva imobiliária mais ampla, envolvendo tanto o setor de serviços, quanto a 

atividade construtiva que ele aciona, ou seja, o setor de construção civil. 

 

4.1.2.1 Setor imobiliário (serviços) 

 A Tabela A2, no APÊNDICE A, mostra os dados referentes ao número de 

estabelecimentos do setor imobiliário em Natal, considerando-se só o setor de serviços nos 

anos 2001-2016. Ela registra no primeiro ano 65 empresas, revelando uma trajetória de 

crescimento que se afirma a partir de 2003. O ponto de inflexão é em 2012, após o qual se 

verifica um comportamento irregular, mas sempre com valores acima do obtido neste ano, 

249, fechando a série com o maior número de estabelecimentos para o período observado, 

307.   

 É possível observar o predomínio das microempresas, cuja participação relativa no 

total das firmas do setor é sempre superior a 80%, atingindo 90% nos quatro últimos anos 

da série. Em segunda posição aparecem as pequenas empresas, com trajetória mais 

irregular e declinante ao longo do período, com participação inicial de 11% e término em 

6%. Estabelecimentos de tamanho médio e grande tiveram uma participação muito 

pequena, com suas respectivas médias no período em torno de 2% por cento. 

 O Gráfico 5 mostra a evolução dos estabelecimentos por ano no período 

pesquisado, considerando o tamanho dos mesmos. 
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Gráfico 5 - Número de estabelecimentos do setor imobiliário por tamanho, em Natal, 

período 2001-2016 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 2001 – 

2016. 

 

Em Tibau do Sul, o primeiro estabelecimento registrado aparece em 2002, na forma 

de uma microempresa, observando-se a partir desse período um crescimento sistemático de 

empresas no setor, inclusive com o aparecimento de firmas de pequeno porte. Contudo, 

considerando-se total de estabelecimentos no período analisado é possível identificar três 

fases em sua trajetória de crescimento: a primeira, entre 2002-2005, é marcada pela 

expansão extraordinária, em torno de 1.000%, evidentemente deve-se levar em conta a 

base muito pequena da qual partiu esse percentual; a segunda, entre 2006-2011, em que se 

verifica uma expansão em torno de 72%; e a terceira, entre 2012-2016, com uma taxa de 

crescimento maior, de 84%. 

Com relação ao porte dos estabelecimentos, considerando o número de 

empregados, as empresas do setor imobiliário de Tibau do Sul eram predominantemente de 

pequeno porte; no período analisado, a participação relativa delas foi, em média, em torno 

de 83%, enquanto as firmas de pequeno porte tiveram, em média, 17%. No período 

pesquisado, não foram instaladas médias e grandes empresas no setor imobiliário.  

O Gráfico 6 mostra a evolução do número de empresas por ano em Tibau do Sul 

durante o período pesquisado, considerando o tamanho dos mesmos. 
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Gráfico 6 - Número de estabelecimentos do setor imobiliário por tamanho, em Tibau 

do Sul, período 2001-2016 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 2001 – 

2016. 

 

 Considerando-se o total de estabelecimentos do setor imobiliário do Rio Grande do 

Norte, observa-se um crescimento ininterrupto entre os anos de 2001 e 2012. Após este 

último ano verifica-se uma queda substancial no número de empresas do estado em termos 

absolutos, de cerca de 4.000 estabelecimentos para 2.485 em 2013, cerca de 40%. Nos 

anos seguintes há uma suave retomada da trajetória de crescimento; no final da série, 2016, 

o número de empresas do setor imobiliário no estado, 2.687, era inferior ao total registrado 

em 2008, de 2.748.  

 No período considerado, Natal concentrou, em média, 13% das empresas do setor, 

enquanto Tibau do Sul ficou, em média, com 1% dele, o que denota que pelo menos nesse 

setor, a concentração de firmas na capital e no último município foi bem inferior ao 

observado para o setor turístico, em torno de 50%. Essa situação sugere que enquanto a 

atividade turística no estado desenvolveu-se basicamente no território banhado pelo 

Atlântico ao Leste, os negócios imobiliários difundiram-se para outros municípios, muito 

possivelmente respondendo ao aumento do crédito dirigido para o setor.   

 

4.1.2.2 Setor da construção civil 

 Neste trabalho, as informações referentes à construção civil começam em 2006, 

conforme mostra a Tabela A3, no APÊNDICE A. Em Natal, especificamente neste ano, 
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registram-se a existência de 1.314 estabelecimentos, que é reduzido em 3% no ano 

seguinte. Contudo, entre 2007-2013, observa-se um aumento sistemático na quantidade de 

empresas do setor. O ponto de inflexão ocorre em 2014, dando início a um movimento de 

queda até o último ano da série, 2016, que finaliza com um número de firmas inferior ao 

ano de 2010. 

 Em todo o período verifica-se a predominância dos micro estabelecimentos, que 

representaram, em média, 78% do total de empresas registradas na cidade. As pequenas 

empresas ocuparam a segunda posição, pois constituíram, em média, 17% do montante, 

enquanto as firmas de tamanho médio compuseram 3% e as grandes cerca de 2%. 

O Gráfico 7 revela a trajetória da quantidade de empresas por ano em Natal, entre 

2006 e 2016, considerando o tamanho dos mesmos. 

 

Gráfico 7 - Número de estabelecimentos do setor da construção civil por tamanho, em 

Natal, período 2006-2016 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 2006 – 

2016. 

 

Em Tibau do Sul, a referida tabela registra um declínio no número de firmas entre 

2006, primeiro ano da série com 40 empresas, e 2009, com 37. Após o crescimento em 

2010, em que o total de estabelecimentos da construção civil aumenta em 25%, verifica-se 

uma tendência de queda neste indicador nos anos seguintes. No último ano, 2016, houve 

uma redução de 30% das empresas do setor instaladas no Município em comparação com o 

início da série, em 2006.  
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O Gráfico 8 revela a evolução do número de estabelecimentos em Tibau do Sul 

entre 2006 e 2016, considerando o tamanho dos mesmos. 

Com relação ao tamanho dos estabelecimentos da indústria da construção civil no 

referido Município, predominaram também as micro empresas, com participação relativa 

média no período, de 81% do total de firmas, enquanto as de pequeno porte tiveram 

participação, em média, de 13% e em se tratando das firmas de tamanho médio e grande os 

percentuais foram, média, de 4% e 2%, respectivamente. 

 

Gráfico 8 - Número de empresas do setor da construção civil por tamanho, em Tibau 

do Sul, período 2006-2016 

 

Fonte dos Dados: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - 

RAIS, 2006 – 2016. 

 

 

4.2 Emprego 

 

4.2.1 Emprego formal no setor turístico 

A Tabela B1, constante do APÊNDICE B, mostra que o emprego formal no setor 

turístico em Natal, pode ser considerado segundo três fases: a primeira, entre 2001-2006, 

em que se verifica um crescimento sistemático de 43% no número de pessoas empregadas, 

passando de 6.098 para 8.724 trabalhadores. Após um pequeno declínio, de cerca de 2% 

em 2007, tem início uma nova fase até 2010, em que se observa um aumento no emprego 

do setor de 18%. A terceira fase, entre 2011-2016 apresenta um comportamento mais 
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irregular, embora com tendência de queda, entre os dois últimos anos citados, o emprego 

cai 8%. 

A evolução do indicador de emprego por tamanho de estabelecimento turístico mostra 

uma mudança em relação ao da estrutura do setor. A trajetória desta última no período 

estudado revela que em Natal predominavam micro empresas, com participação média de 

78%, enquanto as pequenas empresas posicionavam-se em segundo lugar, com cerca de 

18%, o que conjuntamente resultava em uma participação média de 96%. Quando, porém, 

se considera o montante de emprego observa-se que o total dessas firmas empregava cerca 

de 55% da mão de obra formalmente empregada, já as médias e grandes empresas, que 

tinham participação conjunta de apenas 4%, empregavam em torno de 45% da mão de obra 

com carteira assinada do setor.   

O Gráfico 9, mostra a evolução do emprego formal por tamanho de estabelecimento 

em Natal, no período 2001-2016. 

 

Gráfico 9 - Emprego formal por tamanho de estabelecimentos no setor turístico em 

Natal, período 2001-2016 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 2001 – 

2016. 

 

 Em Tibau do Sul, observa-se um crescimento sistemático do emprego formal no 

setor de turismo, que se expandiu em torno de 228% entre 2001 e 2007; no primeiro ano, 

esse indicador correspondia a cerca de 5% da quantidade de trabalhadores com carteira 

assinada em Natal, passando para 12% no último ano. Após uma redução desprezível no 
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ano seguinte, o emprego no setor naquele Município cresce em torno de 80% entre 2009 e 

2016; no último ano, o emprego formal no setor turístico em Tibau do Sul correspondia a 

cerca de 20% do alcançado em Natal. 

 No Município de Tibau do Sul, em média, 92% dos empregos formais no período 

considerado foram gerados pelos micro e pequenos empreendimentos turísticos, enquanto 

8% deles foram pelas empresas de tamanho médio. 

 O Gráfico 10 revela a evolução do número de empregos com carteira assinada no 

setor turístico de Tibau do Sul, no período considerado. 

 

Gráfico 10 - Emprego formal por tamanho de estabelecimentos no setor turístico em 

Tibau do Sul, período 2001-2016 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 2001 – 

2016. 

 

  

4.2.2 Emprego formal no setor imobiliário em uma perspectiva mais ampla  

 

4.2.2.1 Emprego formal no setor imobiliário (serviços) 

A expansão no volume de emprego formal no setor imobiliário em Natal, em 2001-

2016, foi de 87% (ver Tabela B2, APÊNDICE B), contra 58% observado no setor turístico 

para o mesmo período. Contudo, o total de empregados no primeiro setor representou, em 

média, 12% da quantidade de trabalhadores absorvidos pelas empresas de turismo da 

cidade. Examinando-se o volume de emprego das firmas imobiliárias é possível identificar 
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que, excetuando-se o ano de 2003, nota-se uma tendência de crescimento neste indicador 

no período 2001-2007. Em 2008, porém, verifica-se uma queda de 22% no mesmo, mas a 

retomada se dá em 2009 e no ano seguinte, 2010, atinge-se o pico de toda a série, com o 

emprego formal de 1.732 trabalhadores no setor. No ano subsequente, 2011, se tem uma 

redução de 38% no volume de emprego e a partir de então se observa uma trajetória 

irregular, em que se alterna crescimento e queda do indicador, embora o mesmo se 

mantenha sempre em patamares superiores ao ano de 2007. 

É possível perceber também que, ao contrário do setor turístico, o emprego formal 

foi maior nos grandes estabelecimentos, 33%. Os micro e pequenos estabelecimentos da 

cidade contribuíram, em média, respectivamente, com 28% e 25%, do emprego no setor 

imobiliário no período considerado. 

O Gráfico 11 mostra a evolução do emprego formal no setor imobiliário (serviços) 

por tamanho de estabelecimentos em Natal, no período 2001-2016. 

 

Gráfico 11 - Emprego formal por tamanho de estabelecimentos no setor imobiliário 

em Natal, período 2001-2016 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 2001 – 

2016. 

 

Em se tratando da evolução do emprego formal do setor imobiliário em Tibau do 

Sul, é possível observar um crescimento significativo entre 2002 (em 2001 não há registro 

de agente imobiliário no Município) e 2016, com o número de pessoas ocupadas nas 

atividades do setor passando de 6 para 177. Essa expansão só foi interrompida em dois 
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anos, 2009 e 2102; no primeiro houve uma queda de 14% em relação ao ano de 2008 e no 

segundo observou-se um declínio de 21% em relação a 2011. Grosso modo podem ser 

destacados dois períodos de crescimento ininterrupto: 2002-2008 e 2012-2016. 

Vale destacar que os empregos formais no setor imobiliário do Município foram 

gerados principalmente por micro estabelecimentos, pois, em média, eles absorveram 55% 

do emprego formal no período e por pequenas empresas, que, em média, geraram 45% 

desse total. Outro aspecto que deve ser ainda mencionado é que no período 2002-2016, o 

emprego formal no setor imobiliário em Tibau do Sul correspondeu, em média, a 7% do 

número de trabalhadores contratados no setor turístico que tinham carteira assinada.  

O Gráfico 12 abaixo mostra a evolução do emprego no setor imobiliário no período, 

considerando sua distribuição por tamanho de empresas.  

 

Gráfico 12 - Emprego formal por tamanho de estabelecimentos no setor imobiliário 

em Tibau do Sul, período 2001-2016 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 2001 – 

2016. 

 

 

4.2.2.2 Emprego formal no setor da construção civil 

De acordo com a Tabela B3 (APÊNDICE B), a trajetória do emprego na construção 

civil em Natal, no período 2006 e 2016, permite destacar duas fases distintas: a primeira, 

2006-2010, na qual há aumento contínuo neste indicador, com crescimento de 64% no 
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período; e a segunda, 2011-2016, em que se verifica uma queda sistemática da ocupação 

nas atividades do setor, que resultou em uma redução de 42% do mesmo entre esses anos. 

No período considerado, quando se compara o volume de emprego desse setor com 

o de turismo percebe-se que ele teve maior capacidade de geração de postos de trabalho na 

cidade, pois, em média, o total de emprego no setor turístico correspondeu a 55% do 

montante gerado pela construção civil. Quando se leva em conta o setor imobiliário em 

uma perspectiva mais ampla, em que se somam os empregos da construção civil com o de 

serviços imobiliários, esse percentual é reduzido para 51%. 

Quando se considera a geração de empregos na indústria da construção por 

tamanho de empreendimentos, percebe-se que as empresas de porte pequeno e grande 

tiveram pesos mais elevados na determinação da ocupação da força de trabalho 

formalmente empregada no período, com médias de 32% e 31%, respectivamente. A 

participação das firmas de tamanho médio na geração de empregos no setor superou a 

média das micro empresas, 19% contra 17%, respectivamente.   

 O Gráfico 13 abaixo mostra a trajetória do emprego no setor da construção civil no 

período, considerando sua distribuição por tamanho de empresas. 

 

Gráfico 13 - Emprego formal por tamanho de estabelecimentos no setor da 

construção civil em Natal, período 2006-2016 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 2006 – 

2016. 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MICRO PEQUENO MÉDIO GRANDE



62 

 

 Os dados referentes a evolução do emprego formal na construção civil em Tibau do 

Sul, no período 2006-2016, constantes na Tabela B3 (APÊNDICE B), revelam que, assim 

como em Natal, é possível identificar duas fases bem distintas: a primeira, que compreende 

o período de expansão 2006-2008, na qual se observa o crescimento no número de 

trabalhadores contratados com carteira assinada, de 37% e a segunda, que corresponde ao 

período de retração 2009-2016, em que há decréscimo de 67% no número de empregados 

(nesta fase verifica-se uma queda contínua do emprego em todos os anos do intervalo). É 

possível perceber que em se tratando deste indicador, o ciclo expansivo da construção civil 

em Tibau do Sul dura menos tempo que em Natal, enquanto o período de retração, ao 

contrário, é mais longo. 

 Outro aspecto que deve ser considerado é que, ao contrário de Natal, em Tibau do 

Sul, o setor turístico é o grande gerador de postos de trabalho (no setor formal). Em média, 

no período em que existem informações para os dois setores, o volume de emprego no 

setor da construção civil corresponde acerca de 17% do demandado no setor turístico. 

Contudo, quando se considera o setor imobiliário em uma perspectiva mais ampla, 

juntando-se os serviços imobiliários e a construção civil no período 2006-2016, em média, 

o percentual sobe para 25% do total de empregos do setor turístico. 

 A distribuição do emprego formal por tamanho de estabelecimentos em Tibau do 

Sul, no período considerado, 2006-2016, foi da seguinte ordem: as empresas de porte 

pequeno tiveram maior peso na geração de postos de trabalho, média de 36%, seguidas das 

firmas de tamanho médio, de 33%, com a terceira posição ocupada pelos micro 

estabelecimentos, 31%.   

 O Gráfico 14 evidencia a evolução do emprego formal no setor da construção civil 

no período no aludido Município, considerando sua distribuição por tamanho de empresas.  
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Gráfico 14 - Emprego formal por tamanho de estabelecimentos no setor da 

construção civil em Tibau do Sul, período 2006-2016 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 2006 – 

2016. 

 

 

4.3 Medidas de especialização 

 

4.3.1 Quociente locacional da atividade turística 

 O grau de especialização de Tibau do Sul e de Natal na atividade turística, tomando 

por base o estado do Rio Grande do Norte, pode ser observado por meio do quociente 

locacional (  ).  

Segundo Alves (2012, p. 40), este indicador “informa quantas vezes o setor i é mais 

(ou menos) importante, ou especializado, para a região j vis-à-vis a macrorregião de 

referência”. 

Conforme observado no referencial teórico metodológico, o    será medido a partir 

da Equação 6: 
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     emprego do setor no município; 

     emprego total no município; 

      emprego do setor no Rio Grande do Norte; 

      emprego total no Rio Grande do Norte. 

  

Caso o quociente assuma valores superiores a 1, considera-se que o município em 

questão detém importância no setor analisado, que será tanto maior quanto mais elevado 

for o valor do quociente. Embora frequentemente se considere que o      seja indicador 

da especialização na atividade ou setor i no município j, Santana e Santana (2004, p. 16) 

observam que “outros estudos mais rigorosos adotaram como critério o    igual a dois ou 

três”.  

 Em se tratando especificamente de Natal, para evitar a geração de um viés 

significativo no valor de seu quociente locacional, foram retirados do cálculo o emprego 

em atividades cuja oferta de serviços seja demandada em escala muito maior pela 

população local que pelos turistas. Caso dos setores de setores de alimentação, bem como 

de algumas atividades recreativas, tais como: produção e distribuição de filmes e fitas de 

vídeos, projeção de filmes e de vídeos, atividades de rádio e de televisão. E ainda foram 

desconsiderados os empregos em algumas atividades culturais
9
 na cidade.    

A tabela 2 registra o cálculo do quociente locacional para o período 2001-2016. O 

comportamento do quociente locacional do turismo em Natal - tomando por referência o 

estado do Rio Grande do Norte ao longo do período estudado, 2001-2016 -, apesar de 

mostrar um movimento irregular indica tendência de redução da importância do emprego 

do turismo na cidade, em relação ao emprego desse setor no estado. Apenas nos três 

primeiros anos da série, de 2001 a 2003 e em 2006, o valor desse indicador é superior a 1, 

nos anos seguinte ele fica abaixo.  

Por outro lado, quando se observa Tabela 2 o quociente locacional do Município de 

Tibau do Sul ao longo do período, percebe-se o contrário, a afirmação de uma tendência de 

aumento da importância do turismo na cidade.  

 

 

                                                           
9
 As atividades culturais desconsideradas para o cálculo do quociente locacional do setor turístico, com base 

na variável emprego foram: artes cênicas, espetáculos e atividades complementares, criação artística, gestão 

de espaço para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas. 



65 

 
 

 

 

 

Tabela 2 -    Natal e Tibau do Sul - RN (2001 - 2016) 

ANOS NATAL TIBAU DO SUL  

2001 1,0063 13,2576   

2002 1,1559 12,4413   

2003 1,0081 13,6775   

2004 0,9233 12,9072   

2005 0,9709 12,8566   

2006 1,0577 14,3302   

2007 0,9681 13,6156   

2008 0,9016 13,2990   

2009 0,9896 13,3308   

2010 0,9837 13,2948   

2011 0,9481 14,3261   

2012 0,5935 10,0789   

2013 0,9624 14,6457   

2014 0,9291 14,5967   

2015 0,9763 14,8142   

2016 0,8962 16,2937   

Fonte: MTE/Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, 2018. 

 

Parece razoável supor que o crescimento do turismo internacional no estado até 

2007 tenha contribuído para sustentar a especialização de Tibau do Sul na atividade 

turística, assim como determinou o aumento da oferta de empreendimentos imobiliários na 

forma de segunda residência. O Gráfico 15 mostra a evolução da emissão do documento 

habite-se de condomínio fechado no Município no período estudado, mostrando que o 

ápice na concessão do mesmo foi justamente o ano de 2007.  

Contudo, enquanto se observa um movimento irregular, mas com tendência de 

queda na quantidade de habite-se concedida até 2013, com a trajetória do quociente 

locacional ocorre justamente o contrário, pois com exceção de 2012, este indicador se 

sustenta em torno de um valor pouco acima do ano inicial, 2001, em que é calculado, 

passando à faixa de 14 em 2013, para atingir o valor acima de 16 no último ano da série, 

2016. Desse modo, Tibau do Sul viu sua especialização na atividade turística aumentar em 

relação à especialização do estado, no período pesquisado.  
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Gráfico 15 - Emissão de certidão de habite-se em condomínios fechados no Município 

de Tibau do Sul, período 2001-2014 

 

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente de Tibau do Sul.  

  

O Gráfico 16 contrapõe a evolução dos quocientes locacionais dos Municípios de 

Natal e Tibau do Sul. No eixo da esquerda estão os valores calculados para Tibau do Sul, 

enquanto no eixo da direita estão dispostos os de Natal. 

 

Gráfico 16 - Valores dos quocientes locacionais dos Municípios de Natal e Tibau do 

Sul, período 2001-2016 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 2001 – 

2016. 
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4.3.2 Índice Hirschman-Herfindahl 

Outro indicador que também pode ser utilizado para avaliar o peso do turismo nos 

referidos municípios é o baseado no Índice Hirschman-Herfindahl (   ), pois 

 

É possível, também, que alguns municípios apresentem alto    como 

decorrência da baixa densidade da estrutura empresarial do local, ou seja, 

[quando] apenas uma empresa responda pela maior parte dos empregos gerados 

em dada atividade (SANTANA; SANTANA, 2004, p. 17). 

 

 

Desse modo, com o propósito de minorar esse eventual problema o     será 

utilizado como segundo indicador para averiguar a especialização na atividade turística dos 

municípios aqui considerados.  

Este índice é medido com base na Equação 7: 

 

                           

 

Assim, é possível estabelecer uma comparação entre o peso do setor turístico no 

município com o do setor em todo o estado, considerando o peso da economia do referido 

município na economia do Rio Grande do Norte, utilizando como critério o emprego no 

setor e o emprego total nos respectivos recortes territoriais, Municípios e estado do Rio 

Grande do Norte. O valor positivo é um indicador da especialização do município no 

turismo, revelando sua capacidade de concentrar a atividade turística e atrair novos 

investimentos no setor. 

A Tabela 3 revela o Índice Hirschman-Herfindahl calculado para os Municípios de 

Natal e Tibau do Sul. Em se tratando de Natal é possível ver que este indicador é positivo 

apenas nos três primeiros anos, de 2001 a 2003, assim como em 2006, tornando-se 

negativo nos demais anos. Ou seja, ao longo do período considerado observa-se uma 

tendência de marcada redução no referido índice, indicando que o peso do turismo em 

Natal, em relação ao setor como um todo no estado (quando se compara também o peso da 

economia desta capital em relação ao do Rio Grande do Norte), declinou.  

Por outro lado, quando se observa o aludido índice para o Município de Tibau do Sul 

ocorre o contrário, pois é possível perceber que seu valor é positivo para todos os anos 

considerados, apresentando ainda uma suave tendência de crescimento ao longo do tempo. 



68 

 

Essa trajetória indica que Tibau do Sul aumentou sua capacidade de atração de novos 

negócios turísticos dado a sua especialização nesta atividade. 

 

Tabela 3 -     Natal e Tibau do Sul - RN (2001 - 2016) 

ANOS NATAL TIBAU DO SUL   

2001 0,0034 0,0261     

2002 0,0735 0,0315     

2003 0,0043 0,0417     

2004 -0,0409 0,0483     

2005 -0,0154 0,0506     

2006 0,0304 0,0575     

2007 -0,0170 0,0577     

2008 -0,0531 0,0566     

2009 -0,0056 0,0549     

2010 -0,0087 0,0534     

2011 -0,0271 0,0582     

2012 -0,2165 0,0334     

2013 -0,0192 0,0627     

2014 -0,0358 0,0661     

2015 -0,0114 0,0744     

2016 -0,0531 0,0820     

Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 2001 – 

2016. 

 

 O Gráfico 17 expõe as trajetórias dos valores do Índice Hirschman-Herfindahl 

calculados para Natal e Tibau do Sul no período. 
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Gráfico 17 - Valores do Índice Hirschman-Herfindahl dos Municípios de Natal e 

Tibau do Sul, período 2001-2016 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 2001 – 

2016. 

 

 Os referidos gráficos evidenciam que, enquanto em Natal ocorreu uma redução do 

peso do turismo na determinação do emprego, em Tibau do Sul observou-se o contrário, o 

setor ao longo do tempo se afirmou, aumentando a especialização deste Município nesta 

atividade.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com base nas variáveis sistematizadas neste trabalho é possível observar que as 

conexões estabelecidas entre os setores turístico e imobiliário, tanto em Natal quanto em 

Tibau do Sul, variaram ao longo do período investigado. Grosso modo, do início da década 

até 2006, verifica-se uma certa convergência entre os setores turísticos de Natal e Tibau do 

Sul, marcada pelo crescimento do número de estabelecimentos e emprego em ambos. Após 

esse período acentuam-se diferenças nas trajetórias do setor entre os respectivos 

Municípios.  

 Com relação ao comportamento do setor imobiliário, especificamente o setor de 

serviços, é possível observar que há aumento do número de estabelecimentos e emprego 

quando se compara o início e final da série, tanto em Natal quanto em Tibau do Sul, em 

que pesem as diferenças de ritmos de expansão e interrupções em anos distintos nas 

trajetórias de crescimento. No caso do último Município, Tibau do Sul, impressiona o 

crescimento de empregados no setor, especialmente porque até 2001, não há nenhum 

registro de pessoa formalmente ocupada, enquanto em 2016 constam 177, o que dá a 

dimensão do avanço da urbanização nessa praia.  

Contudo, a despeito do crescimento do emprego no setor imobiliário nos dois 

Municípios, o que em alguma medida revela seu dinamismo, em Natal, esse volume de 

emprego correspondeu, em média, a 12% do total de trabalhadores formalmente 

empregados no setor turístico, enquanto em Tibau do Sul, não ultrapassou mais que 7%, 

quando comparado ao total de emprego nos negócios turísticos instalados nesse município.   

Ao contrário dos demais setores, as informações referentes à construção civil 

começam em 2006. Em Natal, o crescimento sistemático na quantidade de empresas deste 

segmento ocorre entre 2007-2013, mas é interrompido em 2014 e o movimento de queda 

perdura até 2016. Portanto, nos primeiros anos da série, há um nítido descompasso entre 

Natal e Tibau do Sul, em favor do primeiro, no que diz respeito à presença de empresas do 

setor, o que pode encontrar justificativa na maior variedade de obras realizadas em Natal - 

envolvendo tanto as de infraestrutura voltadas à preparação para a Copa de 2014 -, como 

também na intensidade das políticas habitacionais implantadas. Enquanto em Tibau do Sul, 

os empreendimentos imobiliários eram mais especializados, focalizando o setor turístico e 

a construção de imóveis para segunda residência e/ou às aplicações de portfólio, dadas as 

atrações turísticas que a Praia de Pipa, em especial, apresentava. 
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Um aspecto interessante de ser observado é que no período considerado, 2006-

2016, quando se compara o volume de emprego do setor da construção civil com o do 

turismo na cidade de Natal, percebe-se que o primeiro teve maior capacidade de geração de 

postos de trabalho na cidade, pois, em média, o total de emprego no setor turístico 

correspondeu a 55% do montante gerado pela construção civil. Quando se leva em conta o 

setor imobiliário em uma perspectiva mais ampla, em que se somam os empregos da 

construção civil com o dos serviços imobiliários, esse percentual é reduzido para 51%. 

 Conforme abordado anteriormente, em Tibau do Sul, o setor turístico é o grande 

responsável por demanda de trabalho (no setor formal). No período em que se consideram 

informações para os dois setores, em média, o total de emprego no setor da construção 

civil correspondeu a 17% do volume de emprego no setor turístico. Esse percentual sobe 

para 25% quando se leva em conta o setor imobiliário em uma perspectiva mais ampla, 

juntando-se os serviços imobiliários e a construção civil no período 2006-2016.  

Observando-se as conexões entre os setores turístico e imobiliário no interior de 

cada município é possível perceber certas especificidades em suas trajetórias. Em Tibau do 

Sul, o setor imobiliário respondeu ao aumento de inversões tanto na expansão de seu setor 

de acomodação tradicional, ampliação de hotéis e pousadas, quanto na construção de 

empreendimentos destinados à segunda residência. De todo modo, o turismo foi 

responsável por esse desempenho extraordinário. 

 Observando-se o número de turistas internacionais no estado, percebe-se que há 

uma coincidência entre sua expansão e o período de grande incremento na atividade 

imobiliária de segunda residência no estado. Em Natal, a demanda de turistas europeus 

pela compra de uma segunda residência contribuiu para o boom imobiliário que a cidade 

experimentou entre 2005 e 2007. Mas o estouro da bolha americana gerou uma crise em 

2008, que teve um transbordamento violento e afetou as economias dos principais países 

emissores de turistas para o estado. No pós-crise de 2007-2008, o setor da construção civil 

foi salvo por políticas de crédito do governo federal e por obras que precederiam grandes 

eventos. 

  Desse modo, em Natal, as conexões entre os setores turístico e imobiliário parecem 

ter se tornado cada vez mais tênue com a queda do turismo internacional. Até 2014, a 

política habitacional e as grandes obras para viabilizar o evento da Copa na cidade, 

impulsionaram o crescimento do emprego no setor imobiliário mais amplo frente ao do 

setor turístico. Com o término dessas obras, a recessão econômica e a retração no fomento 
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ao setor imobiliário, os laços entre os dois setores parecem ter se tornado ainda mais 

frouxos para gerar uma dinâmica de retroalimentação que favorecesse o crescimento da 

cidade.  

Os valores dos quocientes locacionais ao longo do tempo registraram a crescente 

especialização de Tibau do Sul no setor turístico, bem como a perda de importância de 

Natal neste setor. Possivelmente, essa trajetória está relacionada ao fato da Praia de Pipa, 

em Tibau do Sul, apresentar especificidades que se traduzem na atração de um elevado 

número de visitantes, inclusive de outros países, estados vizinhos e do próprio estado do 

Rio Grande do Norte, que justificam, por suas taxas de retorno, a ampliação de atividades 

relacionadas ao setor turístico em seu território.  

Ademais, a queda no ritmo de construção de novos empreendimentos que operavam 

como segunda residência em Tibau do Sul evitou que a concorrência entre eles e o setor 

tradicional de acomodações da cidade, nas formas de pousadas e hotéis, gerasse uma 

redução nas taxas de ocupação desses últimos, a ponto de inviabilizar seus negócios. Por 

outro lado, a regularidade de turistas abriu a possibilidade de desenvolvimento de novos 

negócios vinculados às áreas de gastronomia e atividades de entretenimento.  

Tibau do Sul ao que tudo indica teve o ritmo de crescimento de sua oferta 

imobiliária vinculada essencialmente ao turismo. Mesmo com a queda sistemática do 

turismo internacional, a Praia de Pipa, nesse Município, continuou a atrair visitantes 

procedentes de outros estados e de Natal em escala suficiente para sustentar a expansão de 

suas atividades turísticas. Esse fato parece confirmar que diferenças significativas quando 

se considera o setor imobiliário em uma perspectiva mais ampla entre Natal e Tibau do 

Sul, principalmente depois de 2009.  
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APÊNDICE A: Número de estabelecimentos por porte nos setores turístico, imobiliário e da construção civil em Natal, Tibau do Sul e 

RN – (2001-2016) 

 

Tabela A1: Número de estabelecimentos turísticos por tamanho em Natal, Tibau do Sul e RN – (2001 - 2016) 

Estabelecimentos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NATAL 359               548              573               624         653         724         720         704          829             891            963         1.015      1.046      1.038      1.002      1.015      

Micro 249 413 435 477         491         556 557 535 642             691            767 810 839 828 792 818

Pequeno 86 111 116 118         135         132 132 144 154             160            162 166 169 168 170 159

Médio 14 12 10 17           14           21 13 10 18               21               21 20 18 24 22 19

Grande 10 12 12 12           13           15 18 15 15               19               13 19 20 18 18 19

TIBAU DO SUL 48                  64                75                 89           100         126         141         141          175             167            171         185         206         242         277         298          

Micro 40 54 60 66           73           99 114 112 149             138            137 146 158 189 216 239

Pequeno 8 10 15 22           26           24 24 26 24               28               33 38 47 51 58 54

Médio 0 0 0 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 5

Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RN 1.609            1.810           1.978           2.196      2.396      2.400      2.559      2.748       3.006          3.299         3.674      4.000      2.485      2.590      2.645      2.687      

Micro 1.244 1.423 1.568 1.735 1.888 1.911 2.023 2.156 2.407          2.634         2.974 3.277 1.953 2.043 2.091 2.158

Pequeno 332 352 371 411         456         428 476 535 536             589            632 649 475 479 491 467

Médio 18 19 22 31           32           41 33 35 41               46               47 45 31 43 38 37

Grande 15 16 17 19 20 20 27 22 22 30 21 29 26 25 25 25
Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 2001 – 2016. 
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Tabela A2: Número de estabelecimentos do setor imobiliário por tamanho em Natal, Tibau do Sul e RN – (2001 - 2016) 

Estabelecimentos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NATAL 65             67                67            78            86            107          125          168               207             240          251          249          290          285          267          307          

Micro 54 57 57 68            73            93 110 147 185             207          225 219 261 260 245 285

Pequeno 7 5 6 6              7              8 10 18 17               23            22 26 24 23 19 19

Médio 1 2 2 2              4              3 1 1 4                 6              3 2 3 0 1 1

Grande 3 3 2 2              2              3 4 2 1                 4              1 2 2 2 2 2

TIBAU DO SUL -           1                  3              6              11            11            13            17                  18               18            19            19            23            26            31            35            

Micro 0 1 2 4              8              10 10 15 17               16            15 17 18 22 27 30

Pequeno 0 0 1 2              3              1 3 2 1                 2              4 2 5 4 4 5

Médio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RN 503           771              807          857          924          983          1.054      1.155            1.291          1.410      1.524      1.599      1.675      1.758      1.880      1.929      

Micro 440 715 743 790 844 908 964 1.058 1.187          1.292      1.407 1.465 1.536 1.617 1.739 1.793

Pequeno 60 49 57 63            74            71 84 92 96               108          110 127 132 137 136 132

Médio 0 4 3 4              6              4 6 5 8                 10            7 7 7 4 5 4

Grande 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 2001 – 2016. 
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Tabela A3: Número de estabelecimentos da construção civil por tamanho em Natal, Tibau do Sul e RN – (2006 - 2016) 

Estabelecimentos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NATAL 1.314      1.278      1.350      1.519      1.657      1.755      1.913      2.020      2.011       1.967      1.619      

Micro 1027 954 1027 1.176      1.242      1350 1489 1599 1597 1.618 1.383

Pequeno 229 254 247 277          310          303 324 333 323 277 187

Médio 38 42 47 40            62            65 56 55 62 47 37

Grande 20 28 29 26            43            37 44 33 29 25 12

TIBAU DO SUL 40            33            26            32            40            28            27            22            20            20            28            

Micro 32 26 19 25            24            24 24 19 16 17 26

Pequeno 7 6 4 5              6              3 3 2 3 2 2

Médio 1 1 3 2 1 1 0 1 1 1 0

Grande 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0

RN 1.354      1.311      1.376      1.551      1.688      1.783      1.940      2.042      2.031       1.987      1.647      

Micro 1.059 980 1.046 1.201      1.266      1.374 1.513 1.618 1.613 1.635 1.409

Pequeno 236 260 251 282          316          306 327 335 326 279 189

Médio 39 43 50 42            63            66 56 56 63 48 37

Grande 20 28 29 26 43 37 44 33 29 25 12
Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 2006 – 2016. 
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APÊNDICE B: Número de empregos formais por porte dos estabelecimentos nos setores turístico, imobiliário e da construção civil em 

Natal, Tibau do Sul e RN – (2001-2016) 

 

Tabela B1: Emprego formal por tamanho do estabelecimento no setor turístico em Natal, Tibau do Sul e RN – (2001 - 2016) 

Estabelecimentos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

NATAL 6.098 6.586 6.919 7.076 8.086 8.724 8.507 8.081 9.267 10.053 9.476 10.486 10.445 10.430 10.381 9.663 140.278

Micro 1.699 1.138 1.282 1.298 1.391 1.541 1.538 1.479 1.707 1.691 1.898 2.066 2.034 1.995 1.971 1.928 26.656

Pequeno 2.651 2.389 2.600 2.326 3.150 3.036 2.852 3.232 3.584 3.617 3.585 3.648 3.621 3.450 3.467 3.150 50.358

Médio 1.336 805 758 1.085 899 1.351 859 706 1.205 1.422 1.434 1.385 1.246 1.651 1.559 1.233 18.934

Grande 412 2.254 2.279 2.367 2.646 2.796 3.258 2.664 2.771 3.323 2.559 3.387 3.544 3.334 3.384 3.352 44.330

TIBAU DO SUL 313 414 585 752 864 967 1.026 1.018 1.035 1.108 1.200 1.229 1.435 1.579 1.769 1.843 17.137

Micro 134 180 216 216 246 317 357 378 446 484 501 489 513 566 612 634 6.289

Pequeno 179 234 369 479 559 484 491 473 472 571 647 677 852 890 965 913 9.255

Médio 0 0 0 57 59 166 178 167 117 53 52 63 70 123 192 296 1.593

Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RN 11.071 12.089 13.016 14.373 15.754 15.644 16.489 16.620 17.436 19.200 19.175 20.892 21.324 22.267 22.180 21.088 278.618

Micro 2.662 3.078 3.344 3.660 3.734 3.781 3.998 4.088 4.366 4.474 4.968 5.473 5.526 5.932 6.011 5.883 70.978

Pequeno 5.152 5.232 5.549 6.028 7.149 6.517 6.792 7.441 7.857 8.479 8.650 8.995 9.280 9.096 9.289 8.729 120.235

Médio 1.002 1.125 1.444 1.751 1.789 2.208 1.953 1.714 1.998 2.496 2.426 2.223 2.156 2.925 2.573 2.346 32.129

Grande 2.255 2.654 2.679 2.934 3.082 3.138 3.746 3.377 3.215 3.751 3.131 4.201 4.362 4.314 4.307 4.130 55.276

Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 2001 – 2016. 
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Tabela B2: Emprego formal por tamanho do estabelecimento no setor imobiliário em Natal, Tibau do Sul e RN – (2001 - 2016) 

Estabelecimentos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

NATAL 669          849          796          855          940          947          1.077      839          1.066      1.732      1.079      1.250      1.421      1.212      1.273      1.254      17.259

Micro 75 147 137 188          170          221 258 282 378          356          413 431 469 451 515 496 4.987

Pequeno 164 114 151 153          161          129 159 281 289          406          376 428 463 460 398 372 4.504

Médio 0 114 152 178          274          182 58 56 283          395          182 112 228 0 99 50 2.363

Grande 430 474 356 336          335          415 602 220 116          575          108 279 261 301 261 336 5.405

TIBAU DO SUL -          6              13            32            47            53            58            87            71            92            113          89            124          150          158          177          1.270

Micro 0 6 3 5              15            40 25 66 55            65            57 60 55 83 86 78 699

Pequeno 0 0 10 27            32            13 33 21 16            27            56 29 69 67 72 99 571

Médio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0

Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RN 2.546      4.066      4.423      4.730      5.115      5.012      5.636      5.860      6.544      7.626      7.312      7.936      8.231      8.311      8.606      8.398      100.352

Micro 946 2.506 2.582 2.743 2.859 2.987 3.202 3.396 3.785      4.019      4.499 4.625 4.717 4.998 5.281 5.298 58.443

Pequeno 1170 847 972 1.114      1.335      1201 1456 1691 1.849      2.049      2051 2209 2438 2594 2.519 2.386 27.881

Médio 0 239 202 329          395          237 376 359 614          666          468 492 517 251 363 257 5.765

Grande 430 474 667 544          526          587 602 414 296          892          294 610 559 468 443 457 8.263
Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 2001 – 2016. 
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Tabela B3: Emprego formal por tamanho do estabelecimento na construção civil em Natal, Tibau do Sul e RN – (2006 - 2016) 

Estabelecimentos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

NATAL 13.221    15.306    16.521       17.311    21.683     21.456     21.397    20.678         20.391    16.644    12.564    197.172

Micro 2578 2298 2523 2.897      3.026       3087 3370 3336 3377 3.272 2.958 32.722

Pequeno 5011 5112 5037 5.965      6.455       6430 6645 6814 6508 5.893 3.709 63.579

Médio 2446 2811 3226 2.844      4.246       4632 3970 3892 4248 3.323 2.447 38.085

Grande 3186 5085 5735 5.605      7.956       7307 7412 6636 6258 4.156 3.450 62.786

TIBAU DO SUL 262          267          359             249          230          197          101          151              140          140          81            2.177

Micro 47 58 39 63            72            51 55 58 30 49 51 573

Pequeno 143 157 104 78            90            58 46 29 43 26 30 804

Médio 72 52 216 108 68            88 0 64 67 65 0 800

Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RN 13.483    15.573    16.880       17.560    21.913     21.653     21.498    20.829         20.531    16.784    12.645    199.349

Micro 2.625 2.356 2.562 2.960      3.098       3.138 3.425 3.394 3.407 3.321 3.009 33.295

Pequeno 5154 5269 5141 6.043      6.545       6488 6691 6843 6551 5.919 3.739 64.383

Médio 2.518 2.863 3.442 2.952      4.314       4.720 3.970 3.956 4.315 3.388 2.447 38.885

Grande 3.186 5.085 5.735 5.605      7.956       7.307 7.412 6.636 6.258 4.156 3.450 62.786

Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 2006 – 2016. 
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ANEXO A: Classificação de atividades econômicas segundo a classe CNAE 95/1.0 – 

(2001- 2005)   

Quadro A1: Classificação de atividades econômicas CNAE 95/1.0 – (2001- 2005)   

 

SETORES E ATIVIDADES ECONÔMICAS 

I SETOR DE TURISMO 

1 ALOJAMENTO 

 

55115 

55123 

55131 

55190 

 

 

Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante  

Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante  

Estabelecimentos hoteleiros 

Outros tipos de alojamento 

2 ALIMENTAÇÃO 

 

55212 

55220 

55239 

55247 

55298 

 

 

Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com serviço c 

Lanchonetes e similares 

Cantinas (serviços de alimentação privativos) 

Fornecimento de comida preparada 

Outros serviços de alimentação 

 

3 AGÊNCIAS VIAGENS 

 

63304 

 

 

Atividades de agencias de viagens e organizadores de viagem 

 

4 ALUGUEL DE AUTOMÓVEIS 

 

71102 

 

 

Aluguel de automóveis 

 

5 TRANSPORTES 

 

60240 

60259 

62103 

62200 

 

 

Transporte rodoviário de passageiros, regular não urbano 

Transporte rodoviário de passageiros, não-regular 

Transporte aéreo, regular 

Transporte aéreo, não-regular 

 

6 ATIVIDADES DE RECREAÇÃO 

 

92118 

92126 

92134 

92215 

92223 

92312 

92320 

92398 

 

Produção  de filmes cinematográficos e fitas de vídeo 

Distribuição de filmes e de vídeos 

Projeção de filmes e de vídeos 

Atividades de radio 

Atividades de televisão 

Atividades de teatro, música e outras atividades artísticas e literárias  

Gestão de salas de espetáculos 

Outras atividades de espetáculos, não especificadas anteriormente 
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92401 

92517 

92525 

92533 

92614 

92622 

 

Atividades de agencias de noticias 

Atividades de bibliotecas e arquivos 

Atividades de museus e conservação do patrimônio histórico 

Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais 

Atividades desportivas 

Outras atividades relacionadas ao lazer 

 

II SETOR IMOBILIÁRIO 

 

70203 

70319 

70327 

70408 

 

Aluguel de Imóveis 

Corretagem e  Avaliação de Imóveis 

Administração de Imóveis por Conta de Terceiros 

Condomínios Prediais 

 

III CONSTRUÇÃO CIVIL E PESADA 

 

0 

 

AUSÊNCIA DE ALGUMAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 
Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 2001-

2005. 
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ANEXO B: Classificação de atividades econômicas segundo a classe CNAE 2.0 – 

(2006 - 2016)   

Quadro B1: Classificação de atividades econômicas CNAE 2.0 – (2006 - 2016)   

 

SETORES E ATIVIDADES ECONÔMICAS 

I SETOR DE TURISMO 

1 SERVIÇOS DE ALOJAMENTO 

 

55108 

55906 

68102 

68218 

68226 

 

 

Hotéis e similares 

Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente 

Atividades imobiliárias de imóveis próprios 

Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis 

Gestão e administração da propriedade imobiliária 

2 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 

 

56112 

56121 

 

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação, bebidas 

Serviços ambulantes de alimentação 

 

3 TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS 

 

49124 

49507 

 

 

Transporte metroferroviário de passageiros 

Trens turísticos, teleféricos e similares 

4 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS 

 

49221 

 

49230 

49299 

 

 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 

intermunicipal, interestadual e internacional 

Transporte rodoviário de táxi 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, e 

outros transportes rodoviários não especificados anteriormente 

 

5 TRANSPORTE AQUAVIÁRIO  DE PASSAGEIROS 

 

50114 

50122 

50220 

50912 

59998 

 

 

Transporte marítimo de cabotagem 

Transporte marítimo de longo curso 

Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares 

Transporte por navegação de travessia 

Transportes aquaviários não especificados anteriormente 

6 TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS 

 

51111 

51129 

 

Transporte aéreo de passageiros regular 

Transporte aéreo de passageiros não-regular 

 

7 ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE 
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77110 

77195 

 

Locação de automóveis sem condutor 

Locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem condutor 

 

8 ATIVIDADES DE AGÊNCIAS E ORGANIZADORAS DE VIAGENS 

 

79112 

79121 

79902 

 

 

Agências de viagens 

Operadores turísticos 

Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados 

anteriormente 

 

9 ATIVIDADES CULTURAIS 

 

90019 

90027 

90035 

91023 

 

91031 

 

 

Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares 

Criação artística 
Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas 

Atividades de museus e de exploração, restauração artística e conservação 

de lugares e prédios históricos e atrações similares. 

Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas 

ecológicas e áreas de proteção ambiental 

 

10 ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 

 

77217 

92003 

93115 

93131 

93191 

93212 

93298 

 

 

Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 

Atividades de exploração de jogos de azar e apostas 

Gestão de instalações de esportes  

Atividades de condicionamento físico 

Atividades esportivas não especificadas anteriormente 

Parques de diversão e parques temáticos 

Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 

II SETOR IMOBILIÁRIO 

 

68102 

68218 

68226 

81125 

 

Atividades imobiliárias de imóveis próprios 

Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis 

Gestão e administração da propriedade imobiliária 

Condomínios prediais 

 

III CONSTRUÇÃO CIVIL E PESADA 

1 PRODUÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS 

PARA A ATIVIDADE CONSTRUTIVA 

 

16226 

 

22234 

 

23427 

 

28542 

 

 

Fabricação de Estruturas de Madeira e de Artigos de Carpintaria para 

Construção. 

Fabricação de Tubos e Acessórios de Material Plástico para Uso na 

Construção. 

Fabricação de Produtos Cerâmicos Não-Refratários para Uso Estrutural na 

Construção. 

Fabricação de Máquinas e Equipamentos para Terraplenagem, 

Pavimentação e Construção, Exceto Tratores. 
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2 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A 

CONSTRUÇÃO 

 

77322 

 

 

Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador 

3 COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MÁQUINAS, 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

 

46133 

 

46621 

 

46796 

 

47440 

 

 

Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Madeira, Material de 

Construção e Ferragens 

Comércio Atacadista de Máquinas, Equipamentos para Terraplenagem, 

Mineração e Construção 

Comércio Atacadista Especializado de Materiais de Construção não 

Especificados Anteriormente e de Materiais de Construção em Geral 

Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção 

4 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA (infraestrutura 

econômica e SIUP) 

 

42111 

42227 

 

 

Construção de Rodovias e Ferrovias 

Construção de Redes de Abastecimento de água, Coleta de Esgoto e 

construções Correlatas 

5 ATIVIDADE CONSTRUTIVA 

 

41204 

 

Construção de Edifícios 

 

6 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A CONSTRUÇÃO 

 

43991 

 

Serviços Especializados para Construção não Especificados Anteriormente 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE/Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 2006-

2016. 

 

 


