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O WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL (WTTC) É O FÓRUM 
MUNDIAL LÍDER NO SETOR DE VIAGENS & TURISMO, E TRABALHA 
COM OS GOVERNOS NA CONSCIENTIZAÇÃO A RESPEITO DA 
IMPORTÂNCIA DE UM DOS MAIORES RESPONSÁVEIS MUNDIAIS PELA 
GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGOS.

O WTTC conta entre seus membros com os presidentes e principais executivos das cem empresas 
mais importantes do mundo, tem um mandato singular e influencia todas as questões relacionadas 
com sucesso em Viagens & Turismo.

Para celebrar o nosso 9º Global Travel & Tourism Summit, o WTTC tem o prazer de apresentar este estudo de impacto 
econômico aos nossos anfitriões – o Governo do Estado de Santa Catarina, a EMBRATUR e o Ministério do Turismo 
do Brasil. Esta é a primeira vez que o WTTC, em cooperação com nosso parceiro na área de pesquisa, Oxford Economics, 
quantifica a contribuição econômica de Viagens & Turismo para um estado do Brasil ou da América Latina.

Este novo estudo, que usa metodologia da Conta Satélite do Turismo como base de sua análise, quantifica todos os 
aspectos da procura de Viagens & Turismo, do consumo pessoal às compras de empresas, investimento de capital, gastos 
governamentais e exportações. A seguir, traduz esta informação em conceitos econômicos de produção, tais como PIB 
e emprego, que podem ser comparados com outros setores e com o conjunto da economia para gerar informação 
estatística com credibilidade que pode ajudar na definição de políticas públicas e nos processos empresariais de tomada 
de decisões.

A mensagem deste relatório é clara: O setor de Viagens & Turismo é muito importante para Santa Catarina, estimando-se 
que, em 2009, gera 12,5% do PIB do estado, ou R$14,8 bilhões (US$6,4 bilhões) e quase 510.000 empregos (11,9% do 
número total de postos de trabalho) em toda a economia do turismo. Além disso, entre este ano e 2019, prevê-se que sua 
contribuição torne-se até mais significativa – crescendo 4,5% ao ano em termos de PIB e 3,2% em número de empregos, 
atingindo R$33,8 bilhões (US$12,8 bilhões) no setor econômico de Viagens & Turismo e empregando 696.000 pessoas. 

Contudo, apesar dessa previsão positiva, não é possível adotar uma atitude acomodada. A concorrência internacional 
é forte, e será necessário um esforço concertado para concretizar essas previsões. E, mais importante, o Governo do 
Estado de Santa Catarina e seus parceiros dos setores público e privado precisam assegurar que o desenvolvimento 
do setor de Viagens & Turismo seja sustentável - que realize um equilíbrio saudável entre imperativos de negócios, 
proteção dos recursos naturais e bem-estar dos catarinenses. A rica diversidade de paisagens e culturas, que é o principal 
trunfo turístico do estado e lhe proporciona imensas oportunidades de crescimento, deve ser protegida e preservada 
para as gerações futuras. 

Esperamos que, ao ampliar a conscientização a respeito do enorme potencial do setor de Viagens & Turismo em Santa 
Catarina, este relatório atue como catalisador, incentivando o trade turístico e o governo a trabalharem juntos para 
assegurar as condições necessárias à realização desse potencial. 

No momento, gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão aos anfitriões do 9o Global Travel & Tourism Summit que 
nos acolheram em Florianópolis, tão linda região do mundo, e que nos ajudaram tanto a assegurar o retumbante sucesso 
do nosso Summit.  
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É chave para o futuro de Santa Catarina que o governo do 
estado administre bem e alinhe bem os recursos do estado 
para elevar a qualidade de vida de todos os seus cidadãos. É 
preciso proporcionar educação aos catarinenses, aumentar 
sua prosperidade econômica, criar oportunidades inovadoras 
e manter um meio ambiente seguro e saudável. O setor de 
Viagens & Turismo pode ajudar o governo e seus parceiros do 
setor público a atingirem esses objetivos, e também a criarem as 
condições subjacentes a um setor turístico florescente.

Conhecido principalmente por suas praias – muitas das quais estão entre as melhores do mundo –, o estado de 
Santa Catarina é abençoado com muitíssimas outras atrações que podem ser tão interessantes quanto as praias, 
ou até mais, para o visitante potencial. Ainda mais importante: maior desenvolvimento e mais promoção de 
novos mercados e segmentos poderiam ajudar a estender a temporada e a ampliar os benefícios do turismo a 
todo o estado. 

A IMPORTÂNCIA DO SETOR DE VIAGENS & TURISMO PARA A ECONOMIA 
DE SANTA CATARINA É INDISCUTÍVEL, MAS BOA PARTE DO POTENCIAL 
DOS DESTINOS CONTINUA INEXPLORADA EM GRANDE MEDIDA. A 
INIGUALÁVEL DIVERSIDADE DO ESTADO EM TERMOS DE PAISAGENS, 
CULTURAS E PESSOAS É POUCO CONHECIDA FORA DA AMÉRICA LATINA 
– E TALVEZ MESMO DO BRASIL.  

RESUMO EXECUTIVO

R E S U M O  E X E C U T R I V O

SANTA CATARINA
Emprego do setor de Viagens & Turismo 

(mil postos de trabalho)

SANTA CATARINA
PIB do setor de Viagens & Turismo
(US$ bilhões constantes de 2000)

Produto Interno Bruto (PIB)
Espera-se que a participação do setor de Viagens & Turismo no Produto 
Interno Bruto (PIB) aumente de 12,5% (R$14,8 bilhões ou US$6,4 bilhões) 
em 2009 para 13,3% (R$33,8 bilhões ou US$12,8 bilhões).

Emprego
Espera-se que a contribuição do setor de Viagens & Turismo para o emprego 
aumente de 510.000 postos de trabalho em 2009, 11,9% do total de empregos 
ou um de cada 8,4 postos de trabalho, para 696.000, equivalentes a 12,7% do 
total de empregos, ou um de cada 7,9 postos de trabalho em 2019.

Crescimento
O crescimento real do PIB do setor de Viagens & Turismo deve ser de -3,2% 
em 2009, atingindo uma média de 4,5% anuais nos próximos dez anos.

Exportações
Espera-se que a renda gerada pelas exportações proveniente de visitantes 
internacionais e bens turísticos seja igual a 21,2% das exportações totais  
(R$7,1 bilhões ou US$3,1 bilhões) em 2009, aumentando (em termos 
nominais) para R$15,9 bilhões ou US$6,0 bilhões (18,5% do total) em 2019.

Ranking Mundial (entre 181 países)
Nesta análise, o estado de Santa Catarina é tratado como um país

Ranking na América Latina (entre 20 países)
Nesta análise, o estado de Santa Catarina é tratado como um país
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estado administre bem e alinhe bem os recursos do estado 
para elevar a qualidade de vida de todos os seus cidadãos. É 
preciso proporcionar educação aos catarinenses, aumentar 
sua prosperidade econômica, criar oportunidades inovadoras 
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setor público a atingirem esses objetivos, e também a criarem as 
condições subjacentes a um setor turístico florescente.

É claro que é preciso enfrentar alguns desafios para que o setor 
de Viagens & Turismo realize seu enorme potencial como 
catalisador do desenvolvimento econômico e social futuro em 
todo o estado. Uma atenção considerável deve ser dedicada a 
assegurar-se que o crescimento seja sustentável - que consiga 
um equilíbrio saudável entre imperativos de negócios, proteção 
do patrimônio cultural e meio ambiente, e bem-estar das 
comunidades locais.

Conhecido principalmente por suas praias – muitas das quais estão entre as melhores do mundo –, o estado de 
Santa Catarina é abençoado com muitíssimas outras atrações que podem ser tão interessantes quanto as praias, 
ou até mais, para o visitante potencial. Ainda mais importante: maior desenvolvimento e mais promoção de 
novos mercados e segmentos poderiam ajudar a estender a temporada e a ampliar os benefícios do turismo a 
todo o estado. 

A IMPORTÂNCIA DO SETOR DE VIAGENS & TURISMO PARA A ECONOMIA 
DE SANTA CATARINA É INDISCUTÍVEL, MAS BOA PARTE DO POTENCIAL 
DOS DESTINOS CONTINUA INEXPLORADA EM GRANDE MEDIDA. A 
INIGUALÁVEL DIVERSIDADE DO ESTADO EM TERMOS DE PAISAGENS, 
CULTURAS E PESSOAS É POUCO CONHECIDA FORA DA AMÉRICA LATINA 
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• A carga tributária que incide sobre o setor de Viagens & 
Turismo no Brasil é extremamente elevada, tanto em Santa 
Catarina como nos demais estados. Combinado com a 
legislação trabalhista rígida, esse fator poderia ter um impacto 
negativo sobre o investimento; assim sendo, o governo deve 
ter o cuidado de proporcionar os incentivos adequados para 
compensar essa situação. 

• Além disso, as verbas governamentais dedicadas aos serviços 
individuais e coletivos na área de Viagens & Turismo 
prestados ao visitante, a agências de empresas e à comunidade 
em sentido amplo são reduzidas (menos de 2% do total de 
gastos governamentais). É preciso aumentá-las para que o 
setor de Viagens & Turismo de Santa Catarina possa manter 
sua competitividade. 

• Também há sinais de que o setor de Viagens & Turismo de 
Santa Catarina poderia estar perdendo terreno. Isto pode ser 
atribuído, em grande medida, ao declínio percebido do gasto 
com marketing em termos reais. É essencial realizar uma 
campanha promocional sustentada, não apenas para melhorar 
a imagem do destino em mercados-fonte tradicionais e 
emergentes como também para conscientizar a respeito da 
contribuição significativa do setor de Viagens & Turismo 
para as economias municipais e estadual, assim como dos 
benefícios significativos daí decorrentes para todas as partes 
interessadas. 

• Nos últimos vinte anos ou mais, o desenvolvimento e o 
marketing do turismo em Santa Catarina parecem ter sido 
movidos, em grande medida, pelas necessidades do mercado 
doméstico de baixo e médio custo.  E os vizinhos argentinos, 
uruguaios e outros sul-americanos também buscavam os 
mesmos produtos turísticos: muita hospedagem básica para 
ficar nas praias. Isto significa que houve pouca necessidade 
de investimento destinado a elevar o nível dos produtos e 
serviços turísticos, ou a gerar atrações com valor mais elevado 
que o turista médio teria considerado caras. Isto mudará 
inevitavelmente se Santa Catarina decidir concentrar-se mais 
em fontes internacionais, que vêm mais de longe e propiciam 
maior rendimento. Mas o retorno sobre o investimento bem 
poderia se justificar no mais longo prazo.

• Em um mundo que muda rapidamente, os destinos precisam, 
mais do que nunca, manter-se à frente das mudanças na 

R E S U M O  E X E C U T R I V O

De maneira geral, as previsões atuais para Santa Catarina são positivas, porém ressaltam alguns 
pontos fracos que poderiam perturbar o crescimento do setor de Viagens & Turismo se não forem 
tratados pelo governo e outras partes interessadas. 

• O turismo em Santa Catarina está altamente concentrado no espaço e no tempo. Os locais de 
veraneio costeiros atraem a grande massa de visitantes, e existe uma alta temporada claramente 
marcada durante o verão. O crescimento excessivo sem planejamento apresentaria o risco de 
criar desequilíbrios ainda maiores, que resultariam em uma pressão indevida sobre os ambientes 
costeiros e urbanos e seus respectivos sistemas de transporte. O crescimento cuidadosamente 
planejado, por sua vez, pode ajudar a assegurar que todas as comunidades locais partilhem 
os benefícios, estimulando o desenvolvimento econômico rural e energizando as pequenas 
empresas. 

• Poucos países, e um número ainda menor de estados individuais, oferecem tamanha variedade 
de oportunidades para o turismo cultural, bem como lazer ao ar livre e turismo baseado na 
natureza. O governo deveria priorizar produtos e segmentos de mercado turísticos, tanto em 
termos de desenvolvimento como de promoção, para tirar partido das oportunidades oferecidas 
pelos recursos naturais e culturais do estado – inclusive caminhadas, trekking, montanhismo, 
canoagem e outras atividades esportivas e de ecoturismo.  

• O setor de Viagens & Turismo é responsável por uma parcela significativa do total de postos de 
trabalho em Santa Catarina (12%). Contudo, o aumento relativamente modesto da previsão de 
empregos para os próximos dez anos (3% ao ano) significa que é pouco provável que a mão-
de-obra disponível consiga corresponder às necessidades decorrentes da procura que se espera 
que venha do setor de Viagens & Turismo. O desemprego no país hoje é de cerca de 9% mas, 
caso melhore, a escassez de mão-de-obra para turismo e hospitalidade pode ser exacerbada pela 
imagem ruim do setor em termos salariais. É provável que esta situação só possa ser resolvida 
por meio do desenvolvimento de produtos turísticos mais sofisticados.

PERSPECTIVAS FUTURAS

R E S U M O  E X E C U T R I V O
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Turismo no Brasil é extremamente elevada, tanto em Santa 
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procura que poderiam influenciar negativamente o seu 
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R E S U M O  E X E C U T R I V O

De maneira geral, as previsões atuais para Santa Catarina são positivas, porém ressaltam alguns 
pontos fracos que poderiam perturbar o crescimento do setor de Viagens & Turismo se não forem 
tratados pelo governo e outras partes interessadas. 

• O turismo em Santa Catarina está altamente concentrado no espaço e no tempo. Os locais de 
veraneio costeiros atraem a grande massa de visitantes, e existe uma alta temporada claramente 
marcada durante o verão. O crescimento excessivo sem planejamento apresentaria o risco de 
criar desequilíbrios ainda maiores, que resultariam em uma pressão indevida sobre os ambientes 
costeiros e urbanos e seus respectivos sistemas de transporte. O crescimento cuidadosamente 
planejado, por sua vez, pode ajudar a assegurar que todas as comunidades locais partilhem 
os benefícios, estimulando o desenvolvimento econômico rural e energizando as pequenas 
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• Poucos países, e um número ainda menor de estados individuais, oferecem tamanha variedade 
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• O setor de Viagens & Turismo é responsável por uma parcela significativa do total de postos de 
trabalho em Santa Catarina (12%). Contudo, o aumento relativamente modesto da previsão de 
empregos para os próximos dez anos (3% ao ano) significa que é pouco provável que a mão-
de-obra disponível consiga corresponder às necessidades decorrentes da procura que se espera 
que venha do setor de Viagens & Turismo. O desemprego no país hoje é de cerca de 9% mas, 
caso melhore, a escassez de mão-de-obra para turismo e hospitalidade pode ser exacerbada pela 
imagem ruim do setor em termos salariais. É provável que esta situação só possa ser resolvida 
por meio do desenvolvimento de produtos turísticos mais sofisticados.

R E S U M O  E X E C U T R I V O
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A M B I E N T E  E C O N Ô M I C O  E  O P E R A C I O N A L

Essa prosperidade ofereceu, pela primeira 
vez, a perspectiva de que as viagens de lazer 
se tornassem um luxo acessível a um número 
muito maior de pessoas – não apenas aos muito 
ricos. Os brasileiros relativamente pobres há 
muito estavam acostumados a viajar em busca 
de trabalho, para visitar amigos e parentes em 
localidades distantes dentro do país e para 
veranear nas praias mais próximas, mas a receita 
gerada por esses tipos de viagens para o setor de 
Viagens & Turismo sempre foi mínima. Com 
a recente prosperidade, contudo, as viagens 
domésticas de lazer estavam se desenvolvendo 
rapidamente. Paralelamente, uma taxa de câmbio 
muito forte permitia que os mais abastados 
viajassem ao exterior.

Ao mesmo tempo, contudo, informa-se que 
os brasileiros estavam perplexos e um pouco 
decepcionados com o crescimento econômico 
real do país nessa época de prosperidade. Em 
2006-07, o PIB real cresceu cerca de 5% ao ano, 
o que mal equivalia à metade da taxa alcançada 

AMBIENTE ECONÔMICO  
E OPERACIONAL

A M B I E N T E  E C O N Ô M I C O  E  O P E R A C I O N A L

Durante o boom econômico dos últimos anos, esperavam-se grandes coisas da 
economia brasileira. O Brasil, como se sabe, é um dos BRICs da Goldman Sachs – 
que são Brasil, Rússia, Índia e China; a expectativa era (e, de maneira geral, ainda é) 
de que essas economias emergentes identificadas em 2003 dominassem a economia 
mundial em 2050 em virtude de seu tamanho e de seu rápido crescimento.

Até agora, o Brasil esteve bastante à altura dessa promissora perspectiva, do ponto 
de vista da economia – graças, em boa medida, ao seu atual Presidente, Luiz Inácio 
Lula da Silva.

NENHUMA AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO E 
INVESTIMENTO DO SETOR DE VIAGENS & TURISMO DE SANTA CATARINA  
É POSSÍVEL SEM LEVAR-SE EM CONTA A POSIÇÃO DO ESTADO NO  
TURISMO NACIONAL EM SEU CONJUNTO. PARA TANTO, É PRECISO 
COMEÇAR VOLTANDO-SE O OLHAR PARA O AMBIENTE ECONÔMICO E 
POLÍTICO E SEU IMPACTO SOBRE O SETOR.

Durante o boom, a inflação – que, durante muito tempo, foi o veneno da economia – foi fortemente 
reduzida e as finanças nacionais receberam bases sólidas, dando confiança aos investidores. Os preços 
das commodities exportadas estavam elevados e em alta, e o país orgulhava-se de sua surpreendente 
série de indústrias e serviços sofisticados, com sucesso nos mercados nacional e de exportação. 

Ainda mais importante, a prosperidade foi ampliada à grande maioria da população, reduzindo-
se acentuadamente a pobreza em um país cuja distribuição de renda fora notoriamente desigual. 
Contribuíram para isso programas governamentais para famílias pobres, como bolsa-família, os 
investimentos públicos e privados em serviços urbanos e rurais (tais como telefonia móvel, água e 
energia elétrica), a transferência de um número substancial de trabalhadores do setor informal para 
os setores formais e a capacidade que teve o país, devido a suas exportações em expansão e suas 
finanças saudáveis, de abrir suas fronteiras à importação de bens de consumo baratos.

  Indicadores econômicos chave para o Brasil, 2004-08 

 2004 2005 2006 2007 2008

PIB a preços atuais (R$ bilhões)  1.941,5 2.147,2 2.369,8 2.597,6 2.889,7

PIB a preços atuais (R$ bilhões)  664,7 888,1 1.089,5 1.341,8 1.600,0

Crescimento real do PIB (% p/a)  5,7 3,2 4,0 5,7 5,1

Inflação (%)   6,6 6,9 4,2 3,6 5,7

Taxa de câmbio (R$ por US$)  2,93 2,44 2,18 1,95 1,83

População (milhões)  184,3 186,8 189,3 191,8 194,2

PIB per capita (US$)  3.604,9 4.751,4 5.753,5 6.993,6 8.238,9

Fonte: Oxford Economics,a partir de dados oficiais 
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pelos outros BRICs – 12-13% na China, 9-10% 
na Índia e 7-8% na Rússia. Isto se deveu, em 
parte, ao fato de que o Brasil, como a Rússia, 
já era um país de ‘renda média’, com um PIB 
per capita equivalente a três vezes o da China 
e a sete vezes o da Índia. O crescimento mais 
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-, e, em grande medida, representou uma 
recuperação de seus problemas anteriores. 

Ainda pior: os brasileiros inicialmente não 
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Principal Destino Turístico na América do Sul    

O Brasil é o principal destino turístico da América do Sul, e 
o segundo mais popular da América Latina depois do México. 
Segundo as mais recentes estimativas da Organização Mundial 
de Turismo (OMT) e do Banco Central do Brasil, o país atraiu 
mais de cinco milhões de turistas internacionais em 2008 
(ligeiramente acima de 2007) e foram emitidos US$5,8 bilhão 
em receitas de turismo internacional (+16,8%).

Graças ao Real forte durante boa parte de 2008 – bem como 
no transcurso de alguns anos anteriores -, o gasto com turismo 
internacional caiu para pouco menos de US$11,0 bilhões em 
2008 (+33,5%), resultando em um déficit de U$$5,2 bilhões 
na conta de Viagens & Turismo do Brasil. Além disso, estima-se 
que, em 2008, o volume de viagens do Brasil para o exterior 
seja de pouco menos de 6 milhões; esta estimativa é  baseada no 
crescimento de 16% registrado pelo International’s World Travel 
Monitor do IPK.

Dada a instabilidade financeira mundial e a situação econômica 
precária no mundo, particularmente em alguns dos mercados-
fonte chave para o Brasil, espera-se que 2009 seja um desafio, 
embora alguns acreditem que a relativa fraqueza da moeda 
brasileira, somada à perspectiva de vôos mais baratos, possa 
levar a um aumento do número de turistas estrangeiros que 
desfrutarão da infinidade de atrações do país. No entanto, 
embora a moeda  tenha perdido algo de seu valor de meados 
de 2008 para cá, o Brasil ainda é percebido como um destino 
caro – o que de fato é.

TURISMO E ECONOMIA NACIONAL

A M B I E N T E  E C O N Ô M I C O  E  O P E R A C I O N A L

Contudo, em seu World Economic Outlook de abril de 2009, o Fundo Monetário Internacional 
(FMI) estima que a crise econômica será menos grave e terminará mais rapidamente na América 
Latina do que em boa parte do resto do mundo. Espera-se que o PIB real do Brasil caia apenas 
1,3% em 2009, e cresça 2,2% em 2010. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pensa que até essa previsão 
é pessimista demais. O BNDES relata que houve muito interesse em obter capital para investimento 
em março, e acredita que o PIB crescerá 1,5-2,0% no total deste ano.

A favor do país, é preciso dizer que o Presidente Lula pode orgulhar-se de políticas fiscal e monetária 
recentes mais responsáveis do que, digamos, as do Reino Unido e dos EUA. As taxas de juros foram 
mantidas em 10% durante o boom, de forma que o Brasil evitou bolhas de valorização de ativos e 
preservou bastante espaço para oferecer incentivos monetários durante a crise. E uma política fiscal 
cautelosa reduziu o ônus da dívida que o Presidente Lula herdou em 2002. 

Espera-se que o déficit orçamentário brasileiro atinja apenas 1,5% em 2009. E as vastas reservas 
de divisas construídas durante os bons tempos deverão servir de amortecedor que protegerá a 
economia contra a diminuição do fluxo de entrada de capital. Segundo o Deutsche Bank, o Brasil 
está bem situado para “suportar a contração da liquidez externa”. Ao contrário do que ocorre com 
seus congêneres em muitos outros países, o sistema bancário está fundamentalmente sadio e bem 
capitalizado. Isto significa que taxas mais baixas devem desafogar os canais de crédito e “reaquecer 
a demanda interna”.

O real valorizou-se muito em relação ao dólar dos EUA em 2004-08, passando de uma média de 
R$2,93 por US$1 em 2004 a um máximo de R$1,56 em agosto de 2008. Contudo, durante a 
comoção financeira do segundo semestre de 2008, seu declínio foi acentuado, com consideráveis 
flutuações no curto prazo. Em abril de 2009, o câmbio estabilizara-se em torno de US$1:R$2.18. 
Esses movimentos da moeda tiveram um impacto considerável sobre o turismo, tanto receptivo 
quanto exportativo.

A M B I E N T E  E C O N Ô M I C O  E  O P E R A C I O N A L
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O Setor de Viagens & Turismo contribui com 6,2% 
para o PIB

Segundo a Oxford Economics, a contribuição econômica do 
setor de Viagens & Turismo para o Produto Interno Bruto 
(PIB) do Brasil deve pular de US$82,8 bilhões em 2009 para 
US$165,5 bilhões em 2019 (+4,5% anuais) – para 6,6% do total 
do PIB (contra 6,2% em 2009). A previsão relativa aos empregos 
gerados pela economia de Viagens & Turismo, por sua vez, é 
de que o setor ofereça 5,6 milhões de postos de trabalho no 
Brasil neste ano, elevando-se a 7,5 milhões no transcurso dos 
próximos dez anos (um aumento de +3,0% ao ano).

O Brasil está em segundo lugar entre todas as nações latino-
americanas no recém-publicado relatório do Fórum Econômico 
Mundial 2009 Travel & Tourism Competitiveness Report. Ficou em 
45º lugar entre os 133 países incluídos no relatório – quatro 
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No relatório, o FEM elogia a rica diversidade das variedades 
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desenvolvimento sustentável. Contudo, também critica a 
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Esses movimentos da moeda tiveram um impacto considerável sobre o turismo, tanto receptivo 
quanto exportativo.
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… muito diversificado, tanto na indústria como na 
agricultura …

Uma característica importante da economia de Santa Catarina 
é a força de seu setor industrial – o quarto maior do país –, 
que supera o setor de serviços. A agricultura também é forte, e 
baseada em pequenas propriedades. A grande indústria e milhares 
de pequenos negócios estão disseminados por todo o estado, 
ligados aos centros consumidores e aos portos de exportação 
por uma eficiente malha viária.

Os centros industriais são diversificados e trabalham 
principalmente com subprodutos do agronegócio. Outros 
componentes importantes são os setores de têxteis, cerâmica, 
aço, autopeças e moveleiro. É bem claro que todos ajudam a 
gerar um tráfego de mão dupla com o resto do Brasil e com 
mercados externos.

Santa Catarina está em uma posição muito estratégica no 
MERCOSUL, o Mercado Comum Sul-americano. No mapa, 
SC está entre os paralelos 25º57’41” e 29º23’55” de latitude Sul 
e os entre os meridianos 48º19’37” e 53º50’00” de longitude 
Oeste. Florianópolis, sua capital, situa-se a 1.673 km de Brasília, 
705 km de São Paulo, 1.144 km do Rio de Janeiro e 1.850 km 
de Buenos Aires. 

A M B I E N T E  E C O N Ô M I C O  E  O P E R A C I O N A L

  Indicadores Econômicos Chave para Santa Catarina, 2004-08 

 2004 2005 2006 2007 2008

PIB a preços atuais (R$ milhões)  77.393 85.316 93.174 99.779 110.999

PIB a preços atuais  (US$ milhões)  23.411 30.627 37.496 51.225 60.504

Crescimento real do PIB (%)  8,8 1,6 3,0 6,7 5,1

População (milhares)  5.761 5.840 5.916 5.995 6.071

Empregos (millhares) 3.879 3.987 4.047 4.167 4.285

PIB per capital (R$) 13.434 14.609 15.749 16.644 18.283

PIB per capital (US$) 4.064 5.244 6.338 8.545 9.966

PIB de SC (% do Brasil) 4,0 4,0 3,9 3,8 3,8

População de SC (% do Brasil) 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

PIB per capital de SC (% do Brasil) 112,7 110,4 110,2 122,2 121,0

Nota:  Os números que figuram nesta tabela são os usados por Oxford Economics em sua publicação Tourism 
Satellite Account (TSA) for Santa Catarina, e diferem ligeiramente dos citados acima ao fazer-se a 
comparação entre estados 

Fonte: Oxford Economics,a partir de dados oficiais 

Um dos estados brasileiros com economia mais avançada …

A riqueza dos estados do Sul do Brasil, entre os quais Santa Catarina, há muito contrasta fortemente 
com a pobreza do Nordeste do país, bem como com a posição afastada e o desenvolvimento 
esparso do Norte e do Centro-Oeste.

Em 2006, o PIB per capita de Santa Catarina foi de R$15.600 (US$7.150), o que colocou o 
estado em quarto lugar após o Distrito Federal (Brasília, que, sendo uma cidade, não é estritamente 
comparável), São Paulo (R$19.550) e Rio de Janeiro (R$17.700). SC vem ligeiramente atrás dos 
demais estados do Sul do Brasil: Paraná (R$13.150) e Rio Grande do Sul (R$14.300). Em termos 
de comparação, é interessante observar que os estados do Nordeste têm PIB per capita na faixa de 
R$4.000 a R$10.000.

Com uma área de 95.346 quilômetros quadrados, Santa Catarina é menor que seus vizinhos, Paraná 
e Rio Grande do Sul, e também tem uma população menor (6,1 milhões, contra cerca de 11 milhões 
em cada um dos outros dois estados) – meros 3% do total do país. Sua capital, Florianópolis, localizada 
sobretudo na Ilha de Santa Catarina, tem uma população de mais de 400.000.

 

INTRODUÇÃO A SANTA CATARINA
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… muito diversificado, tanto na indústria como na 
agricultura …

Uma característica importante da economia de Santa Catarina 
é a força de seu setor industrial – o quarto maior do país –, 
que supera o setor de serviços. A agricultura também é forte, e 
baseada em pequenas propriedades. A grande indústria e milhares 
de pequenos negócios estão disseminados por todo o estado, 
ligados aos centros consumidores e aos portos de exportação 
por uma eficiente malha viária.

Os centros industriais são diversificados e trabalham 
principalmente com subprodutos do agronegócio. Outros 
componentes importantes são os setores de têxteis, cerâmica, 
aço, autopeças e moveleiro. É bem claro que todos ajudam a 
gerar um tráfego de mão dupla com o resto do Brasil e com 
mercados externos.

Santa Catarina está em uma posição muito estratégica no 
MERCOSUL, o Mercado Comum Sul-americano. No mapa, 
SC está entre os paralelos 25º57’41” e 29º23’55” de latitude Sul 
e os entre os meridianos 48º19’37” e 53º50’00” de longitude 
Oeste. Florianópolis, sua capital, situa-se a 1.673 km de Brasília, 
705 km de São Paulo, 1.144 km do Rio de Janeiro e 1.850 km 
de Buenos Aires. 

… e com uma rica diversidade étnica …

Santa Catarina é um dos estados brasileiros que conservam mais 
sinais da imigração européia dos séculos XIX e XX, sendo que a 
vasta maioria de sua população é descendente de europeus. 

Os brasileiros de origem portuguesa, sobretudo açoriana, 
predominam no litoral. Os descendentes de alemães formam 
os principais grupos étnicos no Nordeste do estado (no Vale do 
Itajaí e na área em torno de Joinville), e há muitas comunidades 
alemãs no Oeste catarinense. Os descendentes de italianos 
predominam no Sul do estado, assim como em muitas áreas do 
Oeste. E brasileiros de origem africana, indígena ou japonesa 
formam pequenas comunidades em algumas cidades.

Os primeiros europeus que chegaram à região foram os 
espanhóis que aportaram na Ilha de Santa Catarina em 1542. 
Os portugueses assumiram o controle em 1675, e a capitania 
de Santa Catarina foi criada em 1738. Um grande número de 
imigrantes europeus, especialmente da Alemanha, começou a 
chegar no início do século XIX. Imigrantes da Itália, Polônia, 
Rússia, Ucrânia, Japão, Síria, Líbano e outras partes da Europa 
chegaram mais tarde: um dos resultados dessa história é a 
abundância de pequenas propriedades familiares no interior 
do estado. 

A M B I E N T E  E C O N Ô M I C O  E  O P E R A C I O N A L
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T E N D Ê N C I A S  E M  V I A G E N S  &  T U R I S M O

PANORAMA DAS TENDÊNCIAS 
RECENTES EM VIAGENS & TURISMO
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… uma grande riqueza em atrações naturais … 

Santa Catarina tem um litoral relativamente extenso - 561 quilômetros -, com grande diversidade 
de características (inclusive ilhas, baías, enseadas e lagoas) e, diz-se, mais de quinhentas praias – fator 
significativo de sua preferência como destino turístico.

Seu patrimônio natural também é um de seus pontos fortes turísticos mais importantes. Por 
exemplo: SC possui quatro parques estaduais, três reservas biológicas, dois parques nacionais, uma 
reserva biológica marinha, quatro florestas naturais, estações ecológicas e 22 reservas privadas de 
patrimônio natural abrangendo 14.942 hectares. O principal exportador de orquídeas do Brasil 
tem uma das espécies nativas como símbolo oficial do estado: a Laelia Purpurata, descoberta por 
François Devos em 1847.

Ao longo e perto do litoral está a Serra do Mar, cujas florestas são uma valiosa parte remanescente 
da antiga Mata Atlântica. Numerosos riachos descem das encostas da Serra do Mar, cobertas de 
florestas, e atravessam a estreita faixa litorânea, ajudando a plasmar sua diversidade. A parte central do 
estado é o berço da floresta de Araucária, dominada pelo pinheiro brasileiro (Araucaria angustifolia). 
O planalto drena para Oeste, no Rio Paraná, afluente do Iguaçu, que constitui sua divisa Norte, e 
no Rio Uruguai, que forma sua divisa Sul. As florestas semi-decíduas Paraná-Paraíba ocupam os 
vales mais ocidentais, dos rios Iguaçu e Uruguai.

O ponto culminante do estado é o Morro da Boa Vista, com altitude de 1.827 metros, seguido pelo 
Morro da Igreja, em Urubici, com altitude de 1.822 metros. Na serra catarinense, São Joaquin é 
uma das principais atrações durante o inverno devido a suas baixas temperaturas – diz-se que é o 
único lugar do estado onde neva. 

Blumenau, no ‘Vale Europeu’, é palco de um dos maiores eventos do país: a Oktoberfest, 
tradicional festa da cerveja de origem alemã que ocorre em outubro. Trata-se da segunda maior 
Oktoberfest do mundo, depois apenas da de Munique. O legado dos imigrantes italianos, alemães 
e portugueses pode ser visto na arquitetura e nos costumes do estado. Joinville é a maior cidade 
de Santa Catarina.

Devido a sua localização tão meridional, Santa Catarina tem clima temperado, com geadas 
ocasionais na serra no inverno e temperaturas mais moderadas no verão do que seus concorrentes 
nordestinos no mercado de sol & praia.

… elevados indicadores sociais e baixa criminalidade 

Os indicadores sociais de Santa Catarina estão entre os mais altos do Brasil – em certos aspectos, 
inclusive mais elevados que os dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, mais ricos. As taxas de 
criminalidade variam muito, mas costumam colocar Santa Catarina entre os estados mais seguros 
do Brasil, em situação muito melhor que as do Rio de Janeiro e de São Paulo – fator importante em 
um país que a OMT classifica entre os mais problemáticos em termos dos níveis de criminalidade 
que os turistas enfrentam.
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IMENSO POTENCIAL INEXPLORADO 

Terra de mil faces 

Santa Catarina tem sido chamada de terra de mil faces – rostos humanos, faces da natureza. No 
entanto, suas atrações são variadas demais para serem facilmente definidas. Esse pequeno estado do 
Brasil reúne, em área pouco maior que a da Hungria, uma diversidade de cenários e pessoas que 
deixa o visitante estarrecido. De suas praias de areias finas, florestas tropicais e montanhas nevadas 
aos pescadores açorianos, agricultores italianos e industriais alemães, esta é uma terra de contrastes 
belos, intensos e fascinantes. 

Como já foi indicado, o equilíbrio e o dinamismo da economia de Santa Catarina refletem-se 
em altos níveis de crescimento, alfabetização, emprego e renda per capita muito acima da média 
nacional. Esses números surpreendem e complementam o perfil fascinante de um dos mais 
produtivos e diversificados estados brasileiros. 

Segundo artigo publicado pela revista Newsweek em julho 2006, classificando Florianópolis como 
uma das dez cidades “mais quentes do mundo”, a população da capital de Santa Catarina triplicou 
entre 1970 e 2004. “A economia local quintuplicou-se, e a renda aumentou proporcionalmente. Os 
que procuravam oportunidades - de origem urbana e rural, trabalhadores manuais e administrativos 
- acorreram. Com cerca de uma centena de praias ao redor da “ilha da magia”, tem turismo 
florescente. Enquanto muitas cidades do Brasil lutam para passar gradualmente das chaminés das 
indústrias aos serviços, Florianópolis está tendo sucesso nesse sentido.” 

Graças em parte a uma regulamentação federal que proibiu durante décadas a instalação de indústria 
pesada na ilha, os defensores da cidade promoveram obras públicas mais limpas e acabaram criando 
uma rede de universidades públicas e privadas que faz de Floripa uma das cidades com mais 
abundância de instituições de ensino superior no Brasil, aponta o artigo de Newsweek. 
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GASTOS DOS VISITANTES 

A já mencionada pesquisa da SANTUR, Estudo da Demanda 
Turística, sugere que, nos doze meses transcorridos entre outubro 
de 2007 e setembro de 2008, o turismo em Santa Catarina gerou 
R$9,9 bilhões (aproximadamente US$5,4 bilhões pela média 
da taxa de câmbio do último ano). Desse total, R$985.000 
(US$538.400) vieram do turismo internacional – cerca de 9% 
dos gastos dos visitantes no Brasil como um todo.

Gasto médio diário é relativamente baixo

O gasto médio diário dos turistas internacionais em Santa 
Catarina foi estimado em R$86,28 (US$47,15), contra R$78,59 
(US$42,95) do visitante doméstico – níveis relativamente baixos 
em ambos os casos, que sem dúvida podem ser atribuídos à 
elevada proporção de turistas que visitam amigos e parentes 
(viagem VAP) e/ou que se hospedam em residências de férias 
próprias ou alugadas. Os dados do estudo indicam que cerca de 
10% dos brasileiros viajam 10-12 vezes por ano como turistas 
para o mesmo destino – quase sempre no litoral. 

O estudo anual, de responsabilidade da Empresa  Brasileira de 
Turismo (EMBRATUR), realizado pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (FIPE) da Universidade de São Paulo – 

Na página 57 figura uma Nota sobre a Metodologia relacionada com a pesquisa de impacto 
econômico realizada pelo World Travel & Tourism Council (WTTC) em colaboração com Oxford 
Economics para Santa Catarina, e que é baseada no contexto recomendado para a elaboração de 
uma Conta Satélite do Turismo.

Os dados muitas vezes são conflitantes ou incompletos 

Muitas das outras estatísticas citadas no presente relatório – especialmente nesta seção e na relativa 
a investimento – precisam ser interpretadas com cautela, pois até dados de fontes oficiais tendem 
a ser conflitantes. Além disso, há grandes lacunas em sua cobertura. Por exemplo: ainda não há 
dado algum fornecido pela Polícia Federal sobre a entrada de turistas em 2008, e a Organização 
Mundial de Turismo (OMT) diz que o Brasil não dispõe de mensurações confiáveis de sua 
capacidade hoteleira. A debilidade desses dados claramente permeia até o nível estadual.

No que diz respeito a Santa Catarina, há outras preocupações, uma das quais é que a contagem 
das chegadas aéreas internacionais não inclui visitantes estrangeiros que entram em SC passando 
por outros estados. Isto distorce claramente as tendências. 

Foram usadas diversas fontes de estatísticas para compilar o presente relatório, todas elas citadas 
quando é pertinente, diversas das quais incluem alertas em virtude das razões mencionadas 
acima. Também é preciso notar que, a princípio, não é possível comparar de forma estrita as 
estatísticas/tendências para Santa Catarina com as relativas ao Brasil ou a Florianópolis, já que as 
fontes de dados são diferentes em quase todos os casos. 

Uma lista dos principais contatos e fontes de informação é fornecida na parte interna da 
contracapa deste relatório. 

É claro que tudo isso tem um impacto, que não é menor sobre o turismo e o investimento (em 
todos os setores, não só no turismo). No final da década de 1990, empresas privadas acorriam em 
massa à ilha “ou emergiam de uma incubadora tecnológica da UFSC”, para citar a Newsweek. 
(Entre as inovações que ali foram incubadas está a urna eletrônica, que tornou as eleições brasileiras 
eficientes e livres de fraude.) Funcionários locais agora dizem que sua meta é ser o Vale do Silício 
do Brasil, só que com praias. 

Boa parte dessa rica diversidade permanece inexplorada

Como se destaca no presente relatório, Santa Catarina possui riquíssimas atrações naturais, além 
de um patrimônio cultural diversificado – muito importante em termos de seu apelo turístico. 
Contudo, boa parte dessa diversidade permanece quase totalmente inexplorada. O turismo de lazer 
domina largamente a procura e, neste setor, a grande massa dos turistas chega à procura de sol & 
praia. Além disso, existe uma sazonalidade acentuada nas chegadas e nos gastos, notadamente no 
que diz respeito ao visitante doméstico. 

Estima-se que, em 2008, o estado tenha atraído quase vinte milhões de visitantes que passaram 
pelo menos uma noite no estado – 19,8 milhões dos quais domésticos e 1,1 milhões vindos do 
exterior. (Essas estimativas provêm da pesquisa feita pela SANTUR, Estudo da Demanda Turística, que 
abordou os dozes meses entre outubro de 2007 e setembro de 2008.) Ainda não estão disponíveis 
dados finais para o ano de 2008. 
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GASTOS DOS VISITANTES 

A já mencionada pesquisa da SANTUR, Estudo da Demanda 
Turística, sugere que, nos doze meses transcorridos entre outubro 
de 2007 e setembro de 2008, o turismo em Santa Catarina gerou 
R$9,9 bilhões (aproximadamente US$5,4 bilhões pela média 
da taxa de câmbio do último ano). Desse total, R$985.000 
(US$538.400) vieram do turismo internacional – cerca de 9% 
dos gastos dos visitantes no Brasil como um todo.

Gasto médio diário é relativamente baixo

O gasto médio diário dos turistas internacionais em Santa 
Catarina foi estimado em R$86,28 (US$47,15), contra R$78,59 
(US$42,95) do visitante doméstico – níveis relativamente baixos 
em ambos os casos, que sem dúvida podem ser atribuídos à 
elevada proporção de turistas que visitam amigos e parentes 
(viagem VAP) e/ou que se hospedam em residências de férias 
próprias ou alugadas. Os dados do estudo indicam que cerca de 
10% dos brasileiros viajam 10-12 vezes por ano como turistas 
para o mesmo destino – quase sempre no litoral. 

O estudo anual, de responsabilidade da Empresa  Brasileira de 
Turismo (EMBRATUR), realizado pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (FIPE) da Universidade de São Paulo – 

que inclui chegadas a Florianópolis de turistas que citam a capital 
do estado de Santa Catarina como seu principal destino – sugere 
que o gasto diário dos estrangeiros em viagem de negócios é de 
R$112,90, contra R$73,40 do visitante em férias e R$43,60 do 
visitante que viaja por outros motivos particulares (p.ex,, VAP). 

A separação dos gastos por mês também destaca a diferença 
entre os fluxos sazonais, sendo que o pico do gasto dos visitantes, 
tanto domésticos como - até mais especialmente - estrangeiros, 
é em janeiro. 

Estimativa mensal de gastos dos turistas em Santa Catarina, 
outubro 2007 – setembro 2008 
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Fontes: Estudo da Demanda Turística, SANTUR Domésticos Estrangeiros

Na página 57 figura uma Nota sobre a Metodologia relacionada com a pesquisa de impacto 
econômico realizada pelo World Travel & Tourism Council (WTTC) em colaboração com Oxford 
Economics para Santa Catarina, e que é baseada no contexto recomendado para a elaboração de 
uma Conta Satélite do Turismo.

Os dados muitas vezes são conflitantes ou incompletos 
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No que diz respeito a Santa Catarina, há outras preocupações, uma das quais é que a contagem 
das chegadas aéreas internacionais não inclui visitantes estrangeiros que entram em SC passando 
por outros estados. Isto distorce claramente as tendências. 

Foram usadas diversas fontes de estatísticas para compilar o presente relatório, todas elas citadas 
quando é pertinente, diversas das quais incluem alertas em virtude das razões mencionadas 
acima. Também é preciso notar que, a princípio, não é possível comparar de forma estrita as 
estatísticas/tendências para Santa Catarina com as relativas ao Brasil ou a Florianópolis, já que as 
fontes de dados são diferentes em quase todos os casos. 

Uma lista dos principais contatos e fontes de informação é fornecida na parte interna da 
contracapa deste relatório. 

É claro que tudo isso tem um impacto, que não é menor sobre o turismo e o investimento (em 
todos os setores, não só no turismo). No final da década de 1990, empresas privadas acorriam em 
massa à ilha “ou emergiam de uma incubadora tecnológica da UFSC”, para citar a Newsweek. 
(Entre as inovações que ali foram incubadas está a urna eletrônica, que tornou as eleições brasileiras 
eficientes e livres de fraude.) Funcionários locais agora dizem que sua meta é ser o Vale do Silício 
do Brasil, só que com praias. 

Boa parte dessa rica diversidade permanece inexplorada

Como se destaca no presente relatório, Santa Catarina possui riquíssimas atrações naturais, além 
de um patrimônio cultural diversificado – muito importante em termos de seu apelo turístico. 
Contudo, boa parte dessa diversidade permanece quase totalmente inexplorada. O turismo de lazer 
domina largamente a procura e, neste setor, a grande massa dos turistas chega à procura de sol & 
praia. Além disso, existe uma sazonalidade acentuada nas chegadas e nos gastos, notadamente no 
que diz respeito ao visitante doméstico. 

Estima-se que, em 2008, o estado tenha atraído quase vinte milhões de visitantes que passaram 
pelo menos uma noite no estado – 19,8 milhões dos quais domésticos e 1,1 milhões vindos do 
exterior. (Essas estimativas provêm da pesquisa feita pela SANTUR, Estudo da Demanda Turística, que 
abordou os dozes meses entre outubro de 2007 e setembro de 2008.) Ainda não estão disponíveis 
dados finais para o ano de 2008. 
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A Argentina é responsável por dois terços das entradas 
de turistas internacionais em Santa Catarina

Como comparação (não estritamente científica, é claro), as 
seguintes tabelas e gráficos mostram que a fonte de turismo 
internacional para Santa Catarina é muito diferente da do 
conjunto do Brasil. A Argentina domina, com uma fatia de 
71,2% de entradas do exterior, seguida pelos vizinhos Paraguai 
(11,2%), Uruguai (4.5%) e Chile (2,8%). Como veremos mais 
adiante, há vôos diretos a partir desses quatro mercados, o que 
facilita o acesso direto. 

Não é uma surpresa constatar que Portugal é a principal fonte 
distante, com 1,9%, à frente da Alemanha (1,8%) e dos EUA 
(1,1%). Mas a participação do turismo de longo percurso é 
muito pequena.

A Europa e outros mercados-fonte distantes continuam 
fracos 

A tabela abaixo ajuda a colocar os dados em perspectiva, 
demonstrando a posição fraca da Europa e de outros mercados 
distantes no que diz respeito ao número de entradas em Santa 
Catarina.

A inexistência de vôos diretos entre SC e pontos da Europa e 
dos EUA é claramente a principal razão para isso, especialmente 
porque as entradas internacionais que passam por outro estado – 
certamente a maioria das entradas provenientes da Europa e da 
América do Norte, por exemplo – não estão incluídas.

Contudo, é interessante comparar o gráfico acima com uma 
subdivisão similar de entradas em Florianópolis que – só 
como lembrete - a EMBRATUR afirma refletir os visitantes 
internacionais que citam Florianópolis como seu principal destino. 
Na verdade, as fatias de mercado são semelhantes. A Argentina é 
responsável por 62% das chegadas à cidade e áreas vizinhas, o 
Chile, por 6%, o Uruguai, por 5%, e os EUA, por 3%.

Contudo, Itália, Alemanha, Espanha e Reino Unido geram 
números de chegadas ligeiramente superiores aos de Portugal – 
em contraste com a tendência percebida em Santa Catarina –, 

a Estimativas preliminares

Fonte: Estado da Demanda Turística, SANTUR

Entradas internacionais em Santa Catarina por mercado, outubro 
2007 – setembro 2008a

Crescimento constante, de dois dígitos, por mais de 
dez anos 

Embora não haja dados comparáveis para Santa Catarina, é 
interessante verificar os gastos dos turistas internacionais no 
Brasil como um todo. Entre 2001 e 2008, o aumento médio 
anual foi de 18,8% (contra um aumento de 19,2% nos gastos dos 
brasileiros no exterior), culminando em um recorde de US$5,8 
bilhões no último ano. Com uma peguena exceção em 2001, 
os gastos aumentaram constantemente desde 1996 – quando 
atingiram o nível mais baixo em seis anos: US$840 milhões.

Não é possível fornecer análises detalhadas devido à falta de 
dados em que baseá-las, mas o declínio das receitas anuais 
com turismo internacional durante boa parte da década de 
1990 pode ser atribuído, em grande medida, às flutuações da 
moeda, que tornaram o Brasil caro em um momento em que 
seus principais mercados estavam passando por dificuldades 
econômicas. Desde 1990, os gastos de turistas internacionais no 
Brasil quadruplicaram, ao passo que os gastos internacionais dos 
brasileiros multiplicaram-se por sete. 

Também é interessante observar que se relata que o total de gastos 
em viagens ao exterior é gerado por apenas 5-10% da população. 

ENTRADA DE VISITANTES  

Os turistas domésticos predominam no total

Como já foi apontado, o estudo da SANTUR (só disponível 
para o período de doze meses especificado) indica que a entrada 
total em Santa Catarina teria sido superior a 20,9 milhões em 
2007-08 (até setembro de 2008). Destes 20,9 milhões, segundo 
êste estudo, 19,8 milhões eram turistas domesticos, incluindo 
8.4 milhões (42,3%) provenientes de outras parte do estado, e 
11,4 milhões (57,7%) de outros estados do Brasil. 

As mais importantes fontes são os estados vizinhos de Paraná 
e Rio Grande do Sul, que geram 24% e 14% dos turistas 
respectivamente. A seguir, em ordem de importância, vêm São 
Paulo (13%) e Rio de Janeiro (2%). Os demais estados brasileiros 
juntos são responsáveis por apenas 5% das entradas de turistas. 

Em seu estudo de 2006 a respeito de turismo doméstico, 
realizado para o Ministério do Turismo, a FIPE constatou que, 
em 2005, Santa Catarina recebeu cerca de 7,2% das viagens 
domésticas brasileiras (estritamente falando, o estudo pesquisou 
domicílios urbanos com renda familiar superior a um salário 
mínimo, dos quais entre 37% e 45% no Sul – que tivessem 
enviado um ou mais membros do domicílio a uma ou mais 
viagens durando uma noite ou mais durante o ano). Isso implica 
um total de cerca de 3,7 milhões de viagens domiciliares, ou 
(com uma média de 2,7 viagens por domicílio) 10 milhões de 
pessoas viajando a Santa Catarina.   

T E N D Ê N C I A S  E M  V I A G E N S  &  T U R I S M O

  Receitas e gastos do turismo internacional, 2000-08 

                             Totals (US$ milhões)                              % anual de crescimento
Ano Receitas Gastos Relação Receitas Gastos

2001 1.731 3.199 -1.468 -4,4 -17,8

2002 1.998 2.396 -398 15,4 -25,1

2003 2.479 2.261 218 24,1 -5,6

2004 3.222 2.871 351 30,0 27,0

2005 3.861 4.720 -858 19,8 64,4

2006 4.316 5.764 -1.448 11,8 22,1

2007 4.953 8.211 -3.258 14,8 42,5

2008 5.785 10.962 -5.178 16,8 33,5

Fonte: Banco Central do Brasil 

a Estimativa preliminar publicada em Out de 2008

Fonte: Estudo da Demanda Turística, Santa Catarina Turismo (SANTUR) 

Entradas domésticas em Santa Catarina por fonte, outubro 2007 – 
setembro 2008a

2%  Rio de Janeiro 14%  Rio Grande de Sul

5%  Outro 
42% Santa Catarina

13%  São Paulo 
24%  Paraná 
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A Argentina é responsável por dois terços das entradas 
de turistas internacionais em Santa Catarina

Como comparação (não estritamente científica, é claro), as 
seguintes tabelas e gráficos mostram que a fonte de turismo 
internacional para Santa Catarina é muito diferente da do 
conjunto do Brasil. A Argentina domina, com uma fatia de 
71,2% de entradas do exterior, seguida pelos vizinhos Paraguai 
(11,2%), Uruguai (4.5%) e Chile (2,8%). Como veremos mais 
adiante, há vôos diretos a partir desses quatro mercados, o que 
facilita o acesso direto. 

Não é uma surpresa constatar que Portugal é a principal fonte 
distante, com 1,9%, à frente da Alemanha (1,8%) e dos EUA 
(1,1%). Mas a participação do turismo de longo percurso é 
muito pequena.

com faixas que variam de 2,5% (Itália) a 1,4% (Reino Unido), 
contra 1,3% de Portugal.

As participações maiores de italianos e alemães bem poderiam 
estar relacionadas com as empresas estrangeiras instaladas no 
estado, com escritórios em Florianópolis, o que gera viagens 
para SC provenientes das respectivas empresas-mãe. No entanto, 
VAP e motivos ligados a patrimônio familiar seriam as principais 
razões dessa maior participação. 

Mas as subdivisões para Santa Catarina e Florianópolis contrastam 
fortemente com a do Brasil em sua totalidade. Como mostra o 
próximo gráfico, a Europa é tão importante para o Brasil quanto 
a América do Sul, com uma participação de 38% no total de 
chegadas cada uma, sendo que a América do Norte gera 16%. 

A Europa e outros mercados-fonte distantes continuam 
fracos 

A tabela abaixo ajuda a colocar os dados em perspectiva, 
demonstrando a posição fraca da Europa e de outros mercados 
distantes no que diz respeito ao número de entradas em Santa 
Catarina.

A inexistência de vôos diretos entre SC e pontos da Europa e 
dos EUA é claramente a principal razão para isso, especialmente 
porque as entradas internacionais que passam por outro estado – 
certamente a maioria das entradas provenientes da Europa e da 
América do Norte, por exemplo – não estão incluídas.

Contudo, é interessante comparar o gráfico acima com uma 
subdivisão similar de entradas em Florianópolis que – só 
como lembrete - a EMBRATUR afirma refletir os visitantes 
internacionais que citam Florianópolis como seu principal destino. 
Na verdade, as fatias de mercado são semelhantes. A Argentina é 
responsável por 62% das chegadas à cidade e áreas vizinhas, o 
Chile, por 6%, o Uruguai, por 5%, e os EUA, por 3%.

Contudo, Itália, Alemanha, Espanha e Reino Unido geram 
números de chegadas ligeiramente superiores aos de Portugal – 
em contraste com a tendência percebida em Santa Catarina –, 

a Estimativas preliminares

Fonte: Estado da Demanda Turística, SANTUR

Entradas internacionais em Santa Catarina por mercado, outubro 
2007 – setembro 2008a

2,4% Outros

4,5% Uruguai

11,2% Paraguai

71,9% Argentina

2,8%   Chile
1,9%   Portugal
1,8%   Alemanha
1,1%   EUA
1,0%   Itália
0,7%   Peru
0,7%   França

Entradas internacionais em Santa Catarina por região de 
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Nota:  Esta discriminação não inclui chegadas via outros estados do Brasil 

Fonte:  EMBRATUR, a partir de dados da Polícia Federal

Fonte:  EMBRATUR, a partir de dados da Polícia Federal

Entradas internacionais no Brasil por região de residência, 2007
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ENTRADA DE VISITANTES  

Os turistas domésticos predominam no total

Como já foi apontado, o estudo da SANTUR (só disponível 
para o período de doze meses especificado) indica que a entrada 
total em Santa Catarina teria sido superior a 20,9 milhões em 
2007-08 (até setembro de 2008). Destes 20,9 milhões, segundo 
êste estudo, 19,8 milhões eram turistas domesticos, incluindo 
8.4 milhões (42,3%) provenientes de outras parte do estado, e 
11,4 milhões (57,7%) de outros estados do Brasil. 

As mais importantes fontes são os estados vizinhos de Paraná 
e Rio Grande do Sul, que geram 24% e 14% dos turistas 
respectivamente. A seguir, em ordem de importância, vêm São 
Paulo (13%) e Rio de Janeiro (2%). Os demais estados brasileiros 
juntos são responsáveis por apenas 5% das entradas de turistas. 

Em seu estudo de 2006 a respeito de turismo doméstico, 
realizado para o Ministério do Turismo, a FIPE constatou que, 
em 2005, Santa Catarina recebeu cerca de 7,2% das viagens 
domésticas brasileiras (estritamente falando, o estudo pesquisou 
domicílios urbanos com renda familiar superior a um salário 
mínimo, dos quais entre 37% e 45% no Sul – que tivessem 
enviado um ou mais membros do domicílio a uma ou mais 
viagens durando uma noite ou mais durante o ano). Isso implica 
um total de cerca de 3,7 milhões de viagens domiciliares, ou 
(com uma média de 2,7 viagens por domicílio) 10 milhões de 
pessoas viajando a Santa Catarina.   

T E N D Ê N C I A S  E M  V I A G E N S  &  T U R I S M O

a Estimativa preliminar publicada em Out de 2008

Fonte: Estudo da Demanda Turística, Santa Catarina Turismo (SANTUR) 

Entradas domésticas em Santa Catarina por fonte, outubro 2007 – 
setembro 2008a

14%  Rio Grande de Sul

42% Santa Catarina
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Entradas internacionais em Santa Catarina por mês, 2007

Nota: Os dados para Santa Catarina não incluem chegadas via outros estados do Brasil 

Fontes:  Estudo da Demanda Turística, SANTUR 
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Santa Catarina

Em relação aos viajantes domésticos, a FIPE (em sua pesquisa 
de 2006 sobre o turismo doméstico), descobriu que 56% das 
viagens ao Sul (ou seja, aos estados do Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul) eram feitas de carro, 24%  em ônibus 
de linha, 6% em ônibus de excursão ou fretado e 8% por via 
aérea; 5% iam de carona e 1% encontravam outros meios de 
transporte. É pouco provável que as cifras para Santa Catarina 
fossem muito diferentes. O número dos que viajam de carro 
aumentou significativamente de 2001 para cá, em detrimento 
das viagens de ônibus de linha e das caronas. As viagens aéreas 
(menos usadas no Sul e no Sudeste do que em outras regiões do 
Brasil, onde as distâncias são maiores) também aumentaram.

SAZONALIDADE 

A sazonalidade acentuada é um ponto fraco grave do turismo 
de Santa Catarina. Assim como mostra o gráfico abaixo, só 2-3% 
das chegadas ocorrem entre maio e setembro, e a proporção é 
inferior a 8% de abril a novembro. Em contraste, mais de 40% 
de todas as chegadas ocorrem no mês de janeiro. 

Os fluxos sazonais são mais equilibrados no total do Brasil, exceto 
no caso das chegadas provenientes da América do Sul, cujo pico 
também é em janeiro (embora muito menos acentuado do que 
em Santa Catarina). 

A Argentina continua sendo a número um para o 
Brasil, mas só com 18% do total

A tabela abaixo apresenta um detalhamento das chegadas 
internacionais ao Brasil, mostrando que, embora a Argentina 
também seja a fonte mais importante para o Brasil em seu 
conjunto, sua participação nas chegadas nacionais é muito mais 
baixa, de 18% em 2007. Não há dados disponíveis para 2008. Os 
EUA estão em segundo lugar, com uma fatia de 14%, seguidos, 
muito de longe, por Portugal, com 5,5%.

Diversos outros mercados europeus também estão entre os vinte 
principais, como se pode ver na tabela abaixo. 

Importância das chegadas a Santa Catarina por rodovia 
e por mar 

Se acrescentarmos à análise o modo de transporte, outras 
diferenças no comportamento de mercado serão evidenciadas. 
Contudo, o mesmo alerta se aplica em relação a uma provável 
distorção das tendências das chegadas a Santa Catarina, pois os 
estrangeiros provenientes de outros estados não são contados. 

A maioria das chegadas ao Brasil provenientes de mercados 
internacionais ocorre por via aérea, com a única exceção da 
América do Sul (e as entradas por terra na América do Sul vêm 
predominantemente da Argentina); no entanto, as chegadas por 
mar e por rodovia parecem ser muito mais importantes no caso 
de Santa Catarina.

No caso de alguns mercados, a proporção significativa de 
chegadas por mar provavelmente está relacionada com cruzeiros, 
com viajantes que fazem paradas em vários portos ao longo do 
litoral catarinense. No entanto, a elevada proporção de chegadas 
por terra provenientes do Oriente Médio é intrigante e não 
pode ser facilmente explicada.

  Entradas internacionais no Brasil por mercado, 2003-07 

                                                                Chegadas              crescimento
      anual (%)
Mercado 2003 2004 2005 2006 2007 2003-07

Argentina 786,6 922,5 992,3 933,1 920,2 4,0

EUA  668,7 706,0 793,6 721,6 699,2 1,1

Portugal 229,6 337,0 357,6 299,2 280,4 5,1

Itália  221,2 276,6 303,9 287,9 268,7 5,0

Chile 126,6 155,0 170,0 176,4 260,4 19,8

Alemanha  283,6 295,0 308,6 277,2 257,7 -2,4

França  211,3 224,2 263,8 275,9 254,4 4,7

Uruguai  270,3 309,7 341,6 255,3 226,1 -4,4

Espanha  122,6 155,4 173,0 211,7 216,4 15,3

Paraguai  198,2 204,8 249,0 199,0 206,3 1,0

Reino Unido  138,3 150,3 169,5 169,6 176,9 6,4

Peru 38,9 56,6 60,3 64,0 96,3 25,4

Holanda  84,0 102,5 109,7 86,1 83,6 -0,1

Suiça  69,6 83,1 89,8 84,8 72,8 1,1

Canadá  63,2 66,9 75,1 62,6 64,0 0,3

Japão  51,4 60,8 68,1 74,6 63,4 5,4

Bolívia  54,9 60,2 68,7 55,2 61,6 2,9

México  55,6 65,7 73,1 70,9 58,8 1,4

Venezuela 39,2 44,3 48,6 50,5 46,0 4,1

Colômbia 36,3 42,2 47,2 50,1 45,8 6,0

Outros 382,8 474,9 594,7 611,5 666,8 14,9

Total 4.132,8 4.793,7 5.358,2 5.017,3 5.025,8 5,0

Fonte: EMBRATUR, a partir de dados da Polícia Federal

Fonte: EMBRATUR, a partir de 
dados da Polícia Federal

Entradas internacionais no Brasil por meio de transporte e 
região de residência, 2007
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Nota: Esta discriminação não inclui chegadas via outros 
estados do Brasil 

Fonte: EMBRATUR, a partir de dados da Polícia Federal

Entradas internacionais em Santa Catarina por meio de 
transporte e região de residência, 2007
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Entradas internacionais em Santa Catarina por mês, 2007

Nota: Os dados para Santa Catarina não incluem chegadas via outros estados do Brasil 

Fontes:  Estudo da Demanda Turística, SANTUR 
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Santa Catarina Brasil – total de chegadas Brasil – chegadas da América do Sul

Em relação aos viajantes domésticos, a FIPE (em sua pesquisa 
de 2006 sobre o turismo doméstico), descobriu que 56% das 
viagens ao Sul (ou seja, aos estados do Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul) eram feitas de carro, 24%  em ônibus 
de linha, 6% em ônibus de excursão ou fretado e 8% por via 
aérea; 5% iam de carona e 1% encontravam outros meios de 
transporte. É pouco provável que as cifras para Santa Catarina 
fossem muito diferentes. O número dos que viajam de carro 
aumentou significativamente de 2001 para cá, em detrimento 
das viagens de ônibus de linha e das caronas. As viagens aéreas 
(menos usadas no Sul e no Sudeste do que em outras regiões do 
Brasil, onde as distâncias são maiores) também aumentaram.

SAZONALIDADE 

A sazonalidade acentuada é um ponto fraco grave do turismo 
de Santa Catarina. Assim como mostra o gráfico abaixo, só 2-3% 
das chegadas ocorrem entre maio e setembro, e a proporção é 
inferior a 8% de abril a novembro. Em contraste, mais de 40% 
de todas as chegadas ocorrem no mês de janeiro. 

Os fluxos sazonais são mais equilibrados no total do Brasil, exceto 
no caso das chegadas provenientes da América do Sul, cujo pico 
também é em janeiro (embora muito menos acentuado do que 
em Santa Catarina). 

PERFIL DOS TURISTAS QUE VÃO A 
SANTA CATARINA 

Santa Catarina atrai principalmente turismo de lazer …

Embora os indicadores não sejam totalmente confiáveis por 
todas as razões já aduzidas, a pesquisa da SANTUR - Estudo da 
Demanda Turística - sugere que a finalidade da visita dos viajantes 
tanto domésticos como internacionais a Santa Catarina divide-se 
em 68% lazer, 18% negócios e 13% outras razões particulares.

A pesquisa da EMBRATUR, por sua vez, que é realizada pela 
FIPE – e que representa chegadas ao Brasil de turistas que 
citam Florianópolis como seu destino principal –, atribui uma 
proporção muito mais elevada de viagens de lazer à capital do 
estado de Santa Catarina - 84% -, ao passo que as viagens de 
negócios representam apenas 5% e VAP, 9%.

Não é uma surpresa constatar que, como destacam os gráficos 
abaixo, o turismo de lazer é muitíssimo menos dominante na 
contagem total de chegadas ao Brasil.

… e 90% do turismo de lazer em Florianópolis desejam 
somente sol & praia

É provável que Santa Catarina esteja entre os principais estados 
do Brasil em termos de atrações naturais e patrimônio cultural; 
contudo, 90% dos turistas que vão a Florianópolis por lazer 
buscam férias de sol & praia. A natureza, que inclui ecoturismo 
e turismo de aventura, atrai meros 6% – contra 21% no total 
do Brasil.

a Chegadas em Florianópolis representam turistas entrando no Brasil que citam Florianópolis como seu 
destino principal
b Negócios incluem eventos e congressos   

Fontes: EMBRATUR; Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, Universidade de São Paulo  

Motivo de viagem para entradas internacionais em Florianópolis 
e Brasil, 2007

84%   Lazer 45%   Lazer

9%      VAP 24%   VAP

Florianópolis Brasil
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Importância das chegadas a Santa Catarina por rodovia 
e por mar 

Se acrescentarmos à análise o modo de transporte, outras 
diferenças no comportamento de mercado serão evidenciadas. 
Contudo, o mesmo alerta se aplica em relação a uma provável 
distorção das tendências das chegadas a Santa Catarina, pois os 
estrangeiros provenientes de outros estados não são contados. 

A maioria das chegadas ao Brasil provenientes de mercados 
internacionais ocorre por via aérea, com a única exceção da 
América do Sul (e as entradas por terra na América do Sul vêm 
predominantemente da Argentina); no entanto, as chegadas por 
mar e por rodovia parecem ser muito mais importantes no caso 
de Santa Catarina.

No caso de alguns mercados, a proporção significativa de 
chegadas por mar provavelmente está relacionada com cruzeiros, 
com viajantes que fazem paradas em vários portos ao longo do 
litoral catarinense. No entanto, a elevada proporção de chegadas 
por terra provenientes do Oriente Médio é intrigante e não 
pode ser facilmente explicada.

Entradas internacionais no Brasil por meio de transporte e 
região de residência, 2007
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Pouco uso do trade de viagens

Mesmo no caso de viajantes internacionais que vão a Santa 
Catarina e sua capital, poucos visitantes recorrem a agências de 
viagem para fazer suas reservas de viagem. E os pacotes atraem 
modestos 13%. Quase dois terços afirmam ter amigos e parentes 
como principal fonte de informação a respeito do destino, 
embora 24% também usem a Internet para pesquisar as opções 
e/ou organizar sua viagem.

 

Os homens são mais numerosos do que as mulheres, e 
a maioria das faixas etárias está bem representada

Em linha com o padrão de viagens internacionais ao Brasil 
como um todo, mais de 60% do total de visitantes são homens. 
É interessante ver que, embora a maioria dos visitantes tenha 
entre 25 e 50 anos de idade, os segmentos mais jovens e mais 
velhos também estão bastante bem representados.

Gênero e idade dos turistas internacionais que foram a 
Florianópolis e ao Brasil, 2007 

Nota:  Chegadas a Florianópolis representam turistas entrando no Brasil que citam Florianópolis como seu 
destino principal   

Fontes:  EMBRATUR; FIPE

Gênero

Idade

Nota:  Chegadas a Florianópolis representam turistas entrando no Brasil que citam Florianópolis como seu 
destino principal  

Fontes:  EMBRATUR; FIPE

Uso de agências de viagem por turistas internacionais que vão a 
Florianópolis e ao Brasil, 2007

… principalmente no caso de férias em família

Como se poderia esperar no caso de um mercado voltado para 
sol & praia, é muito provável que o turista que vai a Florianópolis 
esteja em férias familiares (43%), com amigos (22%) ou viajando 
como casal sem filhos (20%). Os visitantes viajando sozinhos são 
muito menos comuns do que no geral do Brasil.

desenvolvimento econômico, as viagens tornaram-se mais fáceis 
e mais accessíveis – especialmente em vista do maior número de 
pessoas que possuem um carro.

Dos 44,9 milhões de domicílios urbanos do Brasil em 2005, 6% 
tinham renda inferior a um salário mínimo (sm), 55%, de 1-4 
sm, 32%, de 4-15 sm e 7% tinham renda superior a 15 sm. (O 
salário mínimo varia conforme o estado, etc., mas a média era 
em torno de R$300 [US$125] por mês em 2005). Em seu estudo 
sobre o turismo doméstico de 2006, a FIPE constatou que 27% 
dos domicílios com renda igual a 1-4 sm haviam viajado em 
2005, bem como 49% dos que tinham renda de 4-15 sm, e 67% 
daqueles cuja renda era superior a 15 sm – uma média de 37% 
dos domicílios urbanos brasileiros. Esta cifra elevava-se a 45% 
nos domicílios urbanos do Sul.

O corolário disto é, obviamente, que, além daqueles cuja renda 
é minúscula, 73% dos domicílios urbanos brasileiros com renda 
de 1-4 sm, 51% (mais da metade) dos que vivem com 4-15 sm 
e 33% dos que recebem mais de 15 sm não viajaram – o que 
ilustra o escopo futuro do crescimento das viagens domésticas, 
inclusive entre os relativamente afluentes.

Florianópolis está em quinto lugar no Brasil em 
termos de eventos internacionais

Comparada com as de cidades como São Paulo e Rio de 
Janeiro, as reuniões e eventos de negócios em Florianópolis 
estão em sua infância. Mesmo assim, a cidade é a quinta do 
Brasil em termos do número de grandes eventos internacionais 
que recebe, conforme registra a International Congress & 
Convention Association (ICCA). 

Salvador e Porto Alegre estão em terceiro e quarto lugares, logo 
após São Paulo e Rio de Janeiro. 

Notes:  ‘Natureza’ inclui turismo de aventura e eco-turismo; ‘Outro’ inclui cultura, ZZZ e outros motivos 
não especificados. Chegadas em Florianópolis representam turistas entrando no Brasil que citam 
Florianópolis como seu destino principal   

Fontes:  EMBRATUR; FIPE

Motivo de viagens de lazer para Florianópolis e Brasil, 2007
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Fontes: EMBRATUR; FIPE

Companheiros de viagem dos turistas viajando para Florianópolis 
e Brasil, 2007

43%   Família

21%   Família

20%   Casais sem filhos

17%   Casais sem filhos

14%    Sós

41%    Sós

1%     Outros 

6%     Outros

Florianópolis
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22%    Amigos

15%    Amigos  Grandes eventos internacionaisa realizados no Brasil por  
 cidade, 2004-07  

 2004 2005 2006 2007

São Paulo - SP 21 29 54 61

Rio de Janeiro - RJ 36 39 48 37

Salvador - BA 9 18 17 27

Porto Alegre - RS 7 4 4 10

Florianópolis - SC 6 3 8 9

Outros 35 52 76 65

Total no Brasil 114 145 207 209

a Eventos itinerantes, com periodicidade fixa, um mínimo de 50 participantes e sendo organizado pelo menos 
pela terceira vez  

Fonte:    International Congress & Convention Association (ICCA)

Famílias com recursos modestos agora estão viajando 

Como já foi indicado, no Brasil o turismo doméstico é muito 
mais importante do que o internacional e, apesar do influxo de 
argentinos e uruguaios, o mesmo se aplica a Santa Catarina.

Além disso, a tendência nos últimos anos tem sido de que um 
número maior de pessoas com renda modesta viaje, em parte 
porque sua renda tem aumentado e em parte porque, com o 
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Pouco uso do trade de viagens

Mesmo no caso de viajantes internacionais que vão a Santa 
Catarina e sua capital, poucos visitantes recorrem a agências de 
viagem para fazer suas reservas de viagem. E os pacotes atraem 
modestos 13%. Quase dois terços afirmam ter amigos e parentes 
como principal fonte de informação a respeito do destino, 
embora 24% também usem a Internet para pesquisar as opções 
e/ou organizar sua viagem.

 

Os homens são mais numerosos do que as mulheres, e 
a maioria das faixas etárias está bem representada

Em linha com o padrão de viagens internacionais ao Brasil 
como um todo, mais de 60% do total de visitantes são homens. 
É interessante ver que, embora a maioria dos visitantes tenha 
entre 25 e 50 anos de idade, os segmentos mais jovens e mais 
velhos também estão bastante bem representados.

Uma clientela satisfeita

Cerca de 77% dos turistas estão repetindo a visita, e 98,5% dizem 
que pretendem retornar, o que espelha uma taxa extremamente 
elevada de fidelidade a Santa Catarina e a Florianópolis – que 
pode ser atribuída às altas notas dadas pelos visitantes a quase 
todos os aspectos de sua estadia, da acomodação e infra-estrutura 
aos serviços prestados ao turista, transporte  público, sinalização 
para turistas e limpeza do destino. 
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Gênero e idade dos turistas internacionais que foram a 
Florianópolis e ao Brasil, 2007 
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Nota:  Chegadas a Florianópolis representam turistas entrando no Brasil que citam Florianópolis como seu 
destino principal   

Fontes:  EMBRATUR; FIPE
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TRANSPORTE AÉREO  

O crescimento do turismo foi amortecido pelo colapso 
da Varig …  

O setor de transporte aéreo do Brasil e, por sua vez, seu potencial 
de crescimento turístico, sofreram nos últimos anos devido ao 
colapso da Varig, que era a companhia de bandeira nacional e 
um dos atores dominantes na aviação brasileira. 

A partir de maio de 2008, após um longo período conturbado 
em suas finanças, que incluiu sua falência e eventual compra 
pela GOL Linhas Aéreas Inteligentes em março do mesmo 
ano, a participação da Varig no mercado aéreo doméstico caíra 
a menos de 8%, quando havia chegado a um máximo de 25% 
em agosto de 2005. A companhia ainda detém cerca de 15% do 
mercado internacional, mas recomeçou a ampliar sua malha de 
rotas no ano passado, com novos vôos para a cidade do México 
e Santiago do Chile. 

A maior empresa aérea do Brasil – e possivelmente até do 
hemisfério Sul – agora é a TAM. Com sede em São Paulo, a 
TAM opera linhas domésticas regulares e vôos internacionais 
para Argentina, Chile, Bolívia, Uruguai, Peru, Venezuela, EUA e 
Reino Unido. Para alguns pontos, os vôos também são operados 
em parceria com United Airlines, LAN Chile, Air France, 
Lufthansa, TAP e, desde abril de 2009, com a bmi. Embora a 
empresa seja de capital aberto, o Business Monitor International 
(BMI) diz que a empresa pertence majoritariamente à família 
Amaro (69%), tendo o Fundo do Banco Garantia (22%) como 
único outro acionista significativo.

A segunda empresa aérea mais importante do Brasil é a GOL 
Transportes Aéreos, pioneira em vôos econômicos que tem sua 
sede em São Paulo. Estima-se que a GOL seja responsável por 
39% do mercado doméstico em termos de capacidade de vôo, 
e por 12% do mercado internacional. Juntamente com TAM, 
GOL e Varig, também vale a pena mencionar outras companhias 
aéreas, como a Trip, que opera principalmente no Oeste do 
Brasil – da Amazônia até o Sul – e a Oceanair, que voa para 
Santa Catarina. 

Nota:  Chegadas a Florianópolis representam turistas entrando no Brasil que citam Florianópolis como seu 
destino principal  

Fontes:  EMBRATUR; FIPE

Uso de agências de viagem por turistas internacionais que vão a 
Florianópolis e ao Brasil, 2007
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desenvolvimento econômico, as viagens tornaram-se mais fáceis 
e mais accessíveis – especialmente em vista do maior número de 
pessoas que possuem um carro.

Dos 44,9 milhões de domicílios urbanos do Brasil em 2005, 6% 
tinham renda inferior a um salário mínimo (sm), 55%, de 1-4 
sm, 32%, de 4-15 sm e 7% tinham renda superior a 15 sm. (O 
salário mínimo varia conforme o estado, etc., mas a média era 
em torno de R$300 [US$125] por mês em 2005). Em seu estudo 
sobre o turismo doméstico de 2006, a FIPE constatou que 27% 
dos domicílios com renda igual a 1-4 sm haviam viajado em 
2005, bem como 49% dos que tinham renda de 4-15 sm, e 67% 
daqueles cuja renda era superior a 15 sm – uma média de 37% 
dos domicílios urbanos brasileiros. Esta cifra elevava-se a 45% 
nos domicílios urbanos do Sul.

O corolário disto é, obviamente, que, além daqueles cuja renda 
é minúscula, 73% dos domicílios urbanos brasileiros com renda 
de 1-4 sm, 51% (mais da metade) dos que vivem com 4-15 sm 
e 33% dos que recebem mais de 15 sm não viajaram – o que 
ilustra o escopo futuro do crescimento das viagens domésticas, 
inclusive entre os relativamente afluentes.

Florianópolis está em quinto lugar no Brasil em 
termos de eventos internacionais

Comparada com as de cidades como São Paulo e Rio de 
Janeiro, as reuniões e eventos de negócios em Florianópolis 
estão em sua infância. Mesmo assim, a cidade é a quinta do 
Brasil em termos do número de grandes eventos internacionais 
que recebe, conforme registra a International Congress & 
Convention Association (ICCA). 

Salvador e Porto Alegre estão em terceiro e quarto lugares, logo 
após São Paulo e Rio de Janeiro. 

 Grandes eventos internacionaisa realizados no Brasil por  
 cidade, 2004-07  

 2004 2005 2006 2007

São Paulo - SP 21 29 54 61

Rio de Janeiro - RJ 36 39 48 37

Salvador - BA 9 18 17 27

Porto Alegre - RS 7 4 4 10

Florianópolis - SC 6 3 8 9

Outros 35 52 76 65

Total no Brasil 114 145 207 209

a Eventos itinerantes, com periodicidade fixa, um mínimo de 50 participantes e sendo organizado pelo menos 
pela terceira vez  

Fonte:    International Congress & Convention Association (ICCA)

T E N D Ê N C I A S  E M  V I A G E N S  &  T U R I S M O

SC_Report_PORTUGUESE 64pp Text.indd   23 7/10/09   13:34:09



24

T E N D Ê N C I A S  E M  V I A G E N S  &  T U R I S M O

  Movimento de passageiros nos aeoportos da INFRAERO em  
  Santa Catarina, 2004-08 (mil)  

                 Crescimento
      anual (%)
 2004 2005 2006 2007 2008 2004-08

Doméstico

Florianópolis 1.299,6 1.443,9 1.496,3 1.790,2 1.922,8 10,3

Navegantes 386,8 490,9 463,6 419,1 395,7 0,6

Joinville 195,7 309,1 256,9 234,1 244,7 5,7

Criciúma/Forquilhinha - - - 13,7 9,0 na

Total SC 1.882,1 2.243,9 2.216,8 2.457,1 2.572,2 8,1

   SC - % da região Sul 21,9 22,0 21,0 21,1 20,4 

   SC - % do Brasil 2,6 2,7 2,5 2,5 2,6 

Internacional 

Florianópolis 82,8 104,9 133,8 157,8 157,6 17,4

Navegantes 0,3 6,0 3,1 0,0 0,1 -31,6

Joinville 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,6

Criciúma/Forquilhinha - - -  0,1 na

Total SC 83,2 110,9 137,0 157,9 157,8 17,4

   SC - % da região Sul 17,5 24,9 27,0 26,5 24,6 

   SC - % do Brasil 0,7 0,9 1,1 1,3 1,2 

Nota:  Decolagens mais pousos; inclui aeronaves de carga e particulares, mas não as militares

Fonte:  INFRAERO

Florianópolis é responsável por praticamente todo o 
tráfego internacional

Embora dois aeroportos de Santa Catarina operem vôos 
internacionais regulares, o aeroporto Hercílio Luz, de 
Florianópolis, é praticamente o único que atende a destinos 
internacionais com vôos regulares. Além disso, os vôos para /
de Navegantes são basicamente feitos em aeronaves pequenas.  
Em 2008, cerca de 67 vôos transportaram um total de cerca de 
apenas 1.000 passageiros, ou menos de 15 por vôo.

Em 2008, a capital do estado registrou um tráfego de 158.000 
passageiros vindos por ar de pontos no exterior – sobretudo da 
Argentina –, que representam só 6% do tráfego doméstico total.

Os principais destinos/origens atendidos de/para Florianópolis 
são São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Porto Alegre, Rio de 
Janeiro e Brasília. (A tabela abaixo mostra apenas passageiros 
embarcados e decolagens de vôos, mas os vôos que chegam 
geram, obviamente, participação similar.) São Paulo é responsável 
por 47% dos vôos e 64% dos passageiros em vôos domésticos 
que partem de Santa Catarina, e o Rio de Janeiro, por 7%. Sem 
dúvida, alguns dos passageiros dessas rotas estarão pegando vôos 
de conexão para outros destinos.

… mas novas companhias aéreas ajudam a reforçar a 
capacidade 

As atrações do mercado brasileiro, sem falar da escassez de 
capacidade para atender à demanda, ficam evidentes ao 
observar-se o número de companhias aéreas que começaram a 
operar vôos internationais para o país no último ano ou mais, 
inclusive a Emirates, de Dubai, em 2008, e, mais recentemente, a 
El Al, que voa entre Tel Aviv e São Paulo. O mercado doméstico 
também assistiu a um grande aumento de capacidade, bem 
como à chegada de novas empresas, como a Azul Linhas 
Aéreas Brasileiras – criada por David Neeleman, brasileiro nato, 
fundador e ex-presidente da JetBlue, companhia aérea americana 
que oferece vôos econômicos. 

Dada a vastidão do território brasileiro, o transporte aéreo é 
claramente essencial para facilitar as viagens entre os diferentes 
estados. E isto não é menos verdade no caso de Santa Catarina. 
No entanto, a pesquisa da SANTUR, Estudo da Demanda 
Turística, mostra que as viagens aéreas são, de longe, o meio 
de transporte menos usado para chegar ao estado, sendo 
responsável por cerca de 4% do total de chegadas - contra 
18% de ônibus e 79% de carro.

Forte crescimento do tráfego aéreo internacional para/
de Santa Catarina  

Santa Catarina tem dois aeroportos internacionais – em 
Florianópolis e em Navegantes (este último atende ao importante 
Balneário Camboriú e a outras cidades próximas, inclusive 
Itajaí e Blumenau) –, bem como alguns aeroportos domésticos 

que interligam as principais cidades do estado a outras regiões. 
Algumas companhias de táxi aéreo operam de forma ad hoc a 
partir de outros aeroportos, notadamente Joinville.

As duas tabelas abaixo indicam o movimento de aeronaves e 
o tráfego de passageiros nos aeroportos de Santa Catarina nos 
últimos cinco anos, 2004-08. Vê-se com clareza a importância 
do transporte aéreo doméstico para o estado, com 57.440 
movimentações de aeronaves e 2,6 milhões de passageiros em 2008 
– meros 3% do total do Brasil e 23,5% e 20%, respectivamente, 
dos volumes totais registrados pelos estados do Sul.

No que diz respeito ao transporte aéreo internacional, a 
participação de Santa Catarina no total do Brasil é até mais 
reduzida – menos de 2% das movimentações de aeronaves e 
pouco mais de 1% do tráfego de passageiros.    

Notas:  Azul iniciou suas operações em 2008.  A incorporação da Varig pela Gol foi efetivada legalmente em 
outubro de 2008.

Fonte:  Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC 

Participações no mercado das linhas aéras Brasileiras, 2008
(% de passageiros-km pagos e transportados) 

50,3%  TAM 75,2%  TAM

2,8%  Oceanair 0,6%  Oceanair

Mercado
doméstico

42,5%  Gol/Varig 23,9%  Gol/Varig

4,4%  Outros 0,3%  Outros 

  Tráfego de passageiros nos aeroportos da INFRAERO em  
  Santa Catarina, 2004-08   

                 Crescimento
      anual (%)
 2004 2005 2006 2007 2008 2004-08

Doméstico

Florianópolis 27.923 26.396 27.906 33.968 36.882 7,2

Navegantes 9.080 9.718 9.095 8.748 11.638 6,4

Joinville 8.641 9.497 7.576 7.037 6.613 -6,5

Criciúma/Forquilhinha - - - 1.660 2.307 nd

Total SC 45.644 45.611 44.577 51.413 57.440 5,9

   SC - % da região Sul 23,4 22,3 21,8 22,6 23,5 

   SC - % do Brasil 2,8 2,7 2,5 2,7 2,9 

Internacional

Florianópolis 1.304 1.971 2.371 2.483 2.582 18,6

Navegantes 32 146 150 58 67 20,3

Joinville 20 14 42 20 42 20,4

Criciúma/Forquilhinha - - - 0 70 nd

Total SC 1.356 2.131 2.563 2.561 2.761 19,5

   SC - % da região Sul 8,9 14,5 15,9 14,4 14,9 

   SC - % do Brasil 1,0 1,5 1,9 1,6 1,7 

Nota:  Decolagens mais pousos; inclui as aeronaves de carga e as particulares, mas não as militares 

Fonte:  INFRAERO
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  Destino dos vôos e passageiros nos aeoportos de Santa  
  Catarinaa, 2007 

Aeroporto Aeroporto Vôos  Passageiros
de SC de destino no. %  no. % 

Florianópolis São Paulo - SP (Congonhas) 4.475 28,9 336.692 38,6

 São Paulo - SP (Guarulhos) 2.305 14,9 152.875 17,5

 Porto Alegre - RS 2.765 17,8 150.862 17,3

 Rio de Janeiro - RJ (Galeão) 1.370 8,8 80.927 9,3

  Brasília - DF 886 5,7 56.398 6,5

 Chapeco - SC 510 3,3 34.094 3,9

 Curitiba - PR 426 2,7 13.662 1,6

 Campinas - SP (Viracopos) 264 1,7 13.429 1,5

 Outros 1.249 8,1 16.926 1,9

 Total 15.499 100,0 872.791 100,0

Navegantes  São Paulo - SP (Congonhas) 1.701 43,5 159.065 76,7

 São Paulo - SP (Guarulhos) 357 9,1 28.526 13,8

 Rio de Janeiro - RJ (Galeão) 224 5,7 3.046 1,5

 Outros 812 20,8 8.366 4,0

 Total 3.906 100,0 207.369 100,0

Joinville  São Paulo - SP (Congonhas) 1.577 71,0 95.144 85,0

 São Paulo - SP (Guarulhos)  196 8,8 13.073 11,7

 Curitiba - PR 48 2,2 2.078 1,9

 Outros 200 9,0 832 0,7

 Total 2.221 100,0 111.959 100,0

Chapeco  Florianópolis - SC 562 35,6 36.977 59,3

 São Paulo - SP (Congonhas) 362 23,0 13.562 21,8

 São Paulo - SP (Guarulhos) 387 24,5 9.935 15,9

 Brasília - DF 60 3,8 1.072 1,7

 Outros 103 6,5 393 0,6

 Total 1.577 100,0 62.332 100,0

Outros aeroportos 817  8.472

Total  24.020  1.262.923

a Tráfego em um sentido – vôos domésticos e seus passageiros embarcados 

Fonte: ANAC

  Movimento de passageiros nos aeoportos da INFRAERO em  
  Santa Catarina, 2004-08 (mil)  

                 Crescimento
      anual (%)
 2004 2005 2006 2007 2008 2004-08

Doméstico

Florianópolis 1.299,6 1.443,9 1.496,3 1.790,2 1.922,8 10,3

Navegantes 386,8 490,9 463,6 419,1 395,7 0,6

Joinville 195,7 309,1 256,9 234,1 244,7 5,7

Criciúma/Forquilhinha - - - 13,7 9,0 na

Total SC 1.882,1 2.243,9 2.216,8 2.457,1 2.572,2 8,1

   SC - % da região Sul 21,9 22,0 21,0 21,1 20,4 

   SC - % do Brasil 2,6 2,7 2,5 2,5 2,6 

Internacional 

Florianópolis 82,8 104,9 133,8 157,8 157,6 17,4

Navegantes 0,3 6,0 3,1 0,0 0,1 -31,6

Joinville 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,6

Criciúma/Forquilhinha - - -  0,1 na

Total SC 83,2 110,9 137,0 157,9 157,8 17,4

   SC - % da região Sul 17,5 24,9 27,0 26,5 24,6 

   SC - % do Brasil 0,7 0,9 1,1 1,3 1,2 

Nota:  Decolagens mais pousos; inclui aeronaves de carga e particulares, mas não as militares

Fonte:  INFRAERO

Florianópolis é responsável por praticamente todo o 
tráfego internacional

Embora dois aeroportos de Santa Catarina operem vôos 
internacionais regulares, o aeroporto Hercílio Luz, de 
Florianópolis, é praticamente o único que atende a destinos 
internacionais com vôos regulares. Além disso, os vôos para /
de Navegantes são basicamente feitos em aeronaves pequenas.  
Em 2008, cerca de 67 vôos transportaram um total de cerca de 
apenas 1.000 passageiros, ou menos de 15 por vôo.

Em 2008, a capital do estado registrou um tráfego de 158.000 
passageiros vindos por ar de pontos no exterior – sobretudo da 
Argentina –, que representam só 6% do tráfego doméstico total.

Os principais destinos/origens atendidos de/para Florianópolis 
são São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Porto Alegre, Rio de 
Janeiro e Brasília. (A tabela abaixo mostra apenas passageiros 
embarcados e decolagens de vôos, mas os vôos que chegam 
geram, obviamente, participação similar.) São Paulo é responsável 
por 47% dos vôos e 64% dos passageiros em vôos domésticos 
que partem de Santa Catarina, e o Rio de Janeiro, por 7%. Sem 
dúvida, alguns dos passageiros dessas rotas estarão pegando vôos 
de conexão para outros destinos.

É claro que os dados abaixo não são estritamente comparáveis 
com as estatísticas oficiais da INFRAERO, mas, segundo 
Innovata’s SRS Analyser, uma média de 370 vôos e 52.660 
assentos estava disponível semanalmente em vôos de ida 

que interligam as principais cidades do estado a outras regiões. 
Algumas companhias de táxi aéreo operam de forma ad hoc a 
partir de outros aeroportos, notadamente Joinville.

As duas tabelas abaixo indicam o movimento de aeronaves e 
o tráfego de passageiros nos aeroportos de Santa Catarina nos 
últimos cinco anos, 2004-08. Vê-se com clareza a importância 
do transporte aéreo doméstico para o estado, com 57.440 
movimentações de aeronaves e 2,6 milhões de passageiros em 2008 
– meros 3% do total do Brasil e 23,5% e 20%, respectivamente, 
dos volumes totais registrados pelos estados do Sul.

No que diz respeito ao transporte aéreo internacional, a 
participação de Santa Catarina no total do Brasil é até mais 
reduzida – menos de 2% das movimentações de aeronaves e 
pouco mais de 1% do tráfego de passageiros.    

  Tráfego de passageiros nos aeroportos da INFRAERO em  
  Santa Catarina, 2004-08   

                 Crescimento
      anual (%)
 2004 2005 2006 2007 2008 2004-08

Doméstico

Florianópolis 27.923 26.396 27.906 33.968 36.882 7,2

Navegantes 9.080 9.718 9.095 8.748 11.638 6,4

Joinville 8.641 9.497 7.576 7.037 6.613 -6,5

Criciúma/Forquilhinha - - - 1.660 2.307 nd

Total SC 45.644 45.611 44.577 51.413 57.440 5,9

   SC - % da região Sul 23,4 22,3 21,8 22,6 23,5 

   SC - % do Brasil 2,8 2,7 2,5 2,7 2,9 

Internacional

Florianópolis 1.304 1.971 2.371 2.483 2.582 18,6

Navegantes 32 146 150 58 67 20,3

Joinville 20 14 42 20 42 20,4

Criciúma/Forquilhinha - - - 0 70 nd

Total SC 1.356 2.131 2.563 2.561 2.761 19,5

   SC - % da região Sul 8,9 14,5 15,9 14,4 14,9 

   SC - % do Brasil 1,0 1,5 1,9 1,6 1,7 

Nota:  Decolagens mais pousos; inclui as aeronaves de carga e as particulares, mas não as militares 

Fonte:  INFRAERO
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O seguinte gráfico destaca a taxa de ocupação mensal durante 
2008, com pico em janeiro e queda para um mínimo de 39% 
em junho.

Hotéis e resorts de praia, localizados à beira-mar, são claramente 
muito importantes em Santa Catarina, e responsáveis por cerca 
de um terço de toda a capacidade hoteleira. Apesar da proporção 
relativamente baixa de visitantes de negócios, os hotéis de 

Taxa de ocupação média dos hotéis associados à ABIH-SC  
por mês, 2008

Fonte:   ABIH
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  Capacidade de hospedagema em Santa Catarina por categoria, 2008 

Categoria Hotéis Pousadas

Deluxe 2 8

Superior 83 111

Padrão turista 249 196

Econômico 131 163

Total 465 478

a Somente os hotéis dos associados da ABIH

Fonte:  Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH, Santa Catarina

  Taxa de ocupação média dos hotéis associados à ABIH por  
  segmento de mercado e/ou localidade, 2008  

 No. de quartos  Taxa de 
Segmento/localidade examinados ocupação (%)

Spas termais 8.568 46,6

Litoral norte 13.520 41,4

Praias de Florianópolis 14.101 46,5

Centro de Florianópolis 12.300 59,9

Litoral sul 3.420 25,0

Áreas rurais 3.395 49,2

Hotéis de negócios/eventos 36.859 51,8

Fonte:  ABIH

a Estimativas preliminares

Fonte: Estudo da Demanda Turística, SANTUR

Hospedagem utilizada por visitantes em Santa Catarina, outubro 
2007 - setembro 2008a

32%   Hotéis, guesthouses

37%   Casa de amigos 
         ou parentes

9%   Casa alugada

8%   Casa própria

7%   Pousada

7%   Outras
        acomodaçoes

HOSPEDAGEM 

Principalmente um mercado médio e destino de 
condo-hotel    

Há poucos dados disponíveis sobre o setor de hospedagem em 
Santa Catarina; contudo, segundo a Associação Brasileira de 
Indústria de Hotéis (ABIH), o estado tem um total de cerca 
de 2.000 estabelecimentos para hospedagem de turistas, 47.500 
quartos e 125.000 leitos.

O destino atrai principalmente visitantes do mercado médio 
– só existe um pequeno número de propriedades de marca de 
primeira classe no estado, e estas se encontram, sobretudo, em 
Florianópolis ou ao longo do litoral. Além disso, é pouco provável 
que o desenvolvimento planejado de mais empreendimentos 
de nível superior tenha algum impacto real sobre o perfil 
demográfico ou sócio-econômico do visitante – pelo menos 
no curto e médio prazos. 

Menos de um terço dos visitantes fica em hotéis e 
guesthouses   

Os resultados da pesquisa da SANTUR sobre visitantes sugerem 
que menos de um terço destes recorre a hotéis e guesthouses, 
e outros 7% ficam em pousadas (propriedades estilo boutique, 
mas, em sua grande maioria, ao alcance do orçamento de 
segmentos do mercado médio), sendo que 37% hospedam-se 
em residências (de férias) de amigos e/ou familiares, 9% alugam 
um imóvel e 8% possuem uma propriedade para férias. Em 2006, 
a FIPE constatou – para visitantes domésticos ao Sul como um 
todo, não só a Santa Catarina – uma proporção bastante elevada 
de viajantes que ficavam em casa de amigos e familiares (58%), 
um número um pouco menor que se hospedava em hotéis e 
guesthouses (23%), 10% em casas alugadas, 5% em suas próprias 
casas e 4% em outras acomodações.

Dados da ABIH (que se referem, naturalmente, somente aos hotéis 
de seus associados  –  cerca de 40% do total da capacidade hoteleira 
do estado) confirmam a predominância de hotéis do mercado 
médio, ou ‘padrão turista’, e econômicos em Santa Catarina. 

Florianópolis é responsável por 38% da capacidade 
hoteleira

Embora o número de hotéis pesquisados para determinar a taxa 
de ocupação média em 2008 não represente o número total de 
quartos no estado, a maioria dos hotéis de Santa Catarina está 
localizada na Grande Florianópolis e ao longo do litoral Sul, 
na região turística chamada “Rota do Sol”. A taxa média de 
ocupação em 2008 foi mais alta no “Vale Europeu”, que inclui 
cidades como Blumenau. 

para Santa Catarina em abril de 2009. Esta cifra deve ser 
comparada com os 382 vôos semanais e 57.201 assentos em 
outubro de 2008, início da alta temporada turística. A GOL 
foi responsável pela maior proporção de assentos (162 em 
abril de 2009 e 179 em outubro de 2008), seguida pela TAM 
(152 e 153, respectivamente).
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  Taxa de ocupação média dos hotéis associados à ABIH-SC por  
  região turística, 2008 

 No. de quartos  Taxa de 
Região turística examinados ocupação (%)

Caminho dos Príncipes 4.490 44,1

Caminho dos Cânions 6.903 35,7

Grande Florianópolis 30.337 51,9

Grande Oeste 4.713 45,8

Costa Verde e Mar 13.209 44,8

Serra Catarinense  2.503 48,4

Vale do Contestado 7.775 51,7

Vale Europeu 9.054 56,3

Outras/não definida 13.179 na

Fonte:  ABIH

O seguinte gráfico destaca a taxa de ocupação mensal durante 
2008, com pico em janeiro e queda para um mínimo de 39% 
em junho.

Hotéis e resorts de praia, localizados à beira-mar, são claramente 
muito importantes em Santa Catarina, e responsáveis por cerca 
de um terço de toda a capacidade hoteleira. Apesar da proporção 
relativamente baixa de visitantes de negócios, os hotéis de 

negócios/eventos parecem ser responsáveis pela maior proporção 
de quartos. Contudo, isto talvez seja devido ao fato de esses 
hotéis com maior probabilidade de responder a questionários de 
pesquisa da ABIH. Assim também, os hotéis em áreas rurais (ou, 
pelo menos, os associados à ABIH) ou são responsáveis por uma 
pequena parcela da capacidade hoteleira total do estado, ou não 
estão dispostos a participar de pesquisa sobre hotéis.

Taxa de ocupação média dos hotéis associados à ABIH-SC  
por mês, 2008

Fonte:   ABIH

Jan    Fev   Mar    Abr   Mai   Jun    Jul    Ago    Set   Out   Nov   Dez    
0

10

20

30

40

50

60

70

0

10

20

30

40

50

60

70

%
 o

cu
pa

çã
o

  Capacidade de hospedagema em Santa Catarina por categoria, 2008 

Categoria Hotéis Pousadas

Deluxe 2 8

Superior 83 111

Padrão turista 249 196

Econômico 131 163

Total 465 478

a Somente os hotéis dos associados da ABIH

Fonte:  Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH, Santa Catarina

  Taxa de ocupação média dos hotéis associados à ABIH por  
  segmento de mercado e/ou localidade, 2008  

 No. de quartos  Taxa de 
Segmento/localidade examinados ocupação (%)

Spas termais 8.568 46,6

Litoral norte 13.520 41,4

Praias de Florianópolis 14.101 46,5

Centro de Florianópolis 12.300 59,9

Litoral sul 3.420 25,0

Áreas rurais 3.395 49,2

Hotéis de negócios/eventos 36.859 51,8

Fonte:  ABIH

a Estimativas preliminares

Fonte: Estudo da Demanda Turística, SANTUR

Hospedagem utilizada por visitantes em Santa Catarina, outubro 
2007 - setembro 2008a

9%   Casa alugada

8%   Casa própria

7%   Pousada

7%   Outras
        acomodaçoes

Florianópolis é responsável por 38% da capacidade 
hoteleira

Embora o número de hotéis pesquisados para determinar a taxa 
de ocupação média em 2008 não represente o número total de 
quartos no estado, a maioria dos hotéis de Santa Catarina está 
localizada na Grande Florianópolis e ao longo do litoral Sul, 
na região turística chamada “Rota do Sol”. A taxa média de 
ocupação em 2008 foi mais alta no “Vale Europeu”, que inclui 
cidades como Blumenau. 
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mas que também diz respeito ao desenvolvimento do turismo 
de maneira geral. A Secretaria de Estado dispõe de verbas 
individualizadas para turismo, cultura e esporte  – a serem usada 
para incentivar o desenvolvimento dessas áreas. Mais de R$148 
milhões (US$69 milhões pela taxa de câmbio atual) foram 
investidos no Funturismo de 2005 a 2008 através de taxas ao que 
parece voluntárias, mas também obrigatórias. 

As autoridades do estado na área de turismo estão vinculadas à 
estrutura federal de turismo - e, portanto, à tomada de decisões 
e elaboração de políticas relativas a Viagens & Turismo - através 
do Fórum Nacional de Secretários de Estado e Dirigentes de 
Turismo. Além disso, existem as chamadas “Comissões Temáticas” 
destinadas a harmonizar legislação, questões regionais, formação 
profissional, investimento e financiamento, segmentação, infra-
estrutura e promoção em todos os estados.

Essa estrutura também é uma característica do sistema estadual, 
ou seja, inclui igualmente Comissões Temáticas, e um Conselho 
Estadual de Turismo foi criado em março de 2009 com a 
finalidade de reunir representantes de todos os responsáveis 
municipais pelo turismo no estado, tais como os treze 
Convention & Visitors Bureaus (CVBs), as 293 prefeituras, além 
de associações e federações estaduais do setor. 

O Florianópolis Convention & Visitors’ Bureau (FC&VB) é 
financiado pelo setor privado – 32% pelas contribuições mensais 
de seus associados, todos do trade turístico, e 68% pela room tax 
dos hotéis. Esta taxa é aplicada em todos os principais destinos 
turísticos do Brasil, inclusive as capitais dos estados. A room tax é 
usada, em particular, para financiar tanto as diferentes atividades 
do FC&VB como materiais promocionais (folders, publicidade 
e outros materiais de apoio).

A promoção e o marketing turísticos são de responsabilidade da 
SANTUR (Santa Catarina Turismo S/A), que é do âmbito da 
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte e promove 
o turismo em nove “regiões turísticas” diferentes identificadas 
e nomeadas pelo estado. São elas: regiões costeiras (Grande 
Florianópolis, Rota do Sol, Delícias do Sul e Rota dos Cânions), 
Serra Catarinense, Vale Europeu, Caminho dos Príncipes, Vale 
do Contestado e Grande Oeste.

R E C O M E N D A Ç Õ E S  D E  P O L Í T I C A

Hoje, mesmo se o país tem – compreensivelmente – diversos outros setores mais prioritários, o de Viagens & 
Turismo costuma ser incluído – em maior ou menor grau – nas tomadas de decisões políticas dos estados com vistas 
ao desenvolvimento sustentável em áreas como emprego, geração de renda e qualidade de vida dos brasileiros.

QUANDO O PRESIDENTE DO BRASIL, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, CRIOU O 
MINISTÉRIO DO TURISMO, EM JANEIRO DE 2003 – NO PRIMEIRO DIA DE SEU 
PRIMEIRO MANDATO PRESIDENCIAL –, O TURISMO COMEÇOU A SER VISTO, 
PELA PRIMEIRA VEZ, COMO UMA PRIORIDADE DO GOVERNO FEDERAL EM 
TERMOS DE ATIVIDADE ECONÔMICA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL. ISTO 
TAMBÉM ABRIU CAMINHO PARA QUE O SETOR FOSSE CADA VEZ MAIS 
CONSIDERADO COMO FOCO NO NÍVEL ESTADUAL, POIS O TURISMO PASSOU 
A SER PROMOVIDO COMO FATOR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

RECOMENDAÇÕES DE POLÍTICA

Papéis e responsabilidades em matéria de Viagens & Turismo  

Em Santa Catarina, o setor de Viagens & Turismo é essencialmente uma responsabilidade da 
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. Sua missão é:

“Promover o desenvolvimento das atividades turísticas, culturais e esportivas como parte integrante do 
lazer para melhorar a qualidade de vida dos catarinenses.”

O estado elaborou o Plano de Desenvolvimento Integrado do Lazer (PDIL) que parece destinado 
essencialmente a aumentar as oportunidade de turismo, cultura e esporte para os habitantes locais, 

O Governo de Santa Catarina reconhece com clareza a contribuição de Viagens & Turismo para a 
economia do estado e está comprometido com seu crescimento. No entanto, o impacto cabal de 
Viagens & Turismo não parece ser amplamente avaliado pelos setores público e privado, e parece 
não haver uma compreensão suficiente da necessidade de fomentar o setor e assegurar que este se 
desenvolva de forma sustentável – para o benefício de todas as partes interessadas. 

As previsões do WTTC, elaboradas em cooperação com Oxford Economics, indicam que as 
perspectivas de crescimento do turismo de Santa Catarina são muito boas – mais ou menos 
proporcionais ao crescimento médio anual do PIB e às previsões de crescimento de Viagens & 
Turismo para o Brasil como um todo. No entanto, o impacto potencial pode ser até maior do 
que o previsto se o arcabouço político subjacente for conducente ao crescimento – ou seja, se 
o Governo do Estado de Santa Catarina criar as condições subjacentes para que haja confiança, 
dinamismo e sustentabilidade do mercado

Diante deste pano de fundo, o WTTC gostaria de fazer as observações e recomendações abaixo ao 
Governo de Santa Catarina, a seus parceiros federais e locais do setor público, e ao setor de Viagens 
& Turismo do estado. Dado sua grande importância, o investimento e potencial de desenvolvimento 
do turismo são abordados separadamente no capítulo a seguir.

 

PLANEJAMENTO DO TURISMO
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mas que também diz respeito ao desenvolvimento do turismo 
de maneira geral. A Secretaria de Estado dispõe de verbas 
individualizadas para turismo, cultura e esporte  – a serem usada 
para incentivar o desenvolvimento dessas áreas. Mais de R$148 
milhões (US$69 milhões pela taxa de câmbio atual) foram 
investidos no Funturismo de 2005 a 2008 através de taxas ao que 
parece voluntárias, mas também obrigatórias. 

As autoridades do estado na área de turismo estão vinculadas à 
estrutura federal de turismo - e, portanto, à tomada de decisões 
e elaboração de políticas relativas a Viagens & Turismo - através 
do Fórum Nacional de Secretários de Estado e Dirigentes de 
Turismo. Além disso, existem as chamadas “Comissões Temáticas” 
destinadas a harmonizar legislação, questões regionais, formação 
profissional, investimento e financiamento, segmentação, infra-
estrutura e promoção em todos os estados.

Essa estrutura também é uma característica do sistema estadual, 
ou seja, inclui igualmente Comissões Temáticas, e um Conselho 
Estadual de Turismo foi criado em março de 2009 com a 
finalidade de reunir representantes de todos os responsáveis 
municipais pelo turismo no estado, tais como os treze 
Convention & Visitors Bureaus (CVBs), as 293 prefeituras, além 
de associações e federações estaduais do setor. 

O Florianópolis Convention & Visitors’ Bureau (FC&VB) é 
financiado pelo setor privado – 32% pelas contribuições mensais 
de seus associados, todos do trade turístico, e 68% pela room tax 
dos hotéis. Esta taxa é aplicada em todos os principais destinos 
turísticos do Brasil, inclusive as capitais dos estados. A room tax é 
usada, em particular, para financiar tanto as diferentes atividades 
do FC&VB como materiais promocionais (folders, publicidade 
e outros materiais de apoio).

A promoção e o marketing turísticos são de responsabilidade da 
SANTUR (Santa Catarina Turismo S/A), que é do âmbito da 
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte e promove 
o turismo em nove “regiões turísticas” diferentes identificadas 
e nomeadas pelo estado. São elas: regiões costeiras (Grande 
Florianópolis, Rota do Sol, Delícias do Sul e Rota dos Cânions), 
Serra Catarinense, Vale Europeu, Caminho dos Príncipes, Vale 
do Contestado e Grande Oeste.

Programas de Desenvolvimento do Turismo    

Entre os importantes programas para o desenvolvimento do 
turismo no nível estadual que devem ser mencionados está o 
Plano de Gerenciamento Costeiro, que envolve outras Secretarias 
além da de Turismo, Cultura e Esporte (como as de agricultura 
e desenvolvimento rural, de planejamento, sustentabilidade 
econômica e infra-estrutura). O plano, que abrange 35 prefeituras 
ao longo do litoral catarinense, tem duas fases.

Sua fase de planejamento deve estar terminada em dezembro 
de 2009; será seguida pela implementação de um sistema 
informatizado de gerenciamento (SIGERCO), um sistema de 
monitoramento ambiental (SMA), um relatório de qualidade 
ambiental (ROA), e um projeto de gerenciamento costeiro 
integrado (Projeto Orla). O financiamento do desenvolvimento 
dessas áreas deve vir, em parte, do governo federal, mas também 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

O Programa de Desenvolvimento Regional do Turismo 
(PRODETUR) – para o desenvolvimento de regiões turísticas 
específicas – é financiado pelo Governo federal e envolve 
Parcerias Público-Privadas (PPP) em uma série de áreas, inclusive 
competência fiscal e gerencial, educação e treinamento, pesquisa 
de mercado, medidas para melhorar o transporte, saneamento 
ambiental, medidas de preservação ambiental e histórica, bem 
como medidas gerais destinadas a promover o desenvolvimento 
local e a qualidade de vida local. 

O Governo do Estado de Santa Catarina também definiu a 
possibilidade de PPPs quase um ano antes da lei federal que 
dispõe sobre esta forma de concessão, na qual o setor privado 
realiza o trabalho e depois o gerencia no intuito de recuperar o 
investimento feito. A SC Parcerias foi criada, e é uma empresa 
de economia mista cuja finalidade como negócio é gerar 
investimentos no estado, por meio tanto de PPPs como de 
concessões convencionais de serviços públicos. 

O Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense 
(PRODEC) abrange, por exemplo, construção de novas 
rodovias, modernização de portos, ampliação de sistemas de 
água e esgotos, e desenvolvimento e ampliação de equipamentos 
destinados a entretenimento, lazer e melhora do turismo.

R E C O M E N D A Ç Õ E S  D E  P O L Í T I C A

Hoje, mesmo se o país tem – compreensivelmente – diversos outros setores mais prioritários, o de Viagens & 
Turismo costuma ser incluído – em maior ou menor grau – nas tomadas de decisões políticas dos estados com vistas 
ao desenvolvimento sustentável em áreas como emprego, geração de renda e qualidade de vida dos brasileiros.

QUANDO O PRESIDENTE DO BRASIL, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, CRIOU O 
MINISTÉRIO DO TURISMO, EM JANEIRO DE 2003 – NO PRIMEIRO DIA DE SEU 
PRIMEIRO MANDATO PRESIDENCIAL –, O TURISMO COMEÇOU A SER VISTO, 
PELA PRIMEIRA VEZ, COMO UMA PRIORIDADE DO GOVERNO FEDERAL EM 
TERMOS DE ATIVIDADE ECONÔMICA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL. ISTO 
TAMBÉM ABRIU CAMINHO PARA QUE O SETOR FOSSE CADA VEZ MAIS 
CONSIDERADO COMO FOCO NO NÍVEL ESTADUAL, POIS O TURISMO PASSOU 
A SER PROMOVIDO COMO FATOR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

RECOMENDAÇÕES DE POLÍTICA

Papéis e responsabilidades em matéria de Viagens & Turismo  

Em Santa Catarina, o setor de Viagens & Turismo é essencialmente uma responsabilidade da 
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. Sua missão é:

“Promover o desenvolvimento das atividades turísticas, culturais e esportivas como parte integrante do 
lazer para melhorar a qualidade de vida dos catarinenses.”

O estado elaborou o Plano de Desenvolvimento Integrado do Lazer (PDIL) que parece destinado 
essencialmente a aumentar as oportunidade de turismo, cultura e esporte para os habitantes locais, 

O Governo de Santa Catarina reconhece com clareza a contribuição de Viagens & Turismo para a 
economia do estado e está comprometido com seu crescimento. No entanto, o impacto cabal de 
Viagens & Turismo não parece ser amplamente avaliado pelos setores público e privado, e parece 
não haver uma compreensão suficiente da necessidade de fomentar o setor e assegurar que este se 
desenvolva de forma sustentável – para o benefício de todas as partes interessadas. 

As previsões do WTTC, elaboradas em cooperação com Oxford Economics, indicam que as 
perspectivas de crescimento do turismo de Santa Catarina são muito boas – mais ou menos 
proporcionais ao crescimento médio anual do PIB e às previsões de crescimento de Viagens & 
Turismo para o Brasil como um todo. No entanto, o impacto potencial pode ser até maior do 
que o previsto se o arcabouço político subjacente for conducente ao crescimento – ou seja, se 
o Governo do Estado de Santa Catarina criar as condições subjacentes para que haja confiança, 
dinamismo e sustentabilidade do mercado

Diante deste pano de fundo, o WTTC gostaria de fazer as observações e recomendações abaixo ao 
Governo de Santa Catarina, a seus parceiros federais e locais do setor público, e ao setor de Viagens 
& Turismo do estado. Dado sua grande importância, o investimento e potencial de desenvolvimento 
do turismo são abordados separadamente no capítulo a seguir.
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Ao mesmo tempo, é importante aproveitar novas oportunidades 
decorrentes do mercado em mutação. A atual crise econômica, 
por exemplo, deve desencadear mais mudanças fundamentais no 
comportamento e estilo de vida pessoais, o que terá um impacto 
inevitável sobre a demanda de Viagens & Turismo. A população 
de muitos países que são fontes de Viagens & Turismo também 
está envelhecendo rapidamente, o que resulta em grandes 
mudanças sócio-demográficas. Por exemplo, o mercado de 
terceira idade pode ser uma fonte atraente de negócios para 
Santa Catarina durante a baixa temporada.

Os clientes hoje também são cada vez menos fiéis – estão 
dispostos a mudar de destino ou de fornecedores para obter  
mais valor por seu dinheiro. Estão mais interessados na 
experiência global de sua viagem do que no destino específico 
que visitam.

A qualidade também é cada vez mais importante, assim como 
produtos e serviços turísticos em sintonia com o meio ambiente 
e socialmente responsáveis. Os viajantes menos experientes dos 
mercados emergentes também estão muito preocupados com 
segurança física e patrimonial e com questões ligadas à saúde. 
Embora estejam dispostos a assumir alguns riscos, esta questão 
continuará sendo crítica e eles procurarão ser tranqüilizados 
pelo setor de turismo e pelos governos.

Essas e muitas outras mudanças – tanto as já visíveis como as 
que provavelmente surgirão – ditarão o tipo de turismo que 
Santa Catarina precisará fornecer no futuro para manter, 
ou conquistar, competitividade em diferentes segmentos do 
mercado. E o monitoramento das tendências também ajudará 
a prever novas soluções tecnológicas, bem como necessidades 
futuras em termos de investimentos de capital e infra-estrutura.

R E C O M E N D A Ç Õ E S  D E  P O L Í T I C A

Planejamento de longo prazo    

É evidente que a Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte de Santa Catarina está 
ativamente envolvida no desenvolvimento e na promoção do turismo, mas há menos evidências 
de planejamento de longo prazo. Este ponto é crítico para o desenvolvimento sustentável, pois 
esse setor pode ser frágil e muitas vezes é adversamente afetado por considerações políticas ou 
comerciais de curto prazo.

Dado que a área de Viagens & Turismo envolve todos os setores da economia – dos negócios 
de atacado e varejo aos setores imobiliário e de construção civil –, esse planejamento precisa 
abranger todos os níveis de governo estadual e municipal, bem como o setor privado, e inclusive 
as comunidades locais. Assim se incentivará um crescimento sustentável dos pontos de vista 
econômico, ambiental e social, e se ajudará a disseminar seus benefícios de forma eqüitativa no 
estado a todas as partes interessadas.

A Política Estadual de Turismo deve partir da visão do tipo de Viagens & Turismo que os 
catarinenses desejam desenvolver – em termos físicos e de marketing – e precisa incluir alguns 
elementos básicos: 

• Metas, objetivos e benchmarks claramente definidos  

• Indicações das melhores práticas em desenvolvimento do turismo 

• Medidas destinadas a dar apoio à indústria turística existente, bem como a 
promover novos desenvolvimentos 

• Estratégia articulada para a diversificação do produto 

• Estratégia de longo prazo para o marketing e a promoção turísticos em linha com 
as metas e objetivos de longo prazo da política para o turismo 

• Branding claro que reforce a visão básica do desenvolvimento de Viagens & Turismo 
de Santa Catarina.

Monitoramento e mensuração das tendências em matéria de demanda de Viagens  
& Turismo   

Tal como indicado na seção relativa a Tendências em Viagens & Turismo do presente relatório, 
existe uma série de estudos a respeito de demanda turística em direção a, dentro de e a partir do 
Brasil e de Santa Catarina. No entanto, seus achados muitas vezes são contraditórios, e é difícil 
tirar conclusões significativas a partir das estatísticas. Por exemplo: as cifras relativas a chegadas 
internacionais demoram muito para estar disponíveis, e as cifras que dizem respeito ao tráfego 
aéreo internacional não as substituem,  porque incluem tanto os visitantes internacionais como os 
brasileiros que voltam do exterior, e porque não mostram as chegadas a cada estado de visitantes 
que viajam passando por outros estados.  As cifras relacionadas com densidade hoteleira e taxa de 
ocupação também são limitadas. 

Em um mundo de mudanças rápidas, é essencial dispor de monitoramento e de mensuração 
confiáveis de tendências em matéria de demanda e comportamento do consumidor de Viagens 
& Turismo como meio para identificar ameaças ao crescimento, mas também para avaliar novas 
oportunidades que possam favorecer o desenvolvimento sustentável e a saúde do setor. Um bom 
exemplo dessas ameaças foram as graves enchentes do final de 2008 – a pior catástrofe ambiental 
que Santa Catarina jamais sofreu.
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Ao mesmo tempo, é importante aproveitar novas oportunidades 
decorrentes do mercado em mutação. A atual crise econômica, 
por exemplo, deve desencadear mais mudanças fundamentais no 
comportamento e estilo de vida pessoais, o que terá um impacto 
inevitável sobre a demanda de Viagens & Turismo. A população 
de muitos países que são fontes de Viagens & Turismo também 
está envelhecendo rapidamente, o que resulta em grandes 
mudanças sócio-demográficas. Por exemplo, o mercado de 
terceira idade pode ser uma fonte atraente de negócios para 
Santa Catarina durante a baixa temporada.

Os clientes hoje também são cada vez menos fiéis – estão 
dispostos a mudar de destino ou de fornecedores para obter  
mais valor por seu dinheiro. Estão mais interessados na 
experiência global de sua viagem do que no destino específico 
que visitam.

A qualidade também é cada vez mais importante, assim como 
produtos e serviços turísticos em sintonia com o meio ambiente 
e socialmente responsáveis. Os viajantes menos experientes dos 
mercados emergentes também estão muito preocupados com 
segurança física e patrimonial e com questões ligadas à saúde. 
Embora estejam dispostos a assumir alguns riscos, esta questão 
continuará sendo crítica e eles procurarão ser tranqüilizados 
pelo setor de turismo e pelos governos.

Essas e muitas outras mudanças – tanto as já visíveis como as 
que provavelmente surgirão – ditarão o tipo de turismo que 
Santa Catarina precisará fornecer no futuro para manter, 
ou conquistar, competitividade em diferentes segmentos do 
mercado. E o monitoramento das tendências também ajudará 
a prever novas soluções tecnológicas, bem como necessidades 
futuras em termos de investimentos de capital e infra-estrutura.

Diversificação de mercado e produto   

Um ponto fraco importante do setor de Viagens & Turismo 
de Santa Catarina é o fato de estar essencialmente focado no 
mercado doméstico, como já foi apontado. Isto significa que tem 
feito menos esforços para atrair negócios internacionais. Nas 
décadas de 1980 e 1990, as praias do estado estavam cheias de 
turistas dos países vizinhos, especialmente da Argentina. Quando 
a Argentina sofreu seu colapso econômico, o trade turístico de 
Santa Catarina sentiu o impacto, embora o país continue a ser 
seu principal fornecedor de turistas internacionais. Mas o trade 
turístico local levou muito tempo para se recuperar do choque.

O governo do estado e a SANTUR agora reconhecem a 
necessidade diversificar os mercados de Santa Catarina para 
protegê-los contra esse tipo de situação. Além disso, Santa 
Catarina enfrenta concorrência crescente, não só de outros 
estados brasileiros, mas também de um número crescente de 
destinos no mundo inteiro, que atraem cada vez mais turistas 
brasileiros. Isso poderia ter um impacto negativo sobre a 
demanda e, a seguir, sobre os preços e a rentabilidade de seu 
mercado doméstico de sol & praia.

É igualmente crítica a necessidade de melhorar a diversificação 
dos produtos, em vez de depender tanto de um só segmento, sol 
& praia. Isto não só ajudaria a disseminar a demanda de forma 
mais eqüitativa ao longo do ano e por diferentes regiões turísticas 
do estado como, no mais longo prazo, também poderia ajudar 
a evitar a pressão excessiva sobre o meio ambiente costeiro e 
sobre valiosos recursos naturais.

A Fase II (10-2007) do Plano Aquarela da EMBRATUR 
identificou mercados prioritários para que cada estado do Brasil 
explorasse. No caso de Santa Catarina, esses são os vizinhos 
mercados da América do Sul (Argentina, Chile, Uruguai e 
Paraguai), bem como Espanha, França, Itália e Portugal, na 
Europa, e Ásia de maneira geral. Além disso, a EMBRATUR 
está ajudando a SANTUR a focalizar seus esforços em novos 
segmentos-nicho - identificados como sendo os que oferecem 

R E C O M E N D A Ç Õ E S  D E  P O L Í T I C A

Planejamento de longo prazo    

É evidente que a Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte de Santa Catarina está 
ativamente envolvida no desenvolvimento e na promoção do turismo, mas há menos evidências 
de planejamento de longo prazo. Este ponto é crítico para o desenvolvimento sustentável, pois 
esse setor pode ser frágil e muitas vezes é adversamente afetado por considerações políticas ou 
comerciais de curto prazo.

Dado que a área de Viagens & Turismo envolve todos os setores da economia – dos negócios 
de atacado e varejo aos setores imobiliário e de construção civil –, esse planejamento precisa 
abranger todos os níveis de governo estadual e municipal, bem como o setor privado, e inclusive 
as comunidades locais. Assim se incentivará um crescimento sustentável dos pontos de vista 
econômico, ambiental e social, e se ajudará a disseminar seus benefícios de forma eqüitativa no 
estado a todas as partes interessadas.

A Política Estadual de Turismo deve partir da visão do tipo de Viagens & Turismo que os 
catarinenses desejam desenvolver – em termos físicos e de marketing – e precisa incluir alguns 
elementos básicos: 

• Metas, objetivos e benchmarks claramente definidos  

• Indicações das melhores práticas em desenvolvimento do turismo 

• Medidas destinadas a dar apoio à indústria turística existente, bem como a 
promover novos desenvolvimentos 

• Estratégia articulada para a diversificação do produto 

• Estratégia de longo prazo para o marketing e a promoção turísticos em linha com 
as metas e objetivos de longo prazo da política para o turismo 

• Branding claro que reforce a visão básica do desenvolvimento de Viagens & Turismo 
de Santa Catarina.

Monitoramento e mensuração das tendências em matéria de demanda de Viagens  
& Turismo   

Tal como indicado na seção relativa a Tendências em Viagens & Turismo do presente relatório, 
existe uma série de estudos a respeito de demanda turística em direção a, dentro de e a partir do 
Brasil e de Santa Catarina. No entanto, seus achados muitas vezes são contraditórios, e é difícil 
tirar conclusões significativas a partir das estatísticas. Por exemplo: as cifras relativas a chegadas 
internacionais demoram muito para estar disponíveis, e as cifras que dizem respeito ao tráfego 
aéreo internacional não as substituem,  porque incluem tanto os visitantes internacionais como os 
brasileiros que voltam do exterior, e porque não mostram as chegadas a cada estado de visitantes 
que viajam passando por outros estados.  As cifras relacionadas com densidade hoteleira e taxa de 
ocupação também são limitadas. 

Em um mundo de mudanças rápidas, é essencial dispor de monitoramento e de mensuração 
confiáveis de tendências em matéria de demanda e comportamento do consumidor de Viagens 
& Turismo como meio para identificar ameaças ao crescimento, mas também para avaliar novas 
oportunidades que possam favorecer o desenvolvimento sustentável e a saúde do setor. Um bom 
exemplo dessas ameaças foram as graves enchentes do final de 2008 – a pior catástrofe ambiental 
que Santa Catarina jamais sofreu.
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A promoção da contribuição econômica de Viagens  
& Turismo  

O setor de Viagens & Turismo tem o potencial de diversificar 
a economia de Santa Catarina. Pode melhorar o “balanço de 
pagamentos turístico” do estado, estimular o empreendedorismo 
– particularmente de pequenas empresas – catalisar investimento, 
criar grandes números de empregos sustentáveis e ajudar no 
desenvolvimento social de comunidades locais.

O Governo deveria empreender uma campanha de imagem para 
assegurar-se de que todas as partes interessadas dos setores público 
e privado reconheçam o pleno impacto de Viagens & Turismo 
sobre a economia do estado – não apenas para os estabelecimentos 
ligados a alimentos e bebidas ou para o comércio varejista, mas 
também sobre a construção civil, os imóveis e outros setores da 
economia. E, o que é até mais importante, as partes interessadas 
deveriam tomar consciência desse potencial inexplorado e dos 
benefícios que, derivados do turismo, seriam disseminados por 
todos os níveis da comunidade.

Fazer de Viagens & Turismo uma prioridade estratégica  

Viagens & Turismo deveriam ser fatores incluídos nas políticas 
de emprego, comércio, investimento, educação e proteção do 
meio ambiente. A importância estratégica de Viagens & Turismo 
deveria ser comunicada a todos os níveis de Governo, do setor 
industrial e das comunidades locais. 

Todas as esferas de governo afetadas por Viagens & Turismo ou 
que tenham impacto sobre o desenvolvimento do setor deveriam 
estar estreitamente envolvidas na elaboração de políticas estaduais 
e no planejamento e coordenação dos diferentes programas. 

Estudos de impacto econômico   

É preciso dispor de uma efetiva mensuração do setor de Viagens 
& Turismo para poder entender seu pleno impacto sobre toda a 
economia. Sendo um setor novo, não é discriminado em gráficos 

A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DE VIAGENS & TURISMOo melhor potencial de crescimento para mercados específicos de alta prioridade – tais como as 
viagens de aventura, o ecoturismo e toda uma série de atividades esportivas e culturais. Tudo isso 
também ajudaria a ampliar os atrativos do estado do ponto de vista geográfico e fora da principal 
temporada turística de verão. Por sua vez, os planos de expandir e aperfeiçoar as instalações 
portuárias e para navios de cruzeiros resultaram em uma acentuação do foco em atrair negócios 
ligados a cruzeiros. 

Embora Florianópolis seja a quinta cidade mais importante do Brasil em termos de grandes  
reuniões – tais como definidas pela International Congress & Convention Association (ICCA) 
–, Santa Catarina ainda é relativamente novata no mundo das reuniões e eventos. A capital do 
estado possui três centros de convenções, e novas instalações multiuso estão planejadas em algumas 
cidades, inclusive Balneário Camboriú. 

Pesquisas feitas com pessoas que visitam tanto Florianópolis como Santa Catarina de maneira geral 
indicam que as reuniões e eventos de negócios geram gastos e rendimento por turista muito mais 
elevados do que a média, de forma que este é obviamente um bom setor a ser trabalhado.

No entanto, o setor cujo crescimento é mais promissor – tanto no mercado doméstico como no 
internacional - é o ligado ao turismo de natureza e cultural, para o qual Santa Catarina dispõe de 
um apelo de venda singular. Esse setor também é particularmente importante para o bem-estar 
futuro dos catarinenses, pois tem potencial para assegurar desenvolvimento econômico e emprego 
em áreas rurais que nunca atrairiam indústrias manufatureiras. O governo do estado deveria 
exercer sua liderança estimulando o desenvolvimento de produtos turísticos novos baseados em 
natureza, proporcionando incentivos e verbas equiparáveis ao financiamento privado nessas áreas, e 
encorajando a recompra por parte de governos municipais e comunidades locais.

Marketing e promoção mais eficazes      

O gasto anual com marketing e promoção parece bastante significativo em comparação com o 
orçamento da EMBRATUR para marketing internacional, que é de R$30 milhões (US$14 milhões). 
No entanto, o orçamento geral do FUNTURISMO (Fundo de Incentivo ao Turismo), do Governo 
do Estado de Santa Catarina, é relativamente modesto: R$12 milhões (US$5,6 milhões) em 2009. 
Uma parte deste financiamento será destinada ao plano de marketing de longo prazo do Estado de 
Santa Catarina e suas nove regiões turísticas estratégicas (até 2020), que está sendo desenvolvido 
pela Chias Marketing – grupo espanhol de consultoria que também produziu o Plano Aquarela 
da EMBRATUR.

Deve-se aumentar o orçamento, porque o marketing habitual e a publicidade na mídia são importantes 
para sustentar a demanda em mercados existentes, bem como para gerar demanda vinda de novos 
mercados e para promover novos produtos. Isto pode ajudar a diminuir a concentração da demanda 
no tempo e no espaço e a disseminar os benefícios do turismo a todas as partes do estado.

O trabalho em estreita parceria com o setor privado também facilitaria o processo e aumentaria a 
rentabilidade dos gastos com publicidade, embora a SANTUR deva assumir total responsabilidade 
pelos gastos com publicidade e marketing destinados a promover o turismo nas áreas rurais menos 
desenvolvidas do estado, em um esforço para dar o pontapé  inicial no crescimento do turismo.

Ainda mais importante: Santa Catarina precisa fazer com que seus principais pontos fortes turísticos 
sejam mais conhecidos. É provável que a maioria dos turistas de mercados internacionais fora da 
América do Sul nem saiba onde fica Santa Catarina – e ainda menos o que o estado tem a oferecer 
em termos de produtos e serviços turísticos. O primeiro passo importante é, portanto, criar uma marca 
pessoal – singular - para o estado e promovê-la em todos os mercados prioritários. Esse branding deve 
ressaltar o apelo singular do destino: sua rica diversidade de paisagens, culturas e pessoas.

R E C O M E N D A Ç Õ E S  D E  P O L Í T I C A
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R E C O M E N D A Ç Õ E S  D E  P O L Í T I C A

A promoção da contribuição econômica de Viagens  
& Turismo  

O setor de Viagens & Turismo tem o potencial de diversificar 
a economia de Santa Catarina. Pode melhorar o “balanço de 
pagamentos turístico” do estado, estimular o empreendedorismo 
– particularmente de pequenas empresas – catalisar investimento, 
criar grandes números de empregos sustentáveis e ajudar no 
desenvolvimento social de comunidades locais.

O Governo deveria empreender uma campanha de imagem para 
assegurar-se de que todas as partes interessadas dos setores público 
e privado reconheçam o pleno impacto de Viagens & Turismo 
sobre a economia do estado – não apenas para os estabelecimentos 
ligados a alimentos e bebidas ou para o comércio varejista, mas 
também sobre a construção civil, os imóveis e outros setores da 
economia. E, o que é até mais importante, as partes interessadas 
deveriam tomar consciência desse potencial inexplorado e dos 
benefícios que, derivados do turismo, seriam disseminados por 
todos os níveis da comunidade.

Fazer de Viagens & Turismo uma prioridade estratégica  

Viagens & Turismo deveriam ser fatores incluídos nas políticas 
de emprego, comércio, investimento, educação e proteção do 
meio ambiente. A importância estratégica de Viagens & Turismo 
deveria ser comunicada a todos os níveis de Governo, do setor 
industrial e das comunidades locais. 

Todas as esferas de governo afetadas por Viagens & Turismo ou 
que tenham impacto sobre o desenvolvimento do setor deveriam 
estar estreitamente envolvidas na elaboração de políticas estaduais 
e no planejamento e coordenação dos diferentes programas. 

Estudos de impacto econômico   

É preciso dispor de uma efetiva mensuração do setor de Viagens 
& Turismo para poder entender seu pleno impacto sobre toda a 
economia. Sendo um setor novo, não é discriminado em gráficos 

de contas nacionais ou estaduais – as partes que o compõem 
estão espalhadas pelas diversas contas. Assim sendo, as análises 
feitas pelo setor público e as políticas correlatas tendem a passar 
por alto, ou a minimizar, o impacto do setor, ou a lidar com seus 
pequenos componentes de forma individual. 

A técnica da conta satélite destina-se a medir os novos setores 
de serviços, e a simulação de Conta Satélite do Turismo (CST), 
desenvolvida pelo WTTC em cooperação com Oxford Economics, 
é a primeira jamais realizada para um estado, não para um país, no 
Brasil e na América Latina. O WTTC insta o Governo de Santa 
Catarina a atualizar anualmente a sua CST em colaboração com 
o Banco Central do Brasil, com o IBGE e com outras agências 
oficiais para assegurar a disponibilidade dos dados que permitirão 
a inclusão de Viagens & Turismo como um fator das estratégias 
econômicas e relativas a emprego. Mesmo simulada, a CST é uma 
ferramenta significativa para o planejamento e para uma política e 
uma tomada de decisões tempestivas.

O setor de Viagens & Turismo gera cerca de 5,4% do total 
de empregos diretos em Santa Catarina, ou algo em torno de 
230.000 postos de trabalho; a economia de Viagens & Turismo 
como um todo é responsável por 11,9%, ou 509.500 empregos. 
Embora essas fatias sejam significativas e devam ser ainda 
maiores em 2019, é importante assinalar que o crescimento 
anual em termos de geração de empregos será, em média, só de 
2,9% para o emprego direto no setor e de 3,2% no âmbito mais 
amplo da economia de Viagens & Turismo (ou seja, em todas as 
áreas relacionadas com o setor de Viagens & Turismo ou deste 
dependentes). Esta cifra fica um pouco abaixo da previsão de 
aumento anual da demanda de Viagens & Turismo (4,7%) e de 
investimento de capital (6,5%) no estado.

Isso significa que poderia haver escassez de trabalhadores 
qualificados para o setor de Viagens & Turismo nos próximos 
dez anos se a educação e o treinamento não forem intensificados 
no contexto do planejamento voltado para o futuro crescimento. 
E isto, por sua vez, poderia pressionar a produtividade e o custo 
da mão-de-obra, acarretando uma redução das margens. 

A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DE VIAGENS & TURISMOo melhor potencial de crescimento para mercados específicos de alta prioridade – tais como as 
viagens de aventura, o ecoturismo e toda uma série de atividades esportivas e culturais. Tudo isso 
também ajudaria a ampliar os atrativos do estado do ponto de vista geográfico e fora da principal 
temporada turística de verão. Por sua vez, os planos de expandir e aperfeiçoar as instalações 
portuárias e para navios de cruzeiros resultaram em uma acentuação do foco em atrair negócios 
ligados a cruzeiros. 

Embora Florianópolis seja a quinta cidade mais importante do Brasil em termos de grandes  
reuniões – tais como definidas pela International Congress & Convention Association (ICCA) 
–, Santa Catarina ainda é relativamente novata no mundo das reuniões e eventos. A capital do 
estado possui três centros de convenções, e novas instalações multiuso estão planejadas em algumas 
cidades, inclusive Balneário Camboriú. 

Pesquisas feitas com pessoas que visitam tanto Florianópolis como Santa Catarina de maneira geral 
indicam que as reuniões e eventos de negócios geram gastos e rendimento por turista muito mais 
elevados do que a média, de forma que este é obviamente um bom setor a ser trabalhado.

No entanto, o setor cujo crescimento é mais promissor – tanto no mercado doméstico como no 
internacional - é o ligado ao turismo de natureza e cultural, para o qual Santa Catarina dispõe de 
um apelo de venda singular. Esse setor também é particularmente importante para o bem-estar 
futuro dos catarinenses, pois tem potencial para assegurar desenvolvimento econômico e emprego 
em áreas rurais que nunca atrairiam indústrias manufatureiras. O governo do estado deveria 
exercer sua liderança estimulando o desenvolvimento de produtos turísticos novos baseados em 
natureza, proporcionando incentivos e verbas equiparáveis ao financiamento privado nessas áreas, e 
encorajando a recompra por parte de governos municipais e comunidades locais.

Marketing e promoção mais eficazes      

O gasto anual com marketing e promoção parece bastante significativo em comparação com o 
orçamento da EMBRATUR para marketing internacional, que é de R$30 milhões (US$14 milhões). 
No entanto, o orçamento geral do FUNTURISMO (Fundo de Incentivo ao Turismo), do Governo 
do Estado de Santa Catarina, é relativamente modesto: R$12 milhões (US$5,6 milhões) em 2009. 
Uma parte deste financiamento será destinada ao plano de marketing de longo prazo do Estado de 
Santa Catarina e suas nove regiões turísticas estratégicas (até 2020), que está sendo desenvolvido 
pela Chias Marketing – grupo espanhol de consultoria que também produziu o Plano Aquarela 
da EMBRATUR.

Deve-se aumentar o orçamento, porque o marketing habitual e a publicidade na mídia são importantes 
para sustentar a demanda em mercados existentes, bem como para gerar demanda vinda de novos 
mercados e para promover novos produtos. Isto pode ajudar a diminuir a concentração da demanda 
no tempo e no espaço e a disseminar os benefícios do turismo a todas as partes do estado.

O trabalho em estreita parceria com o setor privado também facilitaria o processo e aumentaria a 
rentabilidade dos gastos com publicidade, embora a SANTUR deva assumir total responsabilidade 
pelos gastos com publicidade e marketing destinados a promover o turismo nas áreas rurais menos 
desenvolvidas do estado, em um esforço para dar o pontapé  inicial no crescimento do turismo.

Ainda mais importante: Santa Catarina precisa fazer com que seus principais pontos fortes turísticos 
sejam mais conhecidos. É provável que a maioria dos turistas de mercados internacionais fora da 
América do Sul nem saiba onde fica Santa Catarina – e ainda menos o que o estado tem a oferecer 
em termos de produtos e serviços turísticos. O primeiro passo importante é, portanto, criar uma marca 
pessoal – singular - para o estado e promovê-la em todos os mercados prioritários. Esse branding deve 
ressaltar o apelo singular do destino: sua rica diversidade de paisagens, culturas e pessoas.

R E C O M E N D A Ç Õ E S  D E  P O L Í T I C A
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Melhorar o acesso   

O crescente número de empresas manufatureiras estrangeiras 
que está sendo implantado em Santa Catarina, somado ao 
aumento do comércio, já incentivou – e continuará a fazê-lo  
–  o aumento das viagens de negócios ao estado, embora estas 
ainda sejam responsáveis por uma parcela modesta do total de 
chegadas.

Além disso, uma vez terminada a atual crise econômica,  a 
demanda pelas viagens de lazer deve recuperar-se com ímpeto 
no mundo todo, especialmente a partir de novos mercados 
emergentes. A concorrência em torno desse crescente mercado 
global continuará acirrada, e a diferenciação de seus produtos 
turísticos será um desafio ainda maior para Santa Catarina se 
não lhe for assegurado um orçamento maior, mantido durante 
um bom tempo. Apesar da depreciação do Real, o Brasil ainda 
é percebido como um destino caro, de forma que este desafio 
também precisa ser enfrentado.

Contudo, o maior dos desafios para que Santa Catarina possa 
fazer seu setor de Viagens & Turismo crescer será melhorar 
o acesso ao estado por via aérea. Embora a participação do 
transporte aéreo no total de chegadas ainda seja bem modesta, 

R E C O M E N D A Ç Õ E S  D E  P O L Í T I C A

BARREIRAS AO CRESCIMENTO 

R E C O M E N D A Ç Õ E S  D E  P O L Í T I C A

As oportunidades de carreira em Viagens & Turismo podem ser extremamente variadas – com 
fornecedores tais como projetistas de hotéis ou engenheiros de aeroportos, ou como empresas de 
serviços tais como comércio varejista, postos de gasolina/gás, confecções e fornecedores de alimentos. 
Também há numerosos empregos no setor público para atender ao visitante – tais como fiscais 
alfandegários, controladores de tráfego aéreo e funcionários de museus.

Ao contrário do que se costuma supor, os empregos gerados por Viagens & Turismo – tanto os diretos 
como os indiretos – situam-se em todo o espectro do emprego e, em muitos casos, têm características 
que correspondem ao emprego-modelo:

• A crescente sofisticação do setor significa que há um número crescente de 
empregos de alto nível em diferentes áreas

• Podem ser criados com baixo custo, poucas barreiras à entrada, e mais rapidamente 
do que na maioria das atividades

• Estão relacionados com serviços e exportação 

• Proporcionam um impulso em direção à regeneração e à coesão social porque 
contrabalançam o fluxo de pessoas que saem de áreas rurais carentes para as 
cidades 

• Muitas vezes são gerados em pequenas e médias empresas, ou empresas familiares, 
incentivando assim ofícios e atividades culturais tradicionais

• Oferecem oportunidades significativas às mulheres 

• São ideais para os jovens ou como primeiro emprego

• Proporcionam boa capacidade em termos de educação, treinamento e 
desenvolvimento de competências

• São vastas oportunidades de carreira de longo prazo, e não meros empregos.

É preciso dedicar especial atenção ao tema e colocar a educação e o treinamento no primeiro plano 
do desenvolvimento de Viagens & Turismo por meio da introdução desse assunto no currículo escolar 
e da implementação de medidas destinadas a aperfeiçoar as competências. Também é recomendada 
uma campanha educacional de nível estadual para melhorar a imagem de Viagens & Turismo e para 
informar os catarinenses sobre as oportunidades de carreira disponíveis. Essa campanha deveria atingir 
todos os setores da comunidade, sem esquecer os grupos minoritários que não foram atraídos para o 
setor até agora devido à percepção de que os salários são baixos e as condições de trabalho, ruins. 

CAPITAL HUMANO
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Melhorar o acesso   

O crescente número de empresas manufatureiras estrangeiras 
que está sendo implantado em Santa Catarina, somado ao 
aumento do comércio, já incentivou – e continuará a fazê-lo  
–  o aumento das viagens de negócios ao estado, embora estas 
ainda sejam responsáveis por uma parcela modesta do total de 
chegadas.

Além disso, uma vez terminada a atual crise econômica,  a 
demanda pelas viagens de lazer deve recuperar-se com ímpeto 
no mundo todo, especialmente a partir de novos mercados 
emergentes. A concorrência em torno desse crescente mercado 
global continuará acirrada, e a diferenciação de seus produtos 
turísticos será um desafio ainda maior para Santa Catarina se 
não lhe for assegurado um orçamento maior, mantido durante 
um bom tempo. Apesar da depreciação do Real, o Brasil ainda 
é percebido como um destino caro, de forma que este desafio 
também precisa ser enfrentado.

Contudo, o maior dos desafios para que Santa Catarina possa 
fazer seu setor de Viagens & Turismo crescer será melhorar 
o acesso ao estado por via aérea. Embora a participação do 
transporte aéreo no total de chegadas ainda seja bem modesta, 

a demanda potencial é  muito maior tanto para o mercado 
doméstico como para o regional ou o internacional. O 
Governo de Santa Catarina deve fazer um esforço no sentido 
de aperfeiçoar e ampliar as redes aéreas domésticas regionais por 
meio da introdução de incentivos que atraiam mais vôos diretos 
o ano inteiro.

No que diz respeito aos mercados distantes, a melhor opção 
atualmente seria trabalhar em estreita relação com operadores 
turísticos e companhias aéreas para desenvolver pacotes inclusivos 
por preços atraentes no intuito de facilitar a transferência, a 
partir dos principais pontos de entrada, dos turistas que vêm 
de longe.

Participação do setor privado na promoção do turismo      

No nível estadual, a responsabilidade pelo setor de Viagens & 
Turismo deve continuar nas mãos do governo do estado, mas o 
setor privado precisa envolver-se cada vez mais em marketing e 
promoção – como acontece com o desenvolvimento turístico. A 
SANTUR deve registrar os exemplos existentes, altamente bem 
sucedidos, de Parcerias Público-Privadas (PPP) em promoção 
do turismo no mundo todo – nos níveis estadual e nacional –, 
inclusive no Canadá e na Austrália.

Para ter sucesso,  a abordagem PPP precisa assegurar o seguinte: 

• Apoio e compromisso político ativos do mais alto 
nível

• Uma estratégia explícita - com metas claras e plano 
de implementação detalhado

• Envolvimento das principais partes interessadas em 
seu processo de desenvolvimento 

• Forte cooperação entre os setores público e 
privado, atingindo parceiros no âmbito de toda a 
economia de Viagens & Turismo 

• Aumento das verbas investidas pelo setor público 
e incentivos excepcionais para atrair investimentos 
equivalentes do setor privado 

• Liderança do setor privado na elaboração de 
estratégias de marketing   

• Abordagem integrada dos diferentes departamentos 
do Governo, particularmente na coordenação dos 
esforços estadual e municipal.

R E C O M E N D A Ç Õ E S  D E  P O L Í T I C A

BARREIRAS AO CRESCIMENTO 

R E C O M E N D A Ç Õ E S  D E  P O L Í T I C A

As oportunidades de carreira em Viagens & Turismo podem ser extremamente variadas – com 
fornecedores tais como projetistas de hotéis ou engenheiros de aeroportos, ou como empresas de 
serviços tais como comércio varejista, postos de gasolina/gás, confecções e fornecedores de alimentos. 
Também há numerosos empregos no setor público para atender ao visitante – tais como fiscais 
alfandegários, controladores de tráfego aéreo e funcionários de museus.

Ao contrário do que se costuma supor, os empregos gerados por Viagens & Turismo – tanto os diretos 
como os indiretos – situam-se em todo o espectro do emprego e, em muitos casos, têm características 
que correspondem ao emprego-modelo:

• A crescente sofisticação do setor significa que há um número crescente de 
empregos de alto nível em diferentes áreas

• Podem ser criados com baixo custo, poucas barreiras à entrada, e mais rapidamente 
do que na maioria das atividades

• Estão relacionados com serviços e exportação 

• Proporcionam um impulso em direção à regeneração e à coesão social porque 
contrabalançam o fluxo de pessoas que saem de áreas rurais carentes para as 
cidades 

• Muitas vezes são gerados em pequenas e médias empresas, ou empresas familiares, 
incentivando assim ofícios e atividades culturais tradicionais

• Oferecem oportunidades significativas às mulheres 

• São ideais para os jovens ou como primeiro emprego

• Proporcionam boa capacidade em termos de educação, treinamento e 
desenvolvimento de competências

• São vastas oportunidades de carreira de longo prazo, e não meros empregos.

É preciso dedicar especial atenção ao tema e colocar a educação e o treinamento no primeiro plano 
do desenvolvimento de Viagens & Turismo por meio da introdução desse assunto no currículo escolar 
e da implementação de medidas destinadas a aperfeiçoar as competências. Também é recomendada 
uma campanha educacional de nível estadual para melhorar a imagem de Viagens & Turismo e para 
informar os catarinenses sobre as oportunidades de carreira disponíveis. Essa campanha deveria atingir 
todos os setores da comunidade, sem esquecer os grupos minoritários que não foram atraídos para o 
setor até agora devido à percepção de que os salários são baixos e as condições de trabalho, ruins. 
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INFRA-ESTRUTURA

R E C O M E N D A Ç Õ E S  D E  P O L Í T I C A

Expansão e melhorias   

A infra-estrutura continua sendo um componente crítico 
para que o desenvolvimento do setor de Viagens & Turismo 
realize seu pleno potencial de geração de emprego, receita de 
exportação e desenvolvimento regional. Na maioria dos casos, 
como o Governo do Estado de Santa Catarina reconhece 
claramente, a infra-estrutura pública que dá apoio à expansão 
do setor de Viagens & Turismo também servirá para outras 
finalidades de desenvolvimento urbano e regional.

A infra-estrutura de qualidade é igualmente essencial para 
diversificar a base de produtos, eliminar gargalos, assegurar 
bons serviços e distribuir os benefícios do fluxo turístico por 
toda a economia. Não se trata apenas de lidar com o crescente 
número de visitantes, mas também de assegurar que os padrões 
do fluxo turístico não afetem o patrimônio natural nem o 
construído, e nem vão de encontro aos interesses locais.

Preparação para a Copa do Mundo de 2014    

A infra-estrutura do transporte aéreo foi assinalada pelos governos 
federal e estadual como área prioritária de expansão no Brasil 
no intuito de melhorar o acesso para os visitantes a negócios 
e lazer. A autoridade aeroportuária brasileira, INFRAERO 
(Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária), anunciou 
um investimento de R$3,8 bilhões (US$2,44 bilhões, conforme 
citado). Esse investimento é feito no contexto do temor de que 
as atuais estruturas de transporte entrem em colapso sob o peso 
da demanda decorrente da Copa do Mundo de Futebol de 
2014, que será realizada no Brasil.

Infelizmente, Florianópolis não foi escolhida como uma das doze 
cidades-sede – para surpresa de muitos brasileiros e estrangeiros. 
No entanto, Santa Catarina não pretende perder a oportunidade 
de aproveitar a oportunidade da Copa do Mundo para atrair 
novos visitantes ao estado.

Novas estratégias estão sendo formuladas para atrair – antes 
ou depois da Copa - os torcedores que visitarão as diferentes 
cidades-sede para assistir aos jogos. O governo do Estado 
também espera receber um grande time de futebol nacional 
antes e durante o evento.

A INFRAERO mantém seus planos de investir R$295 milhões 
(US138 milhões) no novo terminal do Aeroporto Internacional 
Hercílio Luz, e o Governo de Santa Catarina dedicará R$65 
milhões (US$30,4 milhões) às obras de melhoria do acesso ao 
aeroporto. Já que Santa Catarina não será uma das cidades-sede 
da Copa do Mundo de 2014, o investimento do governo federal 

Aumentar a segurança física e patrimonial   

Embora a segurança pública e patrimonial não seja uma real 
preocupação em Santa Catarina – estado classificado como um 
dos mais seguros do Brasil, com baixos níveis de criminalidade 
–, a experiência em outros estados e países demonstrou que essa 
preocupação pode vir a surgir no futuro. Como precaução e medida 
de dissuasão, portanto, os dispositivos voltados para a segurança 
física e patrimonial precisam ser incorporados às estratégias 
estaduais e municipais, enfatizando-se especialmente o setor de 
Viagens & Turismo nas estratégias gerais de policiamento.

Taxação inteligente   

Segundo a pesquisa do WTTC, a taxação do setor de Viagens & 
Turismo hoje representa uma grande fatia do total da arrecadação 
de Santa Catarina. A análise feita pelos operadores locais aponta 
o número de impostos pagos por um hotel como sendo de 
cerca de 57. Embora muitos desses impostos sejam federais, e, 
portanto, fora do controle do Governo estadual, é preciso ter-se 
o cuidado de assegurar que a taxação não seja excessiva, caso 
contrário poderia pôr em risco os investimentos futuros.

O setor de Viagens & Turismo deve pagar os impostos que com 
justiça lhe cabem, mas seu crescimento e prosperidade – inclusive 
o investimento necessário para que gere esses futuros fluxos de 
renda – dependerão em grande medida da competitividade do 
setor de Viagens & Turismo de Santa Catarina. Isto também 
depende de receber ou não um tratamento eqüitativo em 
relação a outros setores e ao destino concorrente.

É crescente no mundo a tendência dos governos a visar o setor 
de Viagens & Turismo como gerador de renda destinada a 
atingir objetivos orçamentários de curto prazo, levando pouco 
em conta as conseqüências disso no longo prazo para a demanda 
e a geração de empregos.

O WTTC insta o Governo de Santa Catarina a assegurar regimes 
tributários que incentivem  o crescimento, as exportações, o 
investimento, a infra-estrutura, a inovação nos negócios e a 
geração de empregos no contexto do turismo. O princípio 
“Usuário Paga – Usuário se Beneficia” deve ser uma prioridade, 
com arrecadação destinada a infra-estrutura e promoção de 
Viagens & Turismo.

Novos programas tributários, tais como os esquemas de créditos 
fiscais, também precisam ser desenvolvidos para incentivar o 
crescimento, as exportações, o investimento, a infra-estrutura, a 
inovação nos negócios e a geração de empregos no contexto 
do turismo. 
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INFRA-ESTRUTURA

R E C O M E N D A Ç Õ E S  D E  P O L Í T I C A

Expansão e melhorias   

A infra-estrutura continua sendo um componente crítico 
para que o desenvolvimento do setor de Viagens & Turismo 
realize seu pleno potencial de geração de emprego, receita de 
exportação e desenvolvimento regional. Na maioria dos casos, 
como o Governo do Estado de Santa Catarina reconhece 
claramente, a infra-estrutura pública que dá apoio à expansão 
do setor de Viagens & Turismo também servirá para outras 
finalidades de desenvolvimento urbano e regional.

A infra-estrutura de qualidade é igualmente essencial para 
diversificar a base de produtos, eliminar gargalos, assegurar 
bons serviços e distribuir os benefícios do fluxo turístico por 
toda a economia. Não se trata apenas de lidar com o crescente 
número de visitantes, mas também de assegurar que os padrões 
do fluxo turístico não afetem o patrimônio natural nem o 
construído, e nem vão de encontro aos interesses locais.

Preparação para a Copa do Mundo de 2014    

A infra-estrutura do transporte aéreo foi assinalada pelos governos 
federal e estadual como área prioritária de expansão no Brasil 
no intuito de melhorar o acesso para os visitantes a negócios 
e lazer. A autoridade aeroportuária brasileira, INFRAERO 
(Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária), anunciou 
um investimento de R$3,8 bilhões (US$2,44 bilhões, conforme 
citado). Esse investimento é feito no contexto do temor de que 
as atuais estruturas de transporte entrem em colapso sob o peso 
da demanda decorrente da Copa do Mundo de Futebol de 
2014, que será realizada no Brasil.

Infelizmente, Florianópolis não foi escolhida como uma das doze 
cidades-sede – para surpresa de muitos brasileiros e estrangeiros. 
No entanto, Santa Catarina não pretende perder a oportunidade 
de aproveitar a oportunidade da Copa do Mundo para atrair 
novos visitantes ao estado.

Novas estratégias estão sendo formuladas para atrair – antes 
ou depois da Copa - os torcedores que visitarão as diferentes 
cidades-sede para assistir aos jogos. O governo do Estado 
também espera receber um grande time de futebol nacional 
antes e durante o evento.

A INFRAERO mantém seus planos de investir R$295 milhões 
(US138 milhões) no novo terminal do Aeroporto Internacional 
Hercílio Luz, e o Governo de Santa Catarina dedicará R$65 
milhões (US$30,4 milhões) às obras de melhoria do acesso ao 
aeroporto. Já que Santa Catarina não será uma das cidades-sede 
da Copa do Mundo de 2014, o investimento do governo federal 

planejado para a infra-estrutura relacionada com a Copa – p.ex., 
um estádio novo, implementação de transporte de superfície 
sobre trilhos, melhorias nas estradas e no âmbito portuário – não 
será feito no curto prazo. Contudo, essas obras serão necessárias 
nos próximos anos para atender as necessidades da população 
local e da crescente demanda turística. 

Outros projetos recentes de infra-estrutura são: ampliação e 
aprofundamento dos cais de São Francisco do Sul – R$7 milhões 
(US$3,3 milhões) -, no Norte do estado, e melhorias em outros 
portos para facilitar o tratamento dos navios de cruzeiro.

Planejamento e proteção do uso do solo      

Coerente com os planos voltados para a ampliação da atividade 
turística a todo o estado, em vez de limitar seu desenvolvimento 
ao litoral, o Governo do Estado de Santa Catarina já 
implementou planos e programas de ação destinados a aumentar 
o potencial turístico de áreas rurais e serranas. Além disso, como 
já apontamos, o gerenciamento do litoral é uma prioridade. 
Contudo, resta mais a ser feito.

Melhor planejamento do uso do solo pelas autoridades 
municipais, particularmente o zoneamento, deve ser incentivado 
com vistas a proteger o meio ambiente natural, que é a principal 
atração de Santa Catarina tanto para os visitantes como para os 
residentes. 

O estado reconhece que não pode aplicar todos os tipos de 
legislação, mas pode demonstrar sua liderança e incentivar os 
governos municipais a assumirem as leis estaduais. Incentivos 
especiais também devem ser propostos com vistas à rápida 
modernização e upgrading das áreas rurais de Santa Catarina 
no intuito de disseminar os benefícios das Viagens & Turismo a 
todo o estado.

Aumentar a segurança física e patrimonial   

Embora a segurança pública e patrimonial não seja uma real 
preocupação em Santa Catarina – estado classificado como um 
dos mais seguros do Brasil, com baixos níveis de criminalidade 
–, a experiência em outros estados e países demonstrou que essa 
preocupação pode vir a surgir no futuro. Como precaução e medida 
de dissuasão, portanto, os dispositivos voltados para a segurança 
física e patrimonial precisam ser incorporados às estratégias 
estaduais e municipais, enfatizando-se especialmente o setor de 
Viagens & Turismo nas estratégias gerais de policiamento.

Taxação inteligente   

Segundo a pesquisa do WTTC, a taxação do setor de Viagens & 
Turismo hoje representa uma grande fatia do total da arrecadação 
de Santa Catarina. A análise feita pelos operadores locais aponta 
o número de impostos pagos por um hotel como sendo de 
cerca de 57. Embora muitos desses impostos sejam federais, e, 
portanto, fora do controle do Governo estadual, é preciso ter-se 
o cuidado de assegurar que a taxação não seja excessiva, caso 
contrário poderia pôr em risco os investimentos futuros.

O setor de Viagens & Turismo deve pagar os impostos que com 
justiça lhe cabem, mas seu crescimento e prosperidade – inclusive 
o investimento necessário para que gere esses futuros fluxos de 
renda – dependerão em grande medida da competitividade do 
setor de Viagens & Turismo de Santa Catarina. Isto também 
depende de receber ou não um tratamento eqüitativo em 
relação a outros setores e ao destino concorrente.

É crescente no mundo a tendência dos governos a visar o setor 
de Viagens & Turismo como gerador de renda destinada a 
atingir objetivos orçamentários de curto prazo, levando pouco 
em conta as conseqüências disso no longo prazo para a demanda 
e a geração de empregos.

O WTTC insta o Governo de Santa Catarina a assegurar regimes 
tributários que incentivem  o crescimento, as exportações, o 
investimento, a infra-estrutura, a inovação nos negócios e a 
geração de empregos no contexto do turismo. O princípio 
“Usuário Paga – Usuário se Beneficia” deve ser uma prioridade, 
com arrecadação destinada a infra-estrutura e promoção de 
Viagens & Turismo.

Novos programas tributários, tais como os esquemas de créditos 
fiscais, também precisam ser desenvolvidos para incentivar o 
crescimento, as exportações, o investimento, a infra-estrutura, a 
inovação nos negócios e a geração de empregos no contexto 
do turismo. 
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Necessidade de procedimentos e 
diretrizes   

Desde a Rio-92, é majoritariamente reconhe-
cido que a sustentabilidade tem de estar no cerne 
de toda elaboração de políticas e planejamento 
do desenvolvimento. E assim de fato acontece 
no Brasil, onde isto é responsabilidade do 
governo federal.Todos os novos projetos de 
desenvolvimento precisam passar por uma 
avaliação de impacto ambiental antes de sua 
aprovação. Isso inclui Viagens & Turismo. O 
fortíssimo aumento no número de pessoas que 
viajarão com finalidade turística na próxima 
década terá evidentes implicações para o 
consumo, os resíduos e a utilização dos recursos.

É imperioso garantir que os benefícios 
econômicos e sociais gerados pelo setor, 
assim como o investimento subjacente, sejam 
sustentáveis no mais longo prazo.

O WTTC recomenda:

• Políticas e diretrizes claras, em 
parceria com outras agências 
governamentais 

• Que os benefícios sócio-econômicos, 
culturais e ambientais do setor 
de Viagens & Turismo sejam 
eqüitativamente disseminados pela 
população de todo o estado 

• Que é necessário reconhecer o 
compromisso e o empoderamento  
da comunidade local.

A sustentabilidade exige equilíbrio entre 
iniciativa privada, instrumento econômico 
e regulação. Os princípios globais devem 
ser aplicados em ações locais, e mecanismos 
de execução baseados no mercado devem 
ser incentivados. Como incentivos, devem-
se proporcionar microcréditos às empresas 
turísticas sustentáveis de base comunitária local, 
e projetos-piloto devem ser usados para avaliar 
e demonstrar a sustentabilidade local.

Intensificação do branding por meio de 
designações internacionais e/ou nacionais    

A Mata Atlântica, que no passado se estendia 
por todo o litoral brasileiro, do Rio Grande do 
Norte ao Rio Grande do Sul, e que ainda cobre 
uma área significativa de Santa Catarina, já foi 
declarada Patrimônio Mundial da UNESCO, e 
também Reserva Mundial de Biosfera, e contém 
um grande número de espécie em grave perigo 
de extinção. 

Santa Catarina orgulha-se de diversos outros 
exemplos de  recursos naturais e culturais de 
nível mundial que poderiam ser candidatos à 
designação de Patrimônio Mundial, e outras 
atrações poderiam ser consideradas no caso de 
designação nacional. O WTTC recomenda que 
o Governo também considere a possibilidade 
de desenvolver e promover uma designação de 
patrimônio estadual, tendo critérios claramente 
definidos como garantia de qualidade. Essa 
designação, que também ajudaria a promover a 
Marca Santa Catarina, deveria resultar em mais 
verbas estaduais para o desenvolvimento e a 
promoção de áreas identificadas como tendo um 
valor particular como patrimônio.

MEIO AMBIENTE NATURAL, SOCIAL E CULTURAL 
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A sustentabilidade exige equilíbrio entre 
iniciativa privada, instrumento econômico 
e regulação. Os princípios globais devem 
ser aplicados em ações locais, e mecanismos 
de execução baseados no mercado devem 
ser incentivados. Como incentivos, devem-
se proporcionar microcréditos às empresas 
turísticas sustentáveis de base comunitária local, 
e projetos-piloto devem ser usados para avaliar 
e demonstrar a sustentabilidade local.

Intensificação do branding por meio de 
designações internacionais e/ou nacionais    

A Mata Atlântica, que no passado se estendia 
por todo o litoral brasileiro, do Rio Grande do 
Norte ao Rio Grande do Sul, e que ainda cobre 
uma área significativa de Santa Catarina, já foi 
declarada Patrimônio Mundial da UNESCO, e 
também Reserva Mundial de Biosfera, e contém 
um grande número de espécie em grave perigo 
de extinção. 

Santa Catarina orgulha-se de diversos outros 
exemplos de  recursos naturais e culturais de 
nível mundial que poderiam ser candidatos à 
designação de Patrimônio Mundial, e outras 
atrações poderiam ser consideradas no caso de 
designação nacional. O WTTC recomenda que 
o Governo também considere a possibilidade 
de desenvolver e promover uma designação de 
patrimônio estadual, tendo critérios claramente 
definidos como garantia de qualidade. Essa 
designação, que também ajudaria a promover a 
Marca Santa Catarina, deveria resultar em mais 
verbas estaduais para o desenvolvimento e a 
promoção de áreas identificadas como tendo um 
valor particular como patrimônio.
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em países mais estáveis como o Brasil, a Colômbia e a Argentina, 
onde o desenvolvimento tende a ser 100%  feito com capital 
próprio, e continua disponível o financiamento para projetos de 
novas construções e reformas abaixo de US$10 milhões.

Lodging Econometrics diz que o Brasil é responsável por um 
terço do total de projetos da América Latina, com 193 projetos que 
abrangem 32.819 apartamentos no final de 2008. O México vem 
em segundo lugar, com 142 projetos e 24.569 apartamentos. 

Poucas propriedades com marcas internacionais …  

O Brasil tem um dos maiores mercados domésticos de turismo da 
América Latina e, embora o país tenha estado na mira dos grandes 
grupos hoteleiros internacionais durante anos, a penetração de 
marcas internacionais ainda é muito modesta. Segundo a BSH 
International, firma de consultoria de investimento com sede 
em São Paulo, só 8% de todos os hotéis do Brasil pertencem a 
algum tipo de rede hoteleira, e apenas cerca de 4% fazem parte de 
alguma rede internacional. 

O principal operador internacional no país, e sua maior rede 
hoteleira – concentrada basicamente nos segmentos econômico 
/ médio – é o Grupo francês Accor, que instalou seu primeiro 
hotel no Brasil há mais de trinta anos e hoje tem cerca de 145 
propriedades, além de planos de inaugurar mais vários milhares 
de apartamentos nos próximos anos. As operações brasileiras do 
grupo agora estão divididas 50:40:10 entre os grupos Accor da 
França, Brascan do Canadá e Espírito Santo de Portugal. 

Outro dos maiores atores do Brasil, o master franqueado Atlântica 
Hotéis Internacional, contratou e iniciou a construção de três 
novos projetos em janeiro de 2009, e afirma que não vai alterar sua 

I N V E S T I M E N T O

O investimento direto líquido no Brasil só declinou ligeiramente em 2008 – quando foi de US$24,6 bilhões, 
contra US$27,5 bilhões em 2007 –, o que sugere que o compromisso de mais longo prazo com o país 
permanecerá firmemente ancorado. Sabe-se que o setor de Viagens & Turismo saiu-se menos bem, sendo 
que Oxford Economics estima uma queda de 3% no investimento de capital no setor no total do Brasil, que 
chegou a US$19,3 bilhões. A previsão é de que Santa Catarina sofra um declínio até maior, de -6%, o que 
significaria uma queda para R$2,6 bilhões (US$1,6 bilhões).

O BRASIL É VISTO COMO UM DOS PAÍSES MAIS ATRAENTES DO MUNDO 
PARA O INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO (IED). APESAR DA 
PERSPECTIVA SOMBRIA DE ESCASSEZ DE FLUXOS DE ENTRADA DE 
RECURSOS FINANCEIROS DE CURTO E MÉDIO PRAZO NO PAÍS – EM 
PARTICULAR EM UM MOMENTO EM QUE O DÉFICIT BRASILEIRO EM  
CONTA CORRENTE ESTÁ AUMENTANDO FORTEMENTE –, HÁ BONS  
MOTIVOS PARA SER OTIMISTAS NO LONGO PRAZO. 

INVESTIMENTO

Os dois próximos anos também poderiam ser de declínio, embora isto dependa, até certo ponto, 
da rapidez da recuperação da economia mundial. No entanto, assim como no caso do IED geral, 
a perspectiva de mais longo prazo continua sendo positiva. Na medida em que o arcabouço 
de políticas for conducente ao crescimento – com os governos federal e estadual assegurando 
as condições subjacentes para gerar confiança, dinamismo e sustentabilidade no mercado –, o 
investimento de capital do setor de Viagens & Turismo deverá aumentar 6% ao ano no Brasil, 
atingindo US$45,4 bilhões em 2019, ou mais de 8% de investimento de capital no total.

As previsões para Santa Catarina apontam para uma elevação ainda mais acentuada. Durante a 
próxima década, espera-se que o investimento de capital em Viagens & Turismo aumente 6,5% ao 
ano, ampliando sua participação no investimento total no estado para mais de 13% – ou R$7,4 
bilhões (US$3,5 bilhões pela taxa de câmbio de abril de 2009). 

INVESTIMENTO HOTELEIRO NO BRASIL  

Os planos estão sendo cancelados ou temporariamente suspensos    

Embora as previsões para os próximos dez anos sejam otimistas, os próximos dois anos poderão 
assistir a uma desaceleração no desenvolvimento de novos hotéis e do turismo no Brasil. A exemplo 
do que ocorre em outras partes do mundo, a maioria dos projetos da América Latina que ainda 
não tinha obtido as licenças e o financiamento necessários antes da crise de crédito do ano passado 
foi, ou está sendo, engavetada como resultado de modificações nas prioridades dos empreiteiros. 
Segundo Lodging Econometrics, o início de novos projetos caiu 60% no último trimestre do ano 
no total da região.

Em contraste com a situação na América do Norte, por exemplo, o capital próprio continua 
disponível, mas o desafio que o financiamento da dívida representa tende a impedir as iniciativas 
pioneiras enquanto durar a crise econômica. Os termos e condições dos empréstimos tornam-se cada 
vez mais estritos, embora grupos hoteleiros afirmem que o financiamento é menos problemático 
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em países mais estáveis como o Brasil, a Colômbia e a Argentina, 
onde o desenvolvimento tende a ser 100%  feito com capital 
próprio, e continua disponível o financiamento para projetos de 
novas construções e reformas abaixo de US$10 milhões.

Lodging Econometrics diz que o Brasil é responsável por um 
terço do total de projetos da América Latina, com 193 projetos que 
abrangem 32.819 apartamentos no final de 2008. O México vem 
em segundo lugar, com 142 projetos e 24.569 apartamentos. 

Poucas propriedades com marcas internacionais …  

O Brasil tem um dos maiores mercados domésticos de turismo da 
América Latina e, embora o país tenha estado na mira dos grandes 
grupos hoteleiros internacionais durante anos, a penetração de 
marcas internacionais ainda é muito modesta. Segundo a BSH 
International, firma de consultoria de investimento com sede 
em São Paulo, só 8% de todos os hotéis do Brasil pertencem a 
algum tipo de rede hoteleira, e apenas cerca de 4% fazem parte de 
alguma rede internacional. 

O principal operador internacional no país, e sua maior rede 
hoteleira – concentrada basicamente nos segmentos econômico 
/ médio – é o Grupo francês Accor, que instalou seu primeiro 
hotel no Brasil há mais de trinta anos e hoje tem cerca de 145 
propriedades, além de planos de inaugurar mais vários milhares 
de apartamentos nos próximos anos. As operações brasileiras do 
grupo agora estão divididas 50:40:10 entre os grupos Accor da 
França, Brascan do Canadá e Espírito Santo de Portugal. 

Outro dos maiores atores do Brasil, o master franqueado Atlântica 
Hotéis Internacional, contratou e iniciou a construção de três 
novos projetos em janeiro de 2009, e afirma que não vai alterar sua 

meta de crescimento anual, que é de cerca de dez propriedades por 
ano. Atlântica, que é o maior operador independente de marcas 
internacionais na América do Sul, possui mais de 70 hotéis em 
40 cidades do Brasil em todas as categorias. Destacam-se, entre 
suas marcas: Radisson, Four Points Sheraton, Quality, Clarion, 
Comfort e Park Inn.

Outras marcas locais no Brasil são Blue Tree e, no segmento 
econômico, Intercity, Bonaparte, Hotelavia Brasil e Viagem In.

… mas o desempenho do setor hoteleiro parece estar 
agüentando bem

Os hotéis existentes no Brasil estão se saindo bem em comparação 
com a maioria dos outros mercados das Américas. Construídos 
com base na demanda da classe média emergente do Brasil, os 
hotéis médios e econômicos têm permanecido razoavelmente 
imunes à crise internacional.

Os setores médio e econômico do Brasil ainda estavam fortes 
no início de 2009, conforme relata a revista Hotéis, embora 
a expectativa seja de que o aumento da receita gerada por 
apartamento disponível (revPAR) caia abaixo do aumento de 
13% do ano passado. Embora a moeda brasileira tenha recuperado 
parte de suas perdas, a desvalorização do Real em relação ao dólar 
que ocorreu desde setembro de 2008 fez aumentar a taxa de 
ocupação e o preço médio dos apartamentos dos hotéis no Brasil, 
mas a taxa de ocupação dos hotéis de luxo de São Paulo e do 
Rio de Janeiro caiu proporcionalmente ao declínio das viagens 
internacionais de negócios.

A Atlântica espera um crescimento de 10% em todo o seu sistema 
em 2009. No entanto, apesar da visão otimista da Atlântica, a 
fraca visibilidade da demanda da região e a incerteza econômica 
geral deixaram os hoteleiros cautelosos, o que é compreensível, 
especialmente nos segmentos mais altos. Na verdade, as condições 
voláteis do mercado levaram algumas das principais empresas 
hoteleiras internacionais, como Orient Express, a adiarem seus 
planos de novos desenvolvimentos até as condições melhorarem.

Na década de 1990, a hotelaria brasileira recebeu um influxo 
de capital estrangeiro com o estabelecimento no país do grupo 
mexicano Posadas, do Hyatt, do argentino Liberman, de Marriott, 
Hilton e do português Pestana. A tendência se manteve, porém, 
segundo a BSH, só 15% das transações em torno de hotéis e 
resorts de fato envolveram capital estrangeiro.

O tipo mais bem aceito de desenvolvimento hoteleiro no Brasil é 
o conceito de condo-hotel (a versão brasileira é mais um veículo 
de investimento do que um produto destinado a ser propriedade), 
que continua sendo uma alternativa financeira atraente porque o 
país ainda tem uma das taxas de juros mais altas do mundo.

I N V E S T I M E N T O

O investimento direto líquido no Brasil só declinou ligeiramente em 2008 – quando foi de US$24,6 bilhões, 
contra US$27,5 bilhões em 2007 –, o que sugere que o compromisso de mais longo prazo com o país 
permanecerá firmemente ancorado. Sabe-se que o setor de Viagens & Turismo saiu-se menos bem, sendo 
que Oxford Economics estima uma queda de 3% no investimento de capital no setor no total do Brasil, que 
chegou a US$19,3 bilhões. A previsão é de que Santa Catarina sofra um declínio até maior, de -6%, o que 
significaria uma queda para R$2,6 bilhões (US$1,6 bilhões).

O BRASIL É VISTO COMO UM DOS PAÍSES MAIS ATRAENTES DO MUNDO 
PARA O INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO (IED). APESAR DA 
PERSPECTIVA SOMBRIA DE ESCASSEZ DE FLUXOS DE ENTRADA DE 
RECURSOS FINANCEIROS DE CURTO E MÉDIO PRAZO NO PAÍS – EM 
PARTICULAR EM UM MOMENTO EM QUE O DÉFICIT BRASILEIRO EM  
CONTA CORRENTE ESTÁ AUMENTANDO FORTEMENTE –, HÁ BONS  
MOTIVOS PARA SER OTIMISTAS NO LONGO PRAZO. 

INVESTIMENTO

Os dois próximos anos também poderiam ser de declínio, embora isto dependa, até certo ponto, 
da rapidez da recuperação da economia mundial. No entanto, assim como no caso do IED geral, 
a perspectiva de mais longo prazo continua sendo positiva. Na medida em que o arcabouço 
de políticas for conducente ao crescimento – com os governos federal e estadual assegurando 
as condições subjacentes para gerar confiança, dinamismo e sustentabilidade no mercado –, o 
investimento de capital do setor de Viagens & Turismo deverá aumentar 6% ao ano no Brasil, 
atingindo US$45,4 bilhões em 2019, ou mais de 8% de investimento de capital no total.

As previsões para Santa Catarina apontam para uma elevação ainda mais acentuada. Durante a 
próxima década, espera-se que o investimento de capital em Viagens & Turismo aumente 6,5% ao 
ano, ampliando sua participação no investimento total no estado para mais de 13% – ou R$7,4 
bilhões (US$3,5 bilhões pela taxa de câmbio de abril de 2009). 

INVESTIMENTO HOTELEIRO NO BRASIL  

Os planos estão sendo cancelados ou temporariamente suspensos    

Embora as previsões para os próximos dez anos sejam otimistas, os próximos dois anos poderão 
assistir a uma desaceleração no desenvolvimento de novos hotéis e do turismo no Brasil. A exemplo 
do que ocorre em outras partes do mundo, a maioria dos projetos da América Latina que ainda 
não tinha obtido as licenças e o financiamento necessários antes da crise de crédito do ano passado 
foi, ou está sendo, engavetada como resultado de modificações nas prioridades dos empreiteiros. 
Segundo Lodging Econometrics, o início de novos projetos caiu 60% no último trimestre do ano 
no total da região.

Em contraste com a situação na América do Norte, por exemplo, o capital próprio continua 
disponível, mas o desafio que o financiamento da dívida representa tende a impedir as iniciativas 
pioneiras enquanto durar a crise econômica. Os termos e condições dos empréstimos tornam-se cada 
vez mais estritos, embora grupos hoteleiros afirmem que o financiamento é menos problemático 

I N V E S T I M E N T O
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I N V E S T I M E N T O

… não menos no Sul  

Na verdade, o Sul é a única região onde, desde 2006, foram 
construídos mais projetos do que fora planejado, diz a BSH. 
Mas esta é a única região onde a BSH espera que o nível de 
investimento seja mais baixo nos próximos três anos. Novos 
projetos de investimento em hotéis e resorts identificados 
pela BSH em outubro de 2008 representavam, conforme a 

  Investimentos programados em hotéis e resorts novos em Santa Catarina, 2006-11, e projetos para 2012 e além 

   Investimento      Investimento  Fonte 
Data de abertura/   previsto   Empregos  Proprietário/  por apartamento  do
Propriedade Cidade Tipo (R$ mil) Apartamentos diretos Empreiteiro Operador (R$) capital

2006

Sofitel Florianópolis Hotel 40.000 115 78 Construtora Accor 347.826 Brasil
      Meridiana Hospitality

Sleep Inn Joinville Apartamentos 8.000 148 40 nd Atlantica 54.054 nd
       Hotels

2007

Mercure Apartments Camboriú Hotel 32.160 201 80 nd Accor 160.000 Brasil
       Hospitality

Bristol Dolby Florianópolis Hotel 15.000 82 20 Beker Bristol 182.927 Brasil 
Ocean Park      Construction Hotels  

Mercure São José Florianópolis Hotel 20.000 122 48 nd Accor 163.934 Brasil
       Hospitality

2008

Hotel 10 Itajaí Hotel 5.200 82 13 nd Hdez 63.415 Brasil
       Empreendimentos

Hotel 10 Joinville Hotel 5.200 82 13 nd Hdez 63.415 Brasil
       Empreendimentos 

Programado 2008-09 (conforme out 2008)

Beto Carrero  Penha Resort 12.000 160 160 JB World Bourbon 75.000 Brasil
      Entretenimento Hotéis

Ibis São José São José Hotel 11.880 132 26 nd Accor Hospitality 90.000 Brasil
       Hospitality

Ponta dos Ganchos Florianópolis Resort/ 2.000 nd nd nd nd nd Brasil
Executive Resort  expansão

Blue Tree Millennium nd Hotel/ 2.500 nd nd nd Blue Tree Towers nd Brasil
  renovação

Programado 2010

Ibis Lages Lages Hotel 6.351 75 16 nd Accor Hospitality 87.083 Brasil
       Hospitality

Txai Resort nd Resort 8.000 40 48 Invest Tur Txai 350.000 Brasil

Hotel 10 Tubarão Hotel 5.200 82 13 Hdez Hdez 63.415 Brasil
      Empreendimentos Empreendimentos

Fonte:  Map of Investments in Brasil: Hotels and Resorts, BSH International

I N V E S T I M E N T O

DESENVOLVIMENTO HOTELEIRO  

O setor de hotéis econômicos emerge como uma 
alternativa à acomodação de luxo  

Os hotéis econômicos, que foram introduzidos no Brasil pela 
Accor com o Ibis e o Formule 1, surgiram nos últimos anos como 
alternativa muitas vezes preferível às acomodações mais luxuosas 
e têm taxas de ocupação que vão de 70% a 90%, dependendo de 
sua localização, e gerando um retorno consideravelmente mais 
alto do que o aluguel comercial. As estimativas assinalam que o 
crescimento dos hotéis econômicos foi de mais de 100% nos 
últimos quatro anos.

O Sul tem o segundo maior número de hotéis econômicos 
do Brasil, sendo responsável por 22% do total de apartamentos 
econômicos no país – 40 propriedades com 4.104 apartamentos 
(em outubro de 2008), segundo o relatório de pesquisa BSH, 
Economy Lodging in Brasil, 2008. A região registrou uma taxa 
média de crescimento na oferta de 9% ao ano, e aumento de 
revPAR de 13%.

O mercado brasileiro de resorts perde velocidade …

Tendo sido um dos segmentos que crescia mais rapidamente até 
pouco tempo atrás, o mercado brasileiro de resorts agora deve 
desacelerar-se no curto prazo, pois o custo dos impostos e da 
energia aumentou nos últimos anos. No total do Brasil, embora 
haja mais de oitenta projetos de resorts - 15.000 apartamentos - 
em curso, as dificuldades financeiras (em parte devidas à queda 
repentina das vendas de residências) fizeram com que alguns 
investidores europeus que haviam comprado terrenos de frente 
para o mar no Nordeste abandonassem os projetos.

A BSH International diz que, de todos os investimentos 
planejados no país em 2006, 30% foram construídos, 30% foram 
suspensos e outros 40%, adiados. E confirma que o Nordeste foi 
a região mais afetada. 

A BSH diz que, entre 2006 e agosto de 2008, 86 novos negócios 
foram construídos, com um investimento superior a R$1,86 
bilhões (US$869 milhões), resultando em 14.510 novos 
apartamentos e gerando 7.901 novos empregos.

O preço médio do aparta-
mento variava conforme o 
lugar no país,  mas era mais 
alto no Nordeste (onde a 
maioria dos resorts mais 
luxuosos foi desenvolvida), 
R$149.738, seguido pelo 
Sul (R$136.006,00)

Em 2008, segundo o mais recente Mapa dos Investimentos no 
Brasil, Pesquisa da BSH: Hotéis e Resorts, havia 60 resorts no país, 
com 14.912 apartamentos. Destes, só oito (2.093 apartamentos) 
estavam localizados no Sul, região que inclui, além de Santa 
Catarina, o Paraná e o Rio Grande do Sul.

  Capacidade das estâncias turísticas no Brasil, 2008 

Região Resorts Apartamentos % do total 

Centro-Oeste 3 1.103 8

Norte 2 844 6

Nordeste 31 7.257 48

Sul 8 2.093 14

Sudeste 16 3.615 24

Total 60 14.912 100

Fonte:  Economy Lodging in Brasil, BSH research, BSH International

  Capacidade dos hotéis econômicos do Brasil por região, 2008 

Região Resorts Apartamentos % do total 

Centro-Oeste 6 666 3,5

Norte 5 710 3,8

Nordeste 18 2.542 14,2

Sul 40 4.104 21,7

Sudeste 69 10.759 56,8

Total 138 18.781 100 

Fonte:   Economy Lodging in Brasil, BSH Research, BSH International

  Hotéis inaugurados no Brasil entre 2006 e agôsto de 2008

  Investimentos
 Hotéis/ previstos  Empregos
Região empresas (R$ mil) Apartamentos diretos

Centro-Oeste 7 132.320 1.411 629

Norte 4 56.700 638 293

Nordeste 28 847.217 5.658 4.247

Sul 12 187.960 1.382 502

Sudeste 35 639.279 5.421 2.230

Total 86 1.863.476 14.510 7.901

Fonte:  Map of Investments in Brasil: Hotels and Resorts, BSH International

  Preços médios por apartamento  
  em hotéis inaugurados entre  
  2006 e 2008 

Região Preço médio (R$)

Centro-Oeste 93.777

Norte 88.871

Nordeste 149.738

Sul 136.006

Sudeste 117.926

Médio global 128.427

Fonte:   Map of Investments in Brasil: Hotels and Resorts, 
BSH International
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… não menos no Sul  

Na verdade, o Sul é a única região onde, desde 2006, foram 
construídos mais projetos do que fora planejado, diz a BSH. 
Mas esta é a única região onde a BSH espera que o nível de 
investimento seja mais baixo nos próximos três anos. Novos 
projetos de investimento em hotéis e resorts identificados 
pela BSH em outubro de 2008 representavam, conforme a 

informação, menos de 3% do investimento total planejado em 
resorts do Brasil inteiro. 

É interessante ver que a fonte de capital para todos os projetos 
listados pela BSH (ver tabela a seguir) é o Brasil, talvez 
confirmando a pouca importância do investimento estrangeiro 
no setor em Santa Catarina, e também no Brasil, até agora.

  Investimentos programados em hotéis e resorts novos em Santa Catarina, 2006-11, e projetos para 2012 e além 

   Investimento      Investimento  Fonte 
Data de abertura/   previsto   Empregos  Proprietário/  por apartamento  do
Propriedade Cidade Tipo (R$ mil) Apartamentos diretos Empreiteiro Operador (R$) capital

2006

Sofitel Florianópolis Hotel 40.000 115 78 Construtora Accor 347.826 Brasil
      Meridiana Hospitality

Sleep Inn Joinville Apartamentos 8.000 148 40 nd Atlantica 54.054 nd
       Hotels

2007

Mercure Apartments Camboriú Hotel 32.160 201 80 nd Accor 160.000 Brasil
       Hospitality

Bristol Dolby Florianópolis Hotel 15.000 82 20 Beker Bristol 182.927 Brasil 
Ocean Park      Construction Hotels  

Mercure São José Florianópolis Hotel 20.000 122 48 nd Accor 163.934 Brasil
       Hospitality

2008

Hotel 10 Itajaí Hotel 5.200 82 13 nd Hdez 63.415 Brasil
       Empreendimentos

Hotel 10 Joinville Hotel 5.200 82 13 nd Hdez 63.415 Brasil
       Empreendimentos 

Programado 2008-09 (conforme out 2008)

Beto Carrero  Penha Resort 12.000 160 160 JB World Bourbon 75.000 Brasil
      Entretenimento Hotéis

Ibis São José São José Hotel 11.880 132 26 nd Accor Hospitality 90.000 Brasil
       Hospitality

Ponta dos Ganchos Florianópolis Resort/ 2.000 nd nd nd nd nd Brasil
Executive Resort  expansão

Blue Tree Millennium nd Hotel/ 2.500 nd nd nd Blue Tree Towers nd Brasil
  renovação

Programado 2010

Ibis Lages Lages Hotel 6.351 75 16 nd Accor Hospitality 87.083 Brasil
       Hospitality

Txai Resort nd Resort 8.000 40 48 Invest Tur Txai 350.000 Brasil

Hotel 10 Tubarão Hotel 5.200 82 13 Hdez Hdez 63.415 Brasil
      Empreendimentos Empreendimentos

Fonte:  Map of Investments in Brasil: Hotels and Resorts, BSH International
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A BSH diz que, entre 2006 e agosto de 2008, 86 novos negócios 
foram construídos, com um investimento superior a R$1,86 
bilhões (US$869 milhões), resultando em 14.510 novos 
apartamentos e gerando 7.901 novos empregos.

Em 2008, segundo o mais recente Mapa dos Investimentos no 
Brasil, Pesquisa da BSH: Hotéis e Resorts, havia 60 resorts no país, 
com 14.912 apartamentos. Destes, só oito (2.093 apartamentos) 
estavam localizados no Sul, região que inclui, além de Santa 
Catarina, o Paraná e o Rio Grande do Sul.

  Capacidade das estâncias turísticas no Brasil, 2008 

Região Resorts Apartamentos % do total 

Centro-Oeste 3 1.103 8

Norte 2 844 6

Nordeste 31 7.257 48

Sul 8 2.093 14

Sudeste 16 3.615 24

Total 60 14.912 100

Fonte:  Economy Lodging in Brasil, BSH research, BSH International

  Hotéis inaugurados no Brasil entre 2006 e agôsto de 2008

  Investimentos
 Hotéis/ previstos  Empregos
Região empresas (R$ mil) Apartamentos diretos

Centro-Oeste 7 132.320 1.411 629

Norte 4 56.700 638 293

Nordeste 28 847.217 5.658 4.247

Sul 12 187.960 1.382 502

Sudeste 35 639.279 5.421 2.230

Total 86 1.863.476 14.510 7.901

Fonte:  Map of Investments in Brasil: Hotels and Resorts, BSH International

  Preços médios por apartamento  
  em hotéis inaugurados entre  
  2006 e 2008 

Região Preço médio (R$)

Centro-Oeste 93.777

Norte 88.871

Nordeste 149.738

Sul 136.006

Sudeste 117.926

Médio global 128.427

Fonte:   Map of Investments in Brasil: Hotels and Resorts, 
BSH International
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APOIO DO GOVERNO DO ESTADO PARA NOVOS INVESTIMENTOS

SC investimento, a nova agência de promoção de investimentos 

Embora ainda não haja detalhes disponíveis, o Governo do Estado de Santa Catarina informa que criou uma nova agência de 
promoção de investimentos, a SC Investimentos. Esta agência atuará como primeiro elo de ligação com investidores, parceiros e 
empresas internacionais que trabalham no setor global de Viagens & Turismo, operando como “primeira porta de entrada” para a 
expansão e o aperfeiçoamento de negócios e investimentos. 

O papel de SC investimentos será de fornecer dados e outras informações necessárias aos investidores potenciais - p.ex., sobre 
procedimentos para instalar-se em Santa Catarina -, facilitando assim as relações de investimento e assegurando soluções 
providenciadas a partir de um ponto único para formar parcerias fortes e bem sucedidas. 

Entre seus planos para a promoção do turismo e das oportunidades 
de investimento em imóveis em 2009/2010, está a participação 
nas principais feiras internacionais de turismo do mundo todo, 
bem como a organização de road shows e workshops com 
investidores interessados durante esses eventos. Como resultado 
do Global Travel & Tourism Summit, o Governo de Santa 
Catarina, através de sua Secretaria de Estado de Turismo, Cultura 
e Esportes, fez uma parceria com a Sotheby’s International 
Realty. Outras parcerias assim despontam no horizonte.

É preciso assinalar que o estado já atraiu grande número de 
pequenas e médias empresas de diferentes países e setores – em 
áreas tais como novas tecnologias, hardware e software, fontes 
de energia limpa e meio ambiente –, e empresas estrangeiras 
implantaram suas fábricas ou divisões em Santa Catarina.

Entre elas estão: Whirlpool e Kimberly-Clark dos EUA, Bosch 
da Alemanha, Takata do Japão, Saint Gaubin-Pilkington da 
França e do Reino Unido, ABB da Suíça, e diversas empresas 
do México, Portugal, Espanha e Itália.

O turismo agora foi acrescentado à sua lista de setores 
prioritários para futuros investimentos. O governo do 
estado afirma oferecer incentivos de diferentes tipos aos 
investimentos, inclusive adiamento no pagamento de alguns 
impostos (a maioria dos impostos não é da alçada do governo 
estadual), taxas de juros preferenciais e outros incentivos 
fiscais e financeiros, dependendo do tipo de atividade e da 
localização do negócio, bem como de se este já existia ou está 
sendo implementado agora.

No entanto, a tributação continua sendo extremamente pesada 
– em particular os impostos pagos por pessoas jurídicas –, com 
um operador hoteleiro típico pagando 57 impostos diferentes. 
Os encargos sociais também são considerados um grave fator 
que faz desistir do investimento.

I N V E S T I M E N T O

Apesar do atual desaquecimento, que 
inevitavelmente terá algum impacto sobre os 
novos investimentos, muitos projetos novos 
estão sendo preparados no Sul, e não menos 
em Santa Catarina, depois da publicação da 
lista Mapa de Investimentos no Brasil (Map of 
Investments in Brasil) da BSH International em 
outubro de 2008. 

A SANTUR (Santa Catarina Turismo) 
produziu uma carteira de projetos turísticos para 
investidores potenciais para o 9o Global Travel 
& Tourism Summit, realizado em Florianópolis. 
O Relatório de Oportunidade de Investimento 
em Santa Catarina, produzido pelo jovem 
SC Investimentos (ver abaixo), sugere que 
os novos desenvolvimentos, seja em etapa de 
construção, seja ainda na prancheta, poderiam 
gerar até R$13,5 bilhões (cerca de US$6,3 
bilhões) em investimentos nos próximos anos 
(não são fornecidos dados precisos quanto ao 
cronograma).

Foram identificados cerca de 37 projetos 
diferentes – muito poucos dos quais figuram 
no relatório Mapa de Investimentos do BSH 
2008. Além de hotéis, condo-hotéis e resorts, 
os projetos incluem povoados completos 
de resort equipados com escolas e hospitais, 
clubes de golf, marinas, spas, teleféricos e toda 
uma série de atrações turísticas em diferentes 
partes do estado, inclusive na região serrana. 
O mais importante desses projetos, em termos 
de tamanho e valor, é um desenvolvimento 
ligado à Atlântica em Quinta dos Ganchos, 
na península de Governador Celso Ramos.  
O projeto, orçado em mais de US$3 bilhões, 
também é o único envolvimento estrangeiro no 
momento – através de Plural Brasil (subsidiária 
da empresa espanhola de mesmo nome).

Além disso, o estado de Santa Catarina foi 
selecionado como local de um dos 25 projetos 
do Governo Federal identificados para um novo 
Projeto de Hotéis Históricos a ser gerenciado 
pelo Ministério do  Turismo. A Fortaleza de 
Santa Cruz na Ilha de Anhatomirim, que hoje é 

um Museu Nacional (a ilha pertence à Marinha 
do Brasil), deverá ser transformada em uma 
pousada de luxo com 48 apartamentos e suites. 
Procuram-se investimentos de cerca de R$25 
milhões (US$11,7 milhões), de preferência 
feitos por um grupo internacional.

Projetos recentemente desenvolvidos em Santa 
Catarina, ou projetos hoje em construção, 
listados no Anuário do Turismo da EXAME – fonte 
respeitada de novos projetos de investimento – 
vão de um Radisson com 170 apartamentos 
em Florianópolis que custará R$200.000 
(US$93.500) por quarto, a um Mercure de 
201 apartamentos em Balneário Camboriú 
por R$160.000 (US$74.800) por apartamento, 
bem como um Comfort Atlântica em Lages 
com 120 apartamentos e uma propriedade de 
160 apartamentos no Parque Beto Carrero, 
parque temático líder, em Penha – ambos por 
R$75.000 (US$35.000) por apartamento.

Esses preços são extremamente atraentes 
comparados com os padrões internacionais, 
embora muito vá depender, é claro, da qualidade 
do produto final. A BSH International diz 
que só há 17 hotéis realmente cinco estrelas 
em todo o Brasil, e as chamadas propriedades 
cinco estrelas de Santa Catarina geralmente 
espelham a diferença entre os padrões local e 
internacional de classificação. 

NOVAS OPORTUNIDADES EM SANTA CATARINA 

A SANTUR espera cerca de R$10 R$13,5 bilhões em investimentos em novos hotéis 
e turismo  

I N V E S T I M E N T O
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APOIO DO GOVERNO DO ESTADO PARA NOVOS INVESTIMENTOS

SC investimento, a nova agência de promoção de investimentos 

Embora ainda não haja detalhes disponíveis, o Governo do Estado de Santa Catarina informa que criou uma nova agência de 
promoção de investimentos, a SC Investimentos. Esta agência atuará como primeiro elo de ligação com investidores, parceiros e 
empresas internacionais que trabalham no setor global de Viagens & Turismo, operando como “primeira porta de entrada” para a 
expansão e o aperfeiçoamento de negócios e investimentos. 

O papel de SC investimentos será de fornecer dados e outras informações necessárias aos investidores potenciais - p.ex., sobre 
procedimentos para instalar-se em Santa Catarina -, facilitando assim as relações de investimento e assegurando soluções 
providenciadas a partir de um ponto único para formar parcerias fortes e bem sucedidas. 

Entre seus planos para a promoção do turismo e das oportunidades 
de investimento em imóveis em 2009/2010, está a participação 
nas principais feiras internacionais de turismo do mundo todo, 
bem como a organização de road shows e workshops com 
investidores interessados durante esses eventos. Como resultado 
do Global Travel & Tourism Summit, o Governo de Santa 
Catarina, através de sua Secretaria de Estado de Turismo, Cultura 
e Esportes, fez uma parceria com a Sotheby’s International 
Realty. Outras parcerias assim despontam no horizonte.

É preciso assinalar que o estado já atraiu grande número de 
pequenas e médias empresas de diferentes países e setores – em 
áreas tais como novas tecnologias, hardware e software, fontes 
de energia limpa e meio ambiente –, e empresas estrangeiras 
implantaram suas fábricas ou divisões em Santa Catarina.

Entre elas estão: Whirlpool e Kimberly-Clark dos EUA, Bosch 
da Alemanha, Takata do Japão, Saint Gaubin-Pilkington da 
França e do Reino Unido, ABB da Suíça, e diversas empresas 
do México, Portugal, Espanha e Itália.

O turismo agora foi acrescentado à sua lista de setores 
prioritários para futuros investimentos. O governo do 
estado afirma oferecer incentivos de diferentes tipos aos 
investimentos, inclusive adiamento no pagamento de alguns 
impostos (a maioria dos impostos não é da alçada do governo 
estadual), taxas de juros preferenciais e outros incentivos 
fiscais e financeiros, dependendo do tipo de atividade e da 
localização do negócio, bem como de se este já existia ou está 
sendo implementado agora.

No entanto, a tributação continua sendo extremamente pesada 
– em particular os impostos pagos por pessoas jurídicas –, com 
um operador hoteleiro típico pagando 57 impostos diferentes. 
Os encargos sociais também são considerados um grave fator 
que faz desistir do investimento.

I N V E S T I M E N T O

um Museu Nacional (a ilha pertence à Marinha 
do Brasil), deverá ser transformada em uma 
pousada de luxo com 48 apartamentos e suites. 
Procuram-se investimentos de cerca de R$25 
milhões (US$11,7 milhões), de preferência 
feitos por um grupo internacional.

Projetos recentemente desenvolvidos em Santa 
Catarina, ou projetos hoje em construção, 
listados no Anuário do Turismo da EXAME – fonte 
respeitada de novos projetos de investimento – 
vão de um Radisson com 170 apartamentos 
em Florianópolis que custará R$200.000 
(US$93.500) por quarto, a um Mercure de 
201 apartamentos em Balneário Camboriú 
por R$160.000 (US$74.800) por apartamento, 
bem como um Comfort Atlântica em Lages 
com 120 apartamentos e uma propriedade de 
160 apartamentos no Parque Beto Carrero, 
parque temático líder, em Penha – ambos por 
R$75.000 (US$35.000) por apartamento.

Esses preços são extremamente atraentes 
comparados com os padrões internacionais, 
embora muito vá depender, é claro, da qualidade 
do produto final. A BSH International diz 
que só há 17 hotéis realmente cinco estrelas 
em todo o Brasil, e as chamadas propriedades 
cinco estrelas de Santa Catarina geralmente 
espelham a diferença entre os padrões local e 
internacional de classificação. 

NOVAS OPORTUNIDADES EM SANTA CATARINA 

A SANTUR espera cerca de R$10 R$13,5 bilhões em investimentos em novos hotéis 
e turismo  

I N V E S T I M E N T O
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SC Parcerias 

SC Parcerias é a empresa formada pelo Governo 
deste estado para promover as Parcerias Público-
Privadas. Sua finalidade é criar investimentos 
em Santa Catarina, basicamente no intuito de 
melhorar a infra-estrutura do estado, como 
rodovias, portos, ativos e serviços públicos, rede 
de esgotos e sistema de abastecimento de água. 
Contudo, essas parcerias também abrangem o 
desenvolvimento do turismo.

Além do BNDES (banco nacional de 
fomento), há dois bancos estatais disponíveis 
para proporcionar linhas de crédito de curto e 
de longo prazo para investimento fixo e capital 
de giro na região, inclusive verbas específicas 
para turismo. Prazos, condições, taxas de juros, 
etc., variam conforme o tamanho do negócio, 
o tipo de empreendimento e o montante a ser 
financiado. Como já foi apontado, contudo, as 
taxas de juros proibitivas fazem com que seja 
menos do que atraente tomar empréstimos nos 
mercados abertos no Brasil.

Custos altos e obstáculos burocráticos 
podem desencorajar o investimento … 

Embora o crescimento potencial do setor de 
Viagens & Turismo de Santa Catarina com 
certeza motive possíveis investidores, os 
impostos e encargos sociais elevados, o sistema 
fiscal e regulatório extremamente complexo, 
o mercado de trabalho rígido, as altas taxas 
de juros e opções de financiamento limitadas 
podem criar um ambiente desalentador para os 
investidores que não estão familiarizados com 
o Brasil. 

O progresso na atração do investimento 
estrangeiro para projetos turísticos no curto a 
médio prazos dependerá de se o Governo do 
estado vai desenvolver procedimentos claros e 
transparentes para os investidores potenciais, 
acesso mais rápido a alvarás de construções e de 
funcionamento (informa-se que, no momento, 
esse processo leva até três anos) e incentivos 
atraentes. 

… e o marketing internacional de Santa 
Catarina continua sendo um desafio 

Os vastos recursos naturais do estado – e não 
apenas suas belas praias – oferecem grandes  
oportunidades para a diversificação do produto 
turístico catarinense hoje existente que, por sua 
vez, poderia atrair novos mercados e, o que é 
extremamente importante, negócios de mais 
alta rentabilidade.

No entanto, esse potencial também lança um 
desafio aos investidores: as instalações turísticas 
de mais alta rentabilidade também supõem 
clientes afluentes. O desenvolvimento precisa 
estar estreitamente integrado a planos de 
marketing realistas para atrair novos visitantes 
internacionais, o que - dadas as distâncias 
envolvidas, sem falar dos problemas de marketing 
de Santa Catarina, parte pouco conhecida de 
um grande país que possui atrações igualmente 
vastas e variadas – no passado já demonstrou 
ser difícil. No entanto, esse desafio poderia ser 
uma vantagem, conferindo uma determinada 
orientação às metas de desenvolvimento dos 
investidores estatais e individuais.
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I N V E S T I M E N T OI N V E S T I M E N T O

Custos altos e obstáculos burocráticos 
podem desencorajar o investimento … 

Embora o crescimento potencial do setor de 
Viagens & Turismo de Santa Catarina com 
certeza motive possíveis investidores, os 
impostos e encargos sociais elevados, o sistema 
fiscal e regulatório extremamente complexo, 
o mercado de trabalho rígido, as altas taxas 
de juros e opções de financiamento limitadas 
podem criar um ambiente desalentador para os 
investidores que não estão familiarizados com 
o Brasil. 

O progresso na atração do investimento 
estrangeiro para projetos turísticos no curto a 
médio prazos dependerá de se o Governo do 
estado vai desenvolver procedimentos claros e 
transparentes para os investidores potenciais, 
acesso mais rápido a alvarás de construções e de 
funcionamento (informa-se que, no momento, 
esse processo leva até três anos) e incentivos 
atraentes. 

… e o marketing internacional de Santa 
Catarina continua sendo um desafio 

Os vastos recursos naturais do estado – e não 
apenas suas belas praias – oferecem grandes  
oportunidades para a diversificação do produto 
turístico catarinense hoje existente que, por sua 
vez, poderia atrair novos mercados e, o que é 
extremamente importante, negócios de mais 
alta rentabilidade.

No entanto, esse potencial também lança um 
desafio aos investidores: as instalações turísticas 
de mais alta rentabilidade também supõem 
clientes afluentes. O desenvolvimento precisa 
estar estreitamente integrado a planos de 
marketing realistas para atrair novos visitantes 
internacionais, o que - dadas as distâncias 
envolvidas, sem falar dos problemas de marketing 
de Santa Catarina, parte pouco conhecida de 
um grande país que possui atrações igualmente 
vastas e variadas – no passado já demonstrou 
ser difícil. No entanto, esse desafio poderia ser 
uma vantagem, conferindo uma determinada 
orientação às metas de desenvolvimento dos 
investidores estatais e individuais.
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TABELAS RESUMIDAS  
ESTIMATIVAS E PREVISÕES 

 Bilhões 2009  Bilhões 2019
SANTA CATARINA de R$ % do total Crescimento1 de R$ % do total Crescimento2

Viagens & Turismo Particular  5,5 8,6 -2,6 12,6 9,2 4,4

Viagens de Negócios 1,1 1,0 2,8 2,7 1,1 4,9

Gastos governamentais  0,3 1,9 5,4 0,7 2,0 3,3

Investimento de capital 2,6 12,7 -6,2 7,4 13,3 6,5

Exportações de visitantes 6,4 19,0 -1,6 14,0 16,3 4,0

Outras exportações 0,7 2,1 10,0 1,9 2,2 5,9

Demanda V&T 16,8 11,8 -1,9 39,2 12,8 4,7

PIB Setor Direto 6,7 5,6 -3,7 14,8 5,8 4,2

PIB Economia de V&T 14,8 12,5 -3,2 33,8 13,3 4,5

Emprego Direto do Setor3 229,6 5,4 -4,9 305,4 5,6 2,9

Emprego da Economia de V&T3 509,5 11,9 -4,4 696,1 12,7 3,2

1 2009 crescimento real ajustado pela inflação (%);  2 2009-2019 crescimento real anualizado ajustado pela inflação (%);  3 Milhares de empregos 

 US$ 2009  US$ 2019
BRASIL Bilhões % do total Crescimento1 Bilhões % do total Crescimento2

Viagens & Turismo Particular  52,5 6,4 -2,2 104,9 6,9 4,5

Viagens de Negócios 13,3 1,0 4,8 29,3 1,2 5,5

Gastos governamentais  7,9 2,8 4,9 13,9 2,9 3,2

Investimento de capital 19,3 8,2 -2,6 45,4 8,3 6,2

Exportações de visitantes 6,3 3,0 8,0 12,5 2,6 4,5

Outras exportações 6,1 3,0 15,6 13,6 2,8 5,6

Demanda V&T 105,4 6,8 0,6 219,6 7,2 4,9

PIB Setor Direto 32,8 2,5 -0,5 63,1 2,5 4,1

PIB Economia de V&T 82,8 6,2 -0,4 165,6 6,6 4,5

Emprego Direto do Setor3 2.243,1 2,4 0,9 2.963,7 2,5 2,8

Emprego da Economia de V&T3 5.561,7 5,9 1,0 7.504,6 6,3 3,0

1 2009 crescimento real ajustado pela inflação (%);  2 2009-2019 crescimento real anualizado ajustado pela inflação (%);  3 Milhares de empregos 

 US$ 2009  US$ 2019
MUNDO Bilhões % do total Crescimento1 Bilhões % do total Crescimento2

Viagens & Turismo Particular  2.990 8,6 -2,9 5.575 8,9 3,8

Viagens de Negócios 745 1,3 -7,2 1.376 1,3 3,6

Gastos governamentais  404 3,9 3,3 709 4,0 3,2

Investimento de capital 1.220 9,4 -5,3 2.590 9,3 4,7

Exportações de visitantes 1.079 6,0 -4,5 2.131 5,0 4,7

Outras exportações 901 5,0 -5,4 2.001 4,7 6,0

Demanda V&T 7.340 9,6 -4,0 14.381 9,5 4,3

PIB Setor Direto 1.870 3,2 -3,5 3.396 3,1 3,6

PIB Economia de V&T 5.474 9,4 -3,5 10.478 9,5 4,0

Emprego Direto do Setor3 77.276 2,7 -1,9 97.786 3,0 2,4

Emprego da Economia de V&T3 219.812 7,6 -2,8 275.695 8,4 2,3

1 2009 crescimento real ajustado pela inflação (%);  2 2009-2019 crescimento real anualizado ajustado pela inflação (%);  3 Milhares de empregos 

C O N T A  S A T É L I T E  D O  T U R I S M O  S I M U L A D A

CONTA SATÉLITE DO 
TURISMO SIMULADA
NO INTUITO DE QUANTIFICAR O IMPACTO ECONÔMICO DO SETOR DE 
VIAGENS & TURISMO EM SANTA CATARINA, USAMOS O ARCABOUÇO DE 
UMA CONTA SATÉLITE DO TURISMO (CST). ESTE RESUMO DE RESULTADOS 
COMPARA SANTA CATARINA COM O BRASIL E O MUNDO EM GERAL.

PIB

MUNDO – Viagens & Turismo constituem um setor de alto crescimento; 
prevê-se que sua atividade econômica total se expanda 4,0% ao ano no 
mundo em termos reais nos próximos dez anos. Em 2009, o setor de 
Viagens & Turismo deverá ser responsável, diretamente, por 3,2% do PIB 
do mundo, ao passo que a economia de Viagens & Turismo em sentido 
mais amplo contribuirá com 9,4%.

BRASIL – Espera-se que o setor de Viagens & Turismo dê uma 
contribuição direta de 2,5% para o PIB em 2009, com um ganho médio 
anualizado de 4,1% entre 2010 e 2019. A contribuição da economia de 
Viagens & Turismo será de 6,2% em 2009, aumentando para 6,6% nos 
próximos dez anos.

SANTA CATARINA – Espera-se que o setor de Viagens & Turismo 
dê uma contribuição direta de 5,6% ao PIB estadual em 2009  
(R$6,7 bilhões ou US$2,9 bilhões), subindo em termos nominais 
para R$14,8 bilhões ou US$5,6 bilhões (5,8% do total) em 2019.  
A contribuição da economia de Viagens & Turismo (participação em %) 
deverá passar de 12,5% (R$14,8 bilhões ou US$6,4 bilhões) para 13,3% 
(R$33,8 bilhões ou US$12,8 bilhões) no mesmo período.

EMPREGO 

MUNDO – As atividades de Viagens & Turismo são intensivas em uso 
de recursos humanos, e criam empregos de qualidade em todo o espectro 
do emprego. Em 2009, um de cada 13,1 postos de trabalho do mundo 
será gerado pela economia de Viagens & Turismo, que será responsável 
por 7,6% do emprego do mundo. Hoje há 77,3 milhões de empregos 
diretos em Viagens & Turismo e 219,8 milhões de empregos na economia 
de Viagens & Turismo em sentido amplo, e essas cifras aumentarão para  
97,8 milhões e 275,7 milhões, respectivamente, em 2019.

BRASIL – Espera-se que o setor de Viagens & Turismo gere 2.243.000 
empregos diretos em 2009 (2,4% do total de postos de  trabalho), ao passo 
que a economia mais ampla de Viagens & Turismo será responsável por 
5.562.000 empregos (5,9% do total de postos de trabalho). 

SANTA CATARINA – Estima-se que a economia de Viagens & 
Turismo ofereça 509.500 postos de trabalho em 2009 – 11,9% do total, 
ou um em cada 8,4 empregos. Em 2019, deve-se atingir o patamar de 
696.100 empregos, 12,7% do total ou um de cada 7,9 postos de trabalho. 
Os 229.600 empregos diretos gerados pelo setor de Viagens & Turismo 
são responsáveis por 5,4% do emprego total em 2009, e a previsão é 
de que esse número suba para 305.400, ou 5,6% do total de postos de 
trabalho, em 2019. 

DEMANDA

MUNDO – Espera-se que, em 2009, a demanda global represente 
US$7,340 bilhões em atividade econômica (Demanda Total), previsão 
que deve subir para US$14,381 bilhões em 2019. 

BRASIL – Espera-se que a demanda por Viagens & Turismo atinja 
US$105 bilhões em 2009, e que suba para US$220 bilhões em 2019.

SANTA CATARINA – Em 2009, espera-se que Viagens & Turismo atinja 

R$16,8 bilhões (US$7,3 bilhões) em termos de atividade econômica 
(Demanda Total), elevando-se a R$39 bilhões (US$14,9 bilhões)  
em 2019.

INVESTIMENTO DE CAPITAL 

MUNDO – O setor de Viagens & Turismo é catalisador dos setores de 
construção e manufatura. Espera-se que, em 2009, os setores público 
e privado juntos gastem US$1,22 trilhões em novos investimentos de 
capital em Viagens & Turismo no plano mundial – 9,4% do investimento 
total – elevando-se a US$2,59 trilhões, ou 9,3% do total, em 2019. 

BRASIL – Espera-se que o total do investimento de capital do setor de 
Viagens & Turismo no Brasil seja de US$19,3 bilhões em 2009, ou 8,2% 
do total regional de investimento de capital.

SANTA CATARINA – Estima-se que o investimento de capital do setor  
de Viagens & Turismo seja de R$2,6 bilhões em 2009 – US$1,2 bilhões  
ou 12,7% do investimento  total. Em 2019, esse rubro deve atingir  
R$7,4 bilhões, US$2,8 bilhões ou 13,3 % do investimento de capital total 
no estado. 

EXPORTAÇÕES

MUNDO – O setor de Viagens & Turismo é um grande exportador, 
pois os visitantes que entram nos países injetam divisas diretamente na 
economia.

BRASIL – Espera-se que as exportações do setor de Viagens & Turismo 
no Brasil representem 6,0% do total das exportações em 2009.

SANTA CATARINA – As exportações representam uma parte muito 
importante da contribuição do setor de Viagens & Turismo para o PIB. 
Espera-se que o setor de Viagens & Turismo gere 21,1% (R$7,1 bilhões 
ou US$3,1 bilhões) do total de exportações de Santa Catarina em 2009, 
elevando-se para R$15,9 bilhões, ou US$6,0 bilhões (18,5% do total das 
exportações), em 2019.

GASTOS GOVERNAMENTAIS

MUNDO – O setor de Viagens & Turismo tanto gera receita para o 
Governo como recebe verbas governamentais. No plano mundial, espera- 
se que, em 2009, o setor de Viagens &Turismo atraia US$404 bilhões  
dos gastos governamentais, ou 3,9% dos gastos totais. Em 2019, os  
gastos governamentais com Viagens & Turismo devem elevar-se a  
US$709 bilhões – 4,0% dos gastos totais.

BRASIL – No Brasil, espera-se que, em 2009, o setor de Viagens & 
Turismo atraia R$18,1 bilhões (US$7,9 bilhões), ou 2,8% do gasto total. 
Esse montante deve subir para R$36,6 bilhões (US$13,9 bilhões), ou 
2,9% do gasto governamental total em 2019.

SANTA CATARINA – Espera-se que, em 2009, os gastos operacionais 
do Governo estadual com Viagens & Turismo em Santa Catarina 
sejam de R$0,3 bilhão (US$0,1 bilhão), ou 1,9% do total dos gastos 
governamentais. Prevê-se que, em 2019, esse gasto seja de R$0,7 bilhão 
(US$0,3 bilhão), ou 2,0% do total de gastos governamentais.

C O N T A  S A T É L I T E  D O  T U R I S M O  S I M U L A D A
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TABELAS RESUMIDAS  
ESTIMATIVAS E PREVISÕES 

 Bilhões 2009  Bilhões 2019
SANTA CATARINA de R$ % do total Crescimento1 de R$ % do total Crescimento2

Viagens & Turismo Particular  5,5 8,6 -2,6 12,6 9,2 4,4

Viagens de Negócios 1,1 1,0 2,8 2,7 1,1 4,9

Gastos governamentais  0,3 1,9 5,4 0,7 2,0 3,3

Investimento de capital 2,6 12,7 -6,2 7,4 13,3 6,5

Exportações de visitantes 6,4 19,0 -1,6 14,0 16,3 4,0

Outras exportações 0,7 2,1 10,0 1,9 2,2 5,9

Demanda V&T 16,8 11,8 -1,9 39,2 12,8 4,7

PIB Setor Direto 6,7 5,6 -3,7 14,8 5,8 4,2

PIB Economia de V&T 14,8 12,5 -3,2 33,8 13,3 4,5

Emprego Direto do Setor3 229,6 5,4 -4,9 305,4 5,6 2,9

Emprego da Economia de V&T3 509,5 11,9 -4,4 696,1 12,7 3,2

1 2009 crescimento real ajustado pela inflação (%);  2 2009-2019 crescimento real anualizado ajustado pela inflação (%);  3 Milhares de empregos 

 US$ 2009  US$ 2019
BRASIL Bilhões % do total Crescimento1 Bilhões % do total Crescimento2

Viagens & Turismo Particular  52,5 6,4 -2,2 104,9 6,9 4,5

Viagens de Negócios 13,3 1,0 4,8 29,3 1,2 5,5

Gastos governamentais  7,9 2,8 4,9 13,9 2,9 3,2

Investimento de capital 19,3 8,2 -2,6 45,4 8,3 6,2

Exportações de visitantes 6,3 3,0 8,0 12,5 2,6 4,5

Outras exportações 6,1 3,0 15,6 13,6 2,8 5,6

Demanda V&T 105,4 6,8 0,6 219,6 7,2 4,9

PIB Setor Direto 32,8 2,5 -0,5 63,1 2,5 4,1

PIB Economia de V&T 82,8 6,2 -0,4 165,6 6,6 4,5

Emprego Direto do Setor3 2.243,1 2,4 0,9 2.963,7 2,5 2,8

Emprego da Economia de V&T3 5.561,7 5,9 1,0 7.504,6 6,3 3,0

1 2009 crescimento real ajustado pela inflação (%);  2 2009-2019 crescimento real anualizado ajustado pela inflação (%);  3 Milhares de empregos 

 US$ 2009  US$ 2019
MUNDO Bilhões % do total Crescimento1 Bilhões % do total Crescimento2

Viagens & Turismo Particular  2.990 8,6 -2,9 5.575 8,9 3,8

Viagens de Negócios 745 1,3 -7,2 1.376 1,3 3,6

Gastos governamentais  404 3,9 3,3 709 4,0 3,2

Investimento de capital 1.220 9,4 -5,3 2.590 9,3 4,7

Exportações de visitantes 1.079 6,0 -4,5 2.131 5,0 4,7

Outras exportações 901 5,0 -5,4 2.001 4,7 6,0

Demanda V&T 7.340 9,6 -4,0 14.381 9,5 4,3

PIB Setor Direto 1.870 3,2 -3,5 3.396 3,1 3,6

PIB Economia de V&T 5.474 9,4 -3,5 10.478 9,5 4,0

Emprego Direto do Setor3 77.276 2,7 -1,9 97.786 3,0 2,4

Emprego da Economia de V&T3 219.812 7,6 -2,8 275.695 8,4 2,3

1 2009 crescimento real ajustado pela inflação (%);  2 2009-2019 crescimento real anualizado ajustado pela inflação (%);  3 Milhares de empregos 

C O N T A  S A T É L I T E  D O  T U R I S M O  S I M U L A D A

CONTA SATÉLITE DO 
TURISMO SIMULADA
NO INTUITO DE QUANTIFICAR O IMPACTO ECONÔMICO DO SETOR DE 
VIAGENS & TURISMO EM SANTA CATARINA, USAMOS O ARCABOUÇO DE 
UMA CONTA SATÉLITE DO TURISMO (CST). ESTE RESUMO DE RESULTADOS 
COMPARA SANTA CATARINA COM O BRASIL E O MUNDO EM GERAL.

R$16,8 bilhões (US$7,3 bilhões) em termos de atividade econômica 
(Demanda Total), elevando-se a R$39 bilhões (US$14,9 bilhões)  
em 2019.

INVESTIMENTO DE CAPITAL 

MUNDO – O setor de Viagens & Turismo é catalisador dos setores de 
construção e manufatura. Espera-se que, em 2009, os setores público 
e privado juntos gastem US$1,22 trilhões em novos investimentos de 
capital em Viagens & Turismo no plano mundial – 9,4% do investimento 
total – elevando-se a US$2,59 trilhões, ou 9,3% do total, em 2019. 

BRASIL – Espera-se que o total do investimento de capital do setor de 
Viagens & Turismo no Brasil seja de US$19,3 bilhões em 2009, ou 8,2% 
do total regional de investimento de capital.

SANTA CATARINA – Estima-se que o investimento de capital do setor  
de Viagens & Turismo seja de R$2,6 bilhões em 2009 – US$1,2 bilhões  
ou 12,7% do investimento  total. Em 2019, esse rubro deve atingir  
R$7,4 bilhões, US$2,8 bilhões ou 13,3 % do investimento de capital total 
no estado. 

EXPORTAÇÕES

MUNDO – O setor de Viagens & Turismo é um grande exportador, 
pois os visitantes que entram nos países injetam divisas diretamente na 
economia.

BRASIL – Espera-se que as exportações do setor de Viagens & Turismo 
no Brasil representem 6,0% do total das exportações em 2009.

SANTA CATARINA – As exportações representam uma parte muito 
importante da contribuição do setor de Viagens & Turismo para o PIB. 
Espera-se que o setor de Viagens & Turismo gere 21,1% (R$7,1 bilhões 
ou US$3,1 bilhões) do total de exportações de Santa Catarina em 2009, 
elevando-se para R$15,9 bilhões, ou US$6,0 bilhões (18,5% do total das 
exportações), em 2019.

GASTOS GOVERNAMENTAIS

MUNDO – O setor de Viagens & Turismo tanto gera receita para o 
Governo como recebe verbas governamentais. No plano mundial, espera- 
se que, em 2009, o setor de Viagens &Turismo atraia US$404 bilhões  
dos gastos governamentais, ou 3,9% dos gastos totais. Em 2019, os  
gastos governamentais com Viagens & Turismo devem elevar-se a  
US$709 bilhões – 4,0% dos gastos totais.

BRASIL – No Brasil, espera-se que, em 2009, o setor de Viagens & 
Turismo atraia R$18,1 bilhões (US$7,9 bilhões), ou 2,8% do gasto total. 
Esse montante deve subir para R$36,6 bilhões (US$13,9 bilhões), ou 
2,9% do gasto governamental total em 2019.

SANTA CATARINA – Espera-se que, em 2009, os gastos operacionais 
do Governo estadual com Viagens & Turismo em Santa Catarina 
sejam de R$0,3 bilhão (US$0,1 bilhão), ou 1,9% do total dos gastos 
governamentais. Prevê-se que, em 2019, esse gasto seja de R$0,7 bilhão 
(US$0,3 bilhão), ou 2,0% do total de gastos governamentais.
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PREVÊ-SE QUE, EM 2009, O SETOR DE VIAGENS & TURISMO EM 
SANTA CATARINA SOFRA UM DECLÍNIO REAL DE: 

CRESCIMENTO REAL 

-3,7 %
para R$6,7 bilhões (US$2,9 bilhões) 

NOS PRÓXIMOS DEZ ANOS, ESPERA-SE QUE O SETOR DE 
VIAGENS & TURISMO DE SANTA CATARINA OBTENHA UM 
CRESCIMENTO REAL ANUALIZADO DE: 

-3,2 %
para R$14,8 bilhões (US$6,4 bilhões)

4,2 %
para R$14,8 bilhões (US$5,6 bilhões) em 2019 

4,5 %
para R$33,8 bilhões (US$12,8 bilhões) em 2019 

4,7 %
para R$39,2 bilhões (US$14,9 bilhões) em 2019 

6,5 %
para R$7,4 bilhões (US$2,8 bilhões) em 2019

PIB Direto do Setor 

PIB da Economia

PIB Direto do Setor

PIB da Economia

Demanda Viagens & Turismo 

Investimento de Capital Viagens & Turismo

C O N T A  S A T É L I T E  D O  T U R I S M O  S I M U L A D A

IMPACTO ECONÔMICO

CONTUDO, DADO QUE O SETOR DE VIAGENS & TURISMO  
ATINGE TODOS OS OUTROS, SEU IMPACTO REAL É AINDA MAIOR. 
A ECONOMIA DE VIAGENS & TURISMO DE SANTA CATARINA É 
DIRETA E INDIRETAMENTE RESPONSÁVEL POR: 

R$ 6,7 bilhões (US$2,9 bilhões)

equivalentes a 5,6% do PIB nacional

Pib Direto do Setor

230.000
postos de trabalho representando 

5,4% do emprego total

Emprego Direto do Setor

R$ 14,8 bilhões (US$6,4 bilhões)

equivalentes a 12,5% do PIB total

PIB da Economia 

510.000
postos de trabalho, representando 

11,9% do emprego total

Emprego da Economia

R$ 7,1 bilhões (US$3,1 bilhões)

equivalentes a 21,1% do total de exportações

Exportações, Serviços & Mercadorias

R$ 2,6 bilhões (US$1,2 bilhões)

equivalentes a 12,7% do investimento total

Investimento de Capital

R$ 0,3 bilhão (US$0,1 bilhão)

equivalentes a uma participação de 1,9%

Gastos Governamentais

ESPERA-SE QUE, EM 2009, O SETOR DE VIAGENS & TURISMO EM 
SANTA CATARINA GERE R$14,8 BILHÕES (US$6,4 BILHÕES) EM 
ATIVIDADE ECONÔMICA (PIB). IMPACTO DIRETO DO SETOR: 
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PREVÊ-SE QUE, EM 2009, O SETOR DE VIAGENS & TURISMO EM 
SANTA CATARINA SOFRA UM DECLÍNIO REAL DE: 

CRESCIMENTO REAL 

-3,7 %
para R$6,7 bilhões (US$2,9 bilhões) 

NOS PRÓXIMOS DEZ ANOS, ESPERA-SE QUE O SETOR DE 
VIAGENS & TURISMO DE SANTA CATARINA OBTENHA UM 
CRESCIMENTO REAL ANUALIZADO DE: 

-3,2 %
para R$14,8 bilhões (US$6,4 bilhões)

-4,9 %
para 230.000 postos de trabalho 

-4,4 %
 para 510.000 postos de trabalho 

Emprego da Economia

4,2 %
para R$14,8 bilhões (US$5,6 bilhões) em 2019 

4,5 %
para R$33,8 bilhões (US$12,8 bilhões) em 2019 

2,9 %
para 305.000 postos de trabalho em 2019 

3,2 %
para 696.000 postos de trabalho em 2019  

4,7 %
para R$39,2 bilhões (US$14,9 bilhões) em 2019 

4,0 %
para R$14,0 bilhões (US$5,3 bilhões) em 2019 

6,5 %
para R$7,4 bilhões (US$2,8 bilhões) em 2019

3,3 %
para R$0,7 bilhão (US$0,3 bilhão) em 2019

PIB Direto do Setor 

PIB da Economia

Emprego Direto do Setor

PIB Direto do Setor

PIB da Economia

Emprego Direto do Setor

Emprego da Economia

Demanda Viagens & Turismo Exportações de Visitantes Viagens & Turismo

Investimento de Capital Viagens & Turismo Gastos Governamentais Viagens & Turismo

C O N T A  S A T É L I T E  D O  T U R I S M O  S I M U L A D A

IMPACTO ECONÔMICO

CONTUDO, DADO QUE O SETOR DE VIAGENS & TURISMO  
ATINGE TODOS OS OUTROS, SEU IMPACTO REAL É AINDA MAIOR. 
A ECONOMIA DE VIAGENS & TURISMO DE SANTA CATARINA É 
DIRETA E INDIRETAMENTE RESPONSÁVEL POR: 

230.000
postos de trabalho representando 

5,4% do emprego total

Emprego Direto do Setor

510.000
postos de trabalho, representando 

11,9% do emprego total

Emprego da Economia

R$ 2,6 bilhões (US$1,2 bilhões)

equivalentes a 12,7% do investimento total

Investimento de Capital

ESPERA-SE QUE, EM 2009, O SETOR DE VIAGENS & TURISMO EM 
SANTA CATARINA GERE R$14,8 BILHÕES (US$6,4 BILHÕES) EM 
ATIVIDADE ECONÔMICA (PIB). IMPACTO DIRETO DO SETOR: 

C O N T A  S A T É L I T E  D O  T U R I S M O  S I M U L A D A
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ESPERA-SE QUE O SETOR DE VIAGENS & TURISMO EM SANTA CATARINA 
PRODUZA DIRETAMENTE R$6,7 BILHÕES (US$2,9 BILHÕES), OU 5.6% DO PIB 
TOTAL EM 2009. 

PRODUTO INTERNO BRUTO 

A economia de Viagens & Turismo em sentido mais amplo (direta e indireta), por sua vez, deve contribuir 
com R$14,8 bilhões (US$6,4 bilhões), ou 12,5%, do PIB total. As expectativas de longo prazo em relação ao 
crescimento de Viagens & Turismo são positivas, resultando em 4,5% de crescimento real anualizado até 2019. 
No mesmo período, prevê-se que o PIB do setor de Viagens & Turismo (direto e indireto) ganhe cerca de 0,3 
pontos percentuais e atinja 9,9% do PIB total, ou R$25,1 bilhões (US$9,5 bilhões). 

SANTA CATARINA

PIB DA ECONOMIA DE VIAGENS & TURISMO 

EXTRATOS DA CLASSIFICAÇÃO DOS PAÍSES PELO WTTC

US$ milhões constantes 
do ano 2000 

  2009 
 % do PIB total 

 45      Costa Rica 14,0
 48      México 13,3
 54      Santa Catarina 12,5
 78      Cuba 9,6
 95      Argentina 8,5
 111      Peru 7,4
 123      Guatemala 7,0
 131      Venezuela 6,6
 141      Brasil 6,2
 164      Chile 4,4

Crescimento Real % 
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ESPERA-SE QUE O SETOR DE VIAGENS & TURISMO EM SANTA CATARINA 
PRODUZA DIRETAMENTE R$6,7 BILHÕES (US$2,9 BILHÕES), OU 5.6% DO PIB 
TOTAL EM 2009. 

PRODUTO INTERNO BRUTO 

Esses resultados e previsões relativos a Viagens & Turismo 
destacam o estímulo econômico significativo, e às vezes maciço, 
gerado por Viagens & Turismo. O primeiro conjunto de gráficos 
(barras empilhadas) para Santa Catarina ilustra a atuação do 
setor como catalisador econômico de primeira ordem, pois sua 
contribuição permeia toda a economia de Viagens & Turismo 
da região. Esses gráficos também evidenciam que as mudanças 
no setor de Viagens & Turismo resultam em um impacto muito 
maior da economia de Viagens & Turismo. 

Para o Brasil, também há uma alavancagem significativa entre 
ambas as partes do valor adicionado, que tendem a andar no 
mesmo ritmo. De maneira geral, esses gráficos demonstram 
que mudanças pequenas, porém positivas, no setor de Viagens 
& Turismo, também visíveis nos gráficos de Santa Catarina, 
resultam em  um impacto muito maior sobre a economia de 
Viagens & Turismo em sentido amplo. 

No segundo conjunto de gráficos (Crescimento Real), a 
economia de Viagens & Turismo de Santa Catarina mostra 
saudável retorno ao crescimento robusto após o crescimento 
negativo registrado em 1997 e nos anos de 2001-02 – período 
em que o desempenho mundial  foi fraco. Também é evidente 
o retorno a um crescimento forte e robusto após o desempenho 
ruim esperado para este ano. De maneira geral, esse nível 
esperado de crescimento é mais forte do que para o Brasil, cujo 
PIB de Viagens & Turismo deve expandir-se em ritmo mais 
moderado. 

O terceiro conjunto de gráficos (esquerda) compara as estimativas 
feitas por WTTC/Oxford Economics para Santa Catarina e 
Brasil com as relativas a seus destinos vizinhos e concorrentes, 
mostrando as respectivas economias de Viagens & Turismo 
como porcentagem do PIB total. Santa Catarina aparece no 
extremo superior entre seus concorrentes latino-americanos, o 
que indica uma contribuição econômica relativamente forte de 
seu setor de turismo. O Brasil está em posição menos favorável, 
atualmente no 141º lugar entre 181 países.  O segundo extrato 
ilustra que as perspectivas tanto do Brasil como de Santa 
Catarina em relação ao aumento do PIB estão entre as mais bem 
colocadas em comparação com seus vizinhos e concorrentes na 
região. De maneira mais geral, espera-se que, tanto em Santa 
Catarina como no Brasil em seu conjunto, a atividade turística 
cresça cerca de 4,5% anuais durante os próximos dez anos.

A economia de Viagens & Turismo em sentido mais amplo (direta e indireta), por sua vez, deve contribuir 
com R$14,8 bilhões (US$6,4 bilhões), ou 12,5%, do PIB total. As expectativas de longo prazo em relação ao 
crescimento de Viagens & Turismo são positivas, resultando em 4,5% de crescimento real anualizado até 2019. 
No mesmo período, prevê-se que o PIB do setor de Viagens & Turismo (direto e indireto) ganhe cerca de 0,3 
pontos percentuais e atinja 9,9% do PIB total, ou R$25,1 bilhões (US$9,5 bilhões). 

SANTA CATARINA

PIB DA ECONOMIA DE VIAGENS & TURISMO 

EXTRATOS DA CLASSIFICAÇÃO DOS PAÍSES PELO WTTC

US$ milhões constantes 
do ano 2000 

US$ bilhões constantes 
do ano 2000 

  2009 
 % do PIB total 

 45      Costa Rica 14,0
 48      México 13,3
 54      Santa Catarina 12,5
 78      Cuba 9,6
 95      Argentina 8,5
 111      Peru 7,4
 123      Guatemala 7,0
 131      Venezuela 6,6
 141      Brasil 6,2
 164      Chile 4,4

  Crescimento real decenal  
 % anual médio 

 76      México 4,8
 86      Peru 4,6
 91      Brasil 4,5
 93      Argentina 4,5
 95      Santa Catarina 4,5
 108      Costa Rica 4,0
 114      Chile 3,9
 125      Guatemala 3,7
 126      Venezuela 3,7
 155      Cuba 2,7

Variância do Crescimento 
Real em % Crescimento Real % 
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EXTRATOS DA CLASSIFICAÇÃO DOS PAÍSES PELO WTTC

  2009 
 Crescimento Real % 

 54  Brasil  0,6
 60  México  0,0
 70  Peru  -0,7
 90  Santa Catarina  -1,9
 101  Argentina  -3,0
 103  Cuba  -3,1
 116  Guatemala  -4,2
 123  Costa Rica  -4,6
 125  Chile  -4,9
 168  Venezuela  -10,2
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ESPERA-SE QUE O SETOR DE VIAGENS & TURISMO EM SANTA CATARINA 
GERE R$16,8 BILHÕES (US$7,3 BILHÕES) DE DEMANDA TOTAL EM 2009, 
INCLUINDO: 

DEMANDA TOTAL 

SANTA CATARINA

DEMANDA TOTAL DE VIAGENS & TURISMO  

Crescimento Real % 

US$ milhões constantes 
do ano 2000 

Estimativa para 2009   
R$16,8 bilhões 

C O N T A  S A T É L I T E  D O  T U R I S M O  S I M U L A D A

ESPERA-SE QUE O SETOR DE VIAGENS & TURISMO DE SANTA CATARINA 
GERE 229.611 EMPREGOS DIRETOS EM 2009.

EMPREGO 

A primeira categoria representa os postos de trabalho no setor 
de Viagens & Turismo, ao passo que as três categorias juntas 
representam o emprego na economia de Viagens & Turismo. 

Os postos de trabalho em Viagens & Turismo em Santa Catarina, 
que devem totalizar 389.585 em 2009, representam 9,1% da 
força de trabalho do estado. Para 2019, a previsão é de que o nível 
do emprego em Viagens & Turismo suba para 518.116 postos de 
trabalho, ou 9,4% do emprego total em Santa Catarina. 

Os 509.526 postos de trabalho na Economia de Viagens & 
Turismo em Santa Catarina em 2009 representam 11,9% da 
força de trabalho total. Para 2019, prevê-se que o emprego na 
Economia de Viagens & Turismo em Santa Catarina suba para  
696.065, ou 12,7% do emprego total. 

De menos de 350.000 em 1999, o número de postos 
de trabalho em Viagens & Turismo em Santa aumentou 
fortemente, crescendo a uma taxa média anual de 4,9%. Devido 
à desaceleração extraordinária da economia global em 2009, a 
perspectiva de curto prazo é menos positiva, esperando-se uma 
diminuição de 23.493 este ano. 

Contudo, pressupondo que o crescimento da economia volte 
com força e que o produto turístico seja diversificado, na 
próxima década o grande potencial existente poderá criar cerca 
de 19.000 novos postos de trabalho por ano. Isto representa um 
crescimento médio de 3,2% por ano. 

Os gráficos ao lado destacam alguns pontos interessantes. 
Primeiro, as perspectivas do emprego no setor de Viagens & 
Turismo em Santa Catarina parecem ótimas. Após uma modesta 
recuperação em 2010, espera-se que o emprego cresça a taxas 
robustas. O resultado esperado disso é que a participação do 
emprego em Viagens & Turismo no emprego total suba para 
12,7% em 2019. 

Em segundo lugar, comparando-se o emprego em Viagens & 
Turismo em Santa Catarina como porcentagem do emprego 
total com as porcentagens respectivas nos destinos vizinhos e 
concorrentes, Santa Catarina está em posição favorável. Ainda 
mais alentador é o fato de SC estar em primeiro lugar em relação 
a seus vizinhos em termos de desempenho em crescimento 
futuro, tal como avaliado por WTTC/Oxford Economics. Aliás, 
o Brasil está em segundo lugar, depois de Santa Catarina. 

Espera-se que seja gerado um total de 509.526 postos de trabalho (diretos e indiretos) em todo o amplo 
espectro da Economia de Viagens & Turismo, abrangendo:

• Empregos em empresas de viagem 
• Empregos em agências, e 
• Emprego em empresa fornecedora. 

SANTA CATARINA

EMPREGO NA ECONOMIA DE VIAGENS & TURISMO 

EXTRATOS DA CLASSIFICAÇÃO DOS PAÍSES PELO WTTC

  2009 
 % do PIB total 

 50      Costa Rica 13,6
 53      México 12,9
 58      Santa Catarina 11,9
 71      Argentina 10,1
 91      Cuba 8,2
 110      Peru 6,8
 121      Venezuela 6,1
 123      Guatemala 6,1
 128      Brasil 5,9
 155      Chile 4,6

  Crescimento real decenal  
 % anual médio 

 33      Santa Catarina 3,2
 36      Brasil 3,0
 40      Guatemala 2,9
 55      Peru 2,6
 69      Costa Rica 2,4
 71      Argentina 2,4
 77      Venezuela 2,3
 94      México 2,0
 116      Cuba 1,6
 140      Chile 0,9

Mil postos de trabalho Milhões de postos de trabalho 
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EXTRATOS DA CLASSIFICAÇÃO DOS PAÍSES PELO WTTC

  2009 
 Crescimento Real % 

 54  Brasil  0,6
 60  México  0,0
 70  Peru  -0,7
 90  Santa Catarina  -1,9
 101  Argentina  -3,0
 103  Cuba  -3,1
 116  Guatemala  -4,2
 123  Costa Rica  -4,6
 125  Chile  -4,9
 168  Venezuela  -10,2

   Crescimento real decenal  
 % anual médio 

 51  Chile  5,4
 62  México  5,0
 67  Brasil  4,9
 72  Argentina  4,9
 75  Peru  4,8
 84  Santa Catarina  4,7
 97  Costa Rica  4,3
 105  Venezuela  4,2
 147  Guatemala  3,3
 160  Cuba  3,0
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ESPERA-SE QUE O SETOR DE VIAGENS & TURISMO EM SANTA CATARINA 
GERE R$16,8 BILHÕES (US$7,3 BILHÕES) DE DEMANDA TOTAL EM 2009, 
INCLUINDO: 

DEMANDA TOTAL 

• R$5,5 bilhões (US$2,4 bilhões) de consumo pessoal em 
Viagens & Turismo  por residentes de Santa Catarina (8,6% 
de consumo pessoal total); 

• R$1,1 bilhão (US$497,1 milhões) de Viagens de Negócios e 
Governamentais por empresas instaladas em Santa Catarina e 
funcionários do governo; 

• R$330,5 milhões (US$143,7 milhões) de Gastos 
Governamentais, ou 1,9% do total de gastos governamentais 
em Santa Catarina, para prestar serviços individuais e coletivos 
ao setor de Viagens & Turismo no país e a seus visitantes; 

• R$2,6 bilhões (US$1,2 bilhões) de investimento de capital, 
ou 12,7% de investimento de capital total em Santa Catarina, 
em instalações, equipamento e infra-estrutura pessoais, 
comerciais e públicas para Viagens & Turismo, investimento 
este feito por residentes, empresas de Viagens & Turismo e 
agências governamentais; 

• R$6,4 bilhões (US$2,8 bilhões) de Exportações por Visitantes 
equivalem a 19% das exportações totais de Santa Catarina. 
Deste total, R$1 bilhão (US$440,9 milhões) é gerado por 
mercados de visitantes internacionais, e 

• R$713,4 milhões (US$310,1 milhões) de Exportações de 
Mercadorias, ou 2,1% do total de exportações. 

Esta subdivisão da Demanda Total mostra que as Exportações por 
Visitantes são responsáveis por quase 44% da Economia de Viagens 
& Turismo do estado. Contudo, os visitantes internacionais hoje 
representam apenas um pequeno componente da Economia de 
Viagens & Turismo. Isso sugere que os visitantes internacionais 
são uma fonte de turismo relativamente inexplorada, e que a 
elevação do gasto com marketing e promoção aumentaria o 
potencial de crescimento da economia de Viagens & Turismo 
de Santa Catarina. 

Nos últimos dez anos (1999-¬2008), a demanda de Viagens & 
Turismo de Santa Catarina (em dólares americanos constantes) 
obteve ganhos gerais significativos, embora seu crescimento não 
tenha sido ininterrupto (registrou-se crescimento negativo em 
2001-2002). O crescimento acumulado da atividade de Viagens 
& Turismo foi em torno de 47% desde 1999, contra 86% de 
crescimento acumulado no mesmo período para o Brasil. 

2009 será um ano de desafios para o turismo, tanto em Santa 
Catarina como no plano mais global. A demanda gerada por 
Viagens & Turismo em Santa Catarina deve cair 1,9%. Contudo, 
as perspectivas para depois de 2009 são de um período de 
saudável crescimento, sendo o da demanda gerada por Viagens 
& Turismo no estado prevista para uma média de 4,7% anuais. 
Esta cifra é ligeiramente inferior à que se refere ao Brasil em 
seu conjunto, que deve registrar um crescimento real de 4,9% 
anuais no mesmo período. 

SANTA CATARINA

DEMANDA TOTAL DE VIAGENS & TURISMO  

US$ bilhões constantes 
do ano 2000 

Variância do Crescimento 
Real em % Crescimento Real % 

US$ milhões constantes 
do ano 2000 

Estimativa para 2009   
R$16,8 bilhões 

Estimativa para 2009   
US$105,4 bilhões38,2% Exportações 

por Visitantes 

4,2% Outras 
exportações 

33,0% Viagens & 
Turismo - Particular 

6,8% Viagens & 
Turismo - Negócios

2,0% Gastos 
governamentais

15,8% Investimento 
de capital 

49,8% Viagens & 
Turismo - Particular 

12,6% Viagens & 
Turismo - Negócios

7,5% Gastos 
governamentais

18,3% Investimento 
de capital 

6,0% Exportações 
por Visitantes 

5,8% Outras 
exportações 
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C O N T A  S A T É L I T E  D O  T U R I S M O  S I M U L A D A

ESPERA-SE QUE O SETOR DE VIAGENS & TURISMO DE SANTA CATARINA 
GERE 229.611 EMPREGOS DIRETOS EM 2009.

EMPREGO 

A primeira categoria representa os postos de trabalho no setor 
de Viagens & Turismo, ao passo que as três categorias juntas 
representam o emprego na economia de Viagens & Turismo. 

Os postos de trabalho em Viagens & Turismo em Santa Catarina, 
que devem totalizar 389.585 em 2009, representam 9,1% da 
força de trabalho do estado. Para 2019, a previsão é de que o nível 
do emprego em Viagens & Turismo suba para 518.116 postos de 
trabalho, ou 9,4% do emprego total em Santa Catarina. 

Os 509.526 postos de trabalho na Economia de Viagens & 
Turismo em Santa Catarina em 2009 representam 11,9% da 
força de trabalho total. Para 2019, prevê-se que o emprego na 
Economia de Viagens & Turismo em Santa Catarina suba para  
696.065, ou 12,7% do emprego total. 

De menos de 350.000 em 1999, o número de postos 
de trabalho em Viagens & Turismo em Santa aumentou 
fortemente, crescendo a uma taxa média anual de 4,9%. Devido 
à desaceleração extraordinária da economia global em 2009, a 
perspectiva de curto prazo é menos positiva, esperando-se uma 
diminuição de 23.493 este ano. 

Contudo, pressupondo que o crescimento da economia volte 
com força e que o produto turístico seja diversificado, na 
próxima década o grande potencial existente poderá criar cerca 
de 19.000 novos postos de trabalho por ano. Isto representa um 
crescimento médio de 3,2% por ano. 

Os gráficos ao lado destacam alguns pontos interessantes. 
Primeiro, as perspectivas do emprego no setor de Viagens & 
Turismo em Santa Catarina parecem ótimas. Após uma modesta 
recuperação em 2010, espera-se que o emprego cresça a taxas 
robustas. O resultado esperado disso é que a participação do 
emprego em Viagens & Turismo no emprego total suba para 
12,7% em 2019. 

Em segundo lugar, comparando-se o emprego em Viagens & 
Turismo em Santa Catarina como porcentagem do emprego 
total com as porcentagens respectivas nos destinos vizinhos e 
concorrentes, Santa Catarina está em posição favorável. Ainda 
mais alentador é o fato de SC estar em primeiro lugar em relação 
a seus vizinhos em termos de desempenho em crescimento 
futuro, tal como avaliado por WTTC/Oxford Economics. Aliás, 
o Brasil está em segundo lugar, depois de Santa Catarina. 

Espera-se que seja gerado um total de 509.526 postos de trabalho (diretos e indiretos) em todo o amplo 
espectro da Economia de Viagens & Turismo, abrangendo:

• Empregos em empresas de viagem 
• Empregos em agências, e 
• Emprego em empresa fornecedora. 

C O N T A  S A T É L I T E  D O  T U R I S M O  S I M U L A D A
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ESPERA-SE QUE, EM 2009, SANTA CATARINA GERE R$5,5 BILHÕES (US$2,4 
BILHÕES) DE CONSUMO PESSOAL EM VIAGENS & TURISMO POR RESIDENTES, 
OU 8,6% DO CONSUMO PESSOAL TOTAL. 

TURISMO PARTICULAR  
& DE NEGÓCIOS 

SANTA CATARINA

VIAGENS & TURISMO PARTICULAR E DE NEGÓCIOS 

EXTRATOS DA CLASSIFICAÇÃO DOS PAÍSES PELO WTTC

  2009 
 % of personal consumption 

 25      México 11,6
 58      Santa Catarina 8,6
 87      Brasil 6,4
 105      Peru 5,5
 112      Cuba 5,3
 127      Chile 4,7
 131      Costa Rica 4,6
 135      Argentina 4,3
 144      Guatemala 4,0
 162      Venezuela 3,2

US$ milhões constantes 
do ano 2000 

Crescimento Real % 
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As Viagens de Negócios, por sua vez, devem totalizar 
R$1,1 bilhão, ou US$497,1 milhões (95,8% corporativas, 
4,2% governamentais), ao passo que as Viagens de 
Negócios no Brasil devem chegar a R$13,3 bilhões em 
2009 (US$4,8 bilhões). 

C O N T A  S A T É L I T E  D O  T U R I S M O  S I M U L A D A

ESPERA-SE QUE, EM 2009, O INVESTIMENTO DE CAPITAL EM VIAGENS & 
TURISMO EM SANTA CATARINA, TOTALIZE R$2,6 BILHÕES (US$1,2 BILHÃO), 
OU 12,7% DO INVESTIMENTO TOTAL. 

INVESTIMENTO DE CAPITAL 

A análise dos resultados e previsões relativos ao Investimento de 
Capital em Viagens & Turismo propicia melhor compreensão das 
forças de mercado que atuam em uma determinada economia e 
das expectativas dos setores público e privado quanto aos desafios e 
oportunidades que enfrentarão nos anos vindouros. Em sua maior 
parte, o Investimento de Capital em Viagens & Turismo tende 
a ser cíclico, fortemente ligado às principais iniciativas públicas, 
aos ciclos dos negócios/mercado, aos grandes acontecimentos 
(tais como catástrofes naturais) e às mudanças sócio-políticas 
significativas. Essa volatilidade intrínseca da acumulação de capital 
é claramente ilustrada pelos resultados dos dez últimos anos tanto 
em Santa Catarina como no Brasil. 

Desde o início da contração do investimento em Viagens & Turismo 
em 2001-02, Santa Catarina conheceu um período de crescimento 
de dois dígitos, experiência compartilhada pelo Brasil. 

Nos próximos dez anos (2010-19), espera-se que o Investimento 
de Capital em Viagens & Turismo em Santa Catarina cresça 6,5% 
anuais em termos reais. Isso pressupõe um período de acumulação 
de capital relativamente mais moderada na economia de Viagens 
& Turismo do estado após o crescimento muito forte dos últimos 
anos. O Investimento de Capital em Viagens & Turismo no 
Brasil, por sua vez, deve aproximar-se de R$44,5 bilhões em 
2009, ou 8,2% do total de investimento de capital, e sua média 
de crescimento anual deve ser de 6,2% durante o período a que 
se refere a previsão. 

Espera-se que a porcentagem de investimento direcionado para 
Viagens & Turismo, tanto no Brasil como em Santa Catarina, 
permaneça acima da média do conjunto da América Latina. 
Prevê-se que, na América Latina, o Investimento de Capital em 
Viagens & Turismo gere 8,3% do investimento total em 2009. A 
expectativa relativa ao crescimento latino-americano na próxima 
década é de 4,9% ao ano (em valores constantes). 

Os gráficos ao lado ilustram diversos aspectos interessantes. 
Primeiro, o Investimento de Capital em Viagens & Turismo 
em Santa Catarina deve apresentar um crescimento constante à 
medida que sua economia se expandir. Em segundo lugar, quando 
comparado com países vizinhos e concorrentes, o estado de Santa 
Catarina e o Brasil obtêm classificações positivas de maneira 
geral – em termos de sua colocação, quanto a porcentagem de 
investimento para 2009, na lista mais abrangente de 181 países. 
Com a estimativa para Viagens & Turismo sendo 12,7% do 
investimento total, Santa Catarina fica entre o México e o Peru 
entre a seleção de países vizinhos. 

As perspectivas de aumento do investimento de capital no setor 
de Viagens & Turismo de Santa Catarina para 2009-19 são muito 
positivas no contexto das tabelas do grupo WTTC – subindo para 
a primeira posição nas classificações regionais e 16a na mundial. 
Estas classificações indicam a importância de um sólido aumento 
no investimento para assegurar que Santa Catarina maximize seu 
potencial na próxima década. 

O maior componente do Investimento de Capital 
é do setor privado, em novos locais de hospedagem, 
ao passo que o setor público investe em novos 
elementos de infra-estrutura para Viagens & 
Turismo, tais como rodovias e aeroportos. 

SANTA CATARINA

INVESTIMENTO DE CAPITAL EM VIAGENS & TURISMO  

EXTRATOS DA CLASSIFICAÇÃO DOS PAÍSES PELO WTTC

  2009 
 % do investimento total 

 36      Cuba 16,1
 43      Costa Rica 14,9
 62      México 13,0
 66      Santa Catarina 12,7
 105      Peru 10,2
 122      Argentina 8,4
 125      Brasil 8,2
 130      Guatemala 8,0
 133      Chile 7,7
 161      Venezuela 6,1

   Crescimento real decenal  
 % anual médio 

 16      Santa Catarina 6,5
 22      Brasil 6,2
 28      México 5,9
 29      Chile 5,8
 73      Argentina 4,3
 79      Guatemala 4,2
 99      Peru 3,5
 106      Costa Rica 3,3
 154      Cuba 2,0
 160      Venezuela 1,8

US$ bilhões constantes 
do ano 2000 

Variância do Crescimento 
Real em % Crescimento Real % 

0

3

6

9

12

15

0

3

6

9

12

15

2004 2005 2006 2007 2008 2009
0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2004 2005 2006 2007 2008 2009

COUNTRY

-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30

-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30

1990 1996 2001 2006 2011 2016

REGION

-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30

-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30

1990 1996 2001 2006 2011 2016

0

3

6

9

12

15

0

3

6

9

12

15

2004 2005 2006 2007 2008 2009
0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2004 2005 2006 2007 2008 2009

COUNTRY

-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30

-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30

1990 1996 2001 2006 2011 2016

REGION

-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30

-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30

1990 1996 2001 2006 2011 2016

US$ milhões constantes 
do ano 2000 

BRASIL

0

3

6

9

12

15

0

3

6

9

12

15

2004 2005 2006 2007 2008 2009
0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2004 2005 2006 2007 2008 2009

COUNTRY

-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30

-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30

1990 1996 2001 2006 2011 2016

REGION

-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30

-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30

1990 1996 2001 2006 2011 2016

0

3

6

9

12

15

0

3

6

9

12

15

2004 2005 2006 2007 2008 2009
0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2004 2005 2006 2007 2008 2009

COUNTRY

-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30

-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30

1990 1996 2001 2006 2011 2016

REGION

-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30

-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30

1990 1996 2001 2006 2011 2016

C O N T A  S A T É L I T E  D O  T U R I S M O  S I M U L A D A

SC_Report_PORTUGUESE 64pp Text.indd   56 7/10/09   13:34:55



57

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

2004 2005 2006 2007 2008 2009
0

500

1000

1500

2000

0

500

1000

1500

2000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

COUNTRY

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

1990 1996 2001 2006 2011 2016

REGION

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

1990 1996 2001 2006 2011 2016

ESPERA-SE QUE, EM 2009, SANTA CATARINA GERE R$5,5 BILHÕES (US$2,4 
BILHÕES) DE CONSUMO PESSOAL EM VIAGENS & TURISMO POR RESIDENTES, 
OU 8,6% DO CONSUMO PESSOAL TOTAL. 

TURISMO PARTICULAR  
& DE NEGÓCIOS 

Ao contrário das exportações de visitantes, que dependem de 
mercados internacionais para gerar  consumidores, essas duas 
categorias dependem da própria economia de Santa Catarina. E, 
com o crescimento da economia nacional, o turismo particular e 
de negócios de Santa Catarina tendem a acompanhar a tendência. 

Durante o período 2000-2008, o consumo pessoal com Viagens & 
Turismo de Santa Catarina (ajustadas pela inflação) experimentou 
um crescimento firme, só interrompido pelo declínio de um ano 
em 2002. Com o ano difícil que é esperado para o turismo global 
em 2009, prevemos um declínio de 2,6% no crescimento para 
este ano. Isso é relativamente brando quando comparado com 
o impacto de crises anteriores. Por outro lado, espera-se que as 
Viagens de Negócios permaneçam positivas em 2009, embora seu 
crescimento de 2,8% represente uma desaceleração significativa 
em relação aos 16,8% registrados no ano passado. 

Na próxima década (2010-2019), Viagens & Turismo particular 
em Santa Catarina deve  crescer a uma taxa anual de 4,4%, ao 
passo que a previsão para as Viagens de Negócios/Governamentais 
é de que cresçam 4,9% ao ano. 

Embora a maioria dessas Viagens & Turismo seja doméstica, gerada 
e realizada dentro de Santa Catarina, uma parte delas se dirige 
para fora do estado. Quando o gasto é feito fora do estado, a conta 
satélite gera um “crédito de importação” correspondente, o que 
permite uma avaliação exata das Viagens & Turismo “produzidas” 
em Santa Catarina e das Viagens & Turismo “produzidas” pelo 
resto do mundo. 

A análise dos resultados de Santa Catarina destaca alguns pontos 
interessantes. Primeiro, os residentes de Santa Catarina recentemente 
começaram a alocar cerca de 8,6% de seus gastos pessoais a Viagens 
& Turismo. Esta cifra está alinhada com a média mundial de 8,6%, 
porém é mais elevada do que a média do Brasil, que é de 6,4%, 
e reflete a renda média mais alta em Santa Catarina do que no 
Brasil. De maneira geral, o nível de gasto com Viagens & Turismo 
particular está diretamente relacionado com o desenvolvimento 
da economia do residente. Com o aumento da renda per capita, 
também se elevam os gastos com Viagens & Turismo. 

O crescimento econômico sustentado de Santa Catarina durante 
os dez últimos anos deu apoio à tendência positiva dos gastos dos 
catarinenses com Viagens & Turismo, como ilustram os gráficos 
de barras e de crescimento real ao lado. 

Por fim, o extrato da tabela do WTTC também sugere que Santa 
Catarina situa-se na faixa média de países em termos tanto de 
gastos atuais com Viagens & Turismo, em relação aos gastos totais, 
(classificada em 58a posição) como em termos da  previsão do 
crescimento futuro de  Viagens & Turismo particular  (em 99a). 
Essa classificação transmite uma mensagem firme no sentido de 
que é preciso que os setores público e privado dediquem atenção 
significativa à manutenção dos gastos dos residentes com Viagens 
& Turismo nesses altos níveis. 

SANTA CATARINA

VIAGENS & TURISMO PARTICULAR E DE NEGÓCIOS 

EXTRATOS DA CLASSIFICAÇÃO DOS PAÍSES PELO WTTC

  2009 
 % of personal consumption 

 25      México 11,6
 58      Santa Catarina 8,6
 87      Brasil 6,4
 105      Peru 5,5
 112      Cuba 5,3
 127      Chile 4,7
 131      Costa Rica 4,6
 135      Argentina 4,3
 144      Guatemala 4,0
 162      Venezuela 3,2

  Crescimento real decenal  
 % anual médio 

 47      Peru 5,7
 51      Costa Rica 5,4
 69      Chile 5,0
 74      Argentina 4,9
 94      Brasil 4,5
 98      Venezuela 4,4
 99      Santa Catarina 4,4
 100      México 4,4
 110      Cuba 4,1
 150      Guatemala 2,9

US$ milhões constantes 
do ano 2000 

US$ bilhões constantes 
do ano 2000 

Variância do Crescimento 
Real em % Crescimento Real % 
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As Viagens de Negócios, por sua vez, devem totalizar 
R$1,1 bilhão, ou US$497,1 milhões (95,8% corporativas, 
4,2% governamentais), ao passo que as Viagens de 
Negócios no Brasil devem chegar a R$13,3 bilhões em 
2009 (US$4,8 bilhões). 

C O N T A  S A T É L I T E  D O  T U R I S M O  S I M U L A D A

ESPERA-SE QUE, EM 2009, O INVESTIMENTO DE CAPITAL EM VIAGENS & 
TURISMO EM SANTA CATARINA, TOTALIZE R$2,6 BILHÕES (US$1,2 BILHÃO), 
OU 12,7% DO INVESTIMENTO TOTAL. 

INVESTIMENTO DE CAPITAL 

A análise dos resultados e previsões relativos ao Investimento de 
Capital em Viagens & Turismo propicia melhor compreensão das 
forças de mercado que atuam em uma determinada economia e 
das expectativas dos setores público e privado quanto aos desafios e 
oportunidades que enfrentarão nos anos vindouros. Em sua maior 
parte, o Investimento de Capital em Viagens & Turismo tende 
a ser cíclico, fortemente ligado às principais iniciativas públicas, 
aos ciclos dos negócios/mercado, aos grandes acontecimentos 
(tais como catástrofes naturais) e às mudanças sócio-políticas 
significativas. Essa volatilidade intrínseca da acumulação de capital 
é claramente ilustrada pelos resultados dos dez últimos anos tanto 
em Santa Catarina como no Brasil. 

Desde o início da contração do investimento em Viagens & Turismo 
em 2001-02, Santa Catarina conheceu um período de crescimento 
de dois dígitos, experiência compartilhada pelo Brasil. 

Nos próximos dez anos (2010-19), espera-se que o Investimento 
de Capital em Viagens & Turismo em Santa Catarina cresça 6,5% 
anuais em termos reais. Isso pressupõe um período de acumulação 
de capital relativamente mais moderada na economia de Viagens 
& Turismo do estado após o crescimento muito forte dos últimos 
anos. O Investimento de Capital em Viagens & Turismo no 
Brasil, por sua vez, deve aproximar-se de R$44,5 bilhões em 
2009, ou 8,2% do total de investimento de capital, e sua média 
de crescimento anual deve ser de 6,2% durante o período a que 
se refere a previsão. 

Espera-se que a porcentagem de investimento direcionado para 
Viagens & Turismo, tanto no Brasil como em Santa Catarina, 
permaneça acima da média do conjunto da América Latina. 
Prevê-se que, na América Latina, o Investimento de Capital em 
Viagens & Turismo gere 8,3% do investimento total em 2009. A 
expectativa relativa ao crescimento latino-americano na próxima 
década é de 4,9% ao ano (em valores constantes). 

Os gráficos ao lado ilustram diversos aspectos interessantes. 
Primeiro, o Investimento de Capital em Viagens & Turismo 
em Santa Catarina deve apresentar um crescimento constante à 
medida que sua economia se expandir. Em segundo lugar, quando 
comparado com países vizinhos e concorrentes, o estado de Santa 
Catarina e o Brasil obtêm classificações positivas de maneira 
geral – em termos de sua colocação, quanto a porcentagem de 
investimento para 2009, na lista mais abrangente de 181 países. 
Com a estimativa para Viagens & Turismo sendo 12,7% do 
investimento total, Santa Catarina fica entre o México e o Peru 
entre a seleção de países vizinhos. 

As perspectivas de aumento do investimento de capital no setor 
de Viagens & Turismo de Santa Catarina para 2009-19 são muito 
positivas no contexto das tabelas do grupo WTTC – subindo para 
a primeira posição nas classificações regionais e 16a na mundial. 
Estas classificações indicam a importância de um sólido aumento 
no investimento para assegurar que Santa Catarina maximize seu 
potencial na próxima década. 

C O N T A  S A T É L I T E  D O  T U R I S M O  S I M U L A D A
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ESPERA-SE QUE, EM 2009, AS AGÊNCIAS GOVERNAMENTAIS DE SANTA 
CATARINA GASTEM R$330,5 MILHÕES (US$143,7 MILHÕES) DE SUAS VERBAS 
DE OPERAÇÕES CORRENTES COM VIAGENS & TURISMO. 

GASTOS GOVERNAMENTAIS 

Isto representa modestos 1,9% do total de gastos governamentais, que são alocados à prestação de serviços 
governamentais individuais e coletivos de Viagens & Turismo aos visitantes, às empresas de viagens e à 
comunidade em sentido amplo. Nos próximos dez anos (2010-19), os Gastos Governamentais com Viagens & 
Turismo em Santa Catarina devem aumentar em média 3,3% ao ano em termos reais. 

SANTA CATARINA

GASTOS GOVERNAMENTAIS COM VIAGENS & TURISMO 

EXTRATOS DA CLASSIFICAÇÃO DOS PAÍSES PELO WTTC

  2009 
 % dos gastos governamentais 

 45      Costa Rica 6,2
 52      Cuba 5,8
 65      México 4,8
 67      Guatemala 4,6
 74      Chile 4,1
 93      Venezuela 3,5
 115      Brasil 2,8
 119      Peru 2,7
 131      Argentina 2,4
 148      Santa Catarina 1,9

US$ milhões constantes 
do ano 2000 

Crescimento Real % 
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C O N T A  S A T É L I T E  D O  T U R I S M O  S I M U L A D A

AS EXPORTAÇÕES DE VIAGENS & TURISMO CUMPREM UM PAPEL FORTE E 
VITAL NO SETOR DE VIAGENS & TURISMO DE SANTA CATARINA. 

EXPORTAÇÕES 

Espera-se que o conjunto do Brasil, por sua vez, gere R$28,6 
bilhões (US$12,4 bilhões) em exportações de Viagens & Turismo 
(tanto de serviços como de mercadorias) em 2009 – 51% gerados 
por visitantes. Esse gasto representa 12% da Demanda de Viagens 
& Turismo do país. 

Nos cinco últimos anos, as exportações de Viagens & Turismo em 
Santa Catarina aumentaram muito, com uma elevação notável e 
forte do número de visitantes em 2007, o que levou ao rápido 
crescimento dos dois últimos anos. Após 2009, que se espera seja 
um ano difícil para o turismo, prevê-se que as exportações geradas 
por visitantes de Santa Catarina registrem um forte crescimento 
de 4% por ano no transcurso da próxima década. Projeta-se que, 
no mesmo período, as exportações de mercadorias de Viagens & 
Turismo (exportações por outras fontes, não por visitantes) terão 
forte crescimento de 5,9% anuais. 

Projeta-se que, no mesmo período, as exportações geradas por 
visitantes - para o Brasil como para o mundo - crescerão 4,5 
e 4,7% anuais respectivamente nos próximos dez anos (2010-
2019). Claramente, com base nessas previsões, as perspectivas de 
crescimento das exportações do setor de Viagens & Turismo de 
Santa Catarina geradas por visitantes são excelentes mas, como já 
foi apontado, é possível atingir crescimento até mais vigoroso por 
meio do aumento do gasto estrangeiro. 

Embora as perspectivas de longo prazo em relação ao crescimento 
das exportações do setor de Viagens & Turismo de Santa Catarina 
(2010-19) sejam positivas, essas previsões – como qualquer outra 
– dependem de acontecimentos futuros e, portanto, não podem 
ser garantidas. O Furacão Katrina, de 2005, que teve um imenso 
impacto negativo sobre o turismo da Costa do Golfo dos EUA, é 
um exemplo perfeito da incerteza inerente às previsões. 

A análise das tabelas do grupo WTTC revela que Santa Catarina 
está posicionada na área da extremidade alta da escala atual de 
Exportações geradas por Visitantes, medidas como porcentagem do 
total das exportações. Na segunda coluna da tabela , o crescimento 
esperado das Exportações geradas por Visitantes em Santa Catarina 
implica que a perspectiva comparada com os outros países da 
região é menos positiva. Dada a porcentagem relativamente 
baixa de visitantes internacionais no estado, essa queda de Santa 
Catarina na classificação sugere que, recorrendo ao mercado 
de visitantes estrangeiros, Santa Catarina tem possibilidades de 
aumentar a contribuição relativa das exportações de visitantes a 
seu equilíbrio comercial e a seu crescimento esperado

Espera-se que, em 2009, as Exportações de Serviços e Mercadorias de Viagens & Turismo de Santa Catarina 
atinjam um total de R$7,1 bilhões, ou US$3,1 bilhões – 90% provenientes de visitantes e 10%, de bens 
de consumo e de capital exportados –, o que representaria cerca de 21% do total da Demanda de Viagens 
& Turismo. O componente-chave do gasto dos visitantes brasileiros em Santa Catarina é responsável por 
quase 76% da exportação de serviços do estado, e por estimados 84% do total de exportações de visitantes 
no total de Santa Catarina. Contudo, uma elevação do gasto de estrangeiros aumentaria a saúde e a 
vitalidade do setor de Viagens & Turismo de Santa Catarina. 

SANTA CATARINA

EXPORTAÇÕES DE VIAGENS & TURISMO 

EXTRATOS DA CLASSIFICAÇÃO DOS PAÍSES PELO WTTC

  2009 
 % das exportações totais 

 47  Cuba  19,5
 49  Santa Catarina 19,0
 53  Costa Rica  17,5
 79  Guatemala  11,3
 101  Argentina  7,0
 104  Peru  6,9
 118  México  5,1
 147  Brasil  3,0
 149  Chile  2,9
 168  Venezuela  1,4

  Crescimento real decenal  
 % anual médio 

 8  Venezuela  7,9
 13  Chile  7,6
 15  Argentina  7,5
 80  México  5,1
 92  Peru  4,9
 108  Brasil  4,5
 112  Costa Rica  4,4
 126  Santa Catarina  4,0
 143  Guatemala  3,6
159  Cuba  2,9

US$ milhões constantes 
do ano 2000 

US$ bilhões constantes 
do ano 2000 

Variância do Crescimento 
Real em % Crescimento Real % 
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ESPERA-SE QUE, EM 2009, AS AGÊNCIAS GOVERNAMENTAIS DE SANTA 
CATARINA GASTEM R$330,5 MILHÕES (US$143,7 MILHÕES) DE SUAS VERBAS 
DE OPERAÇÕES CORRENTES COM VIAGENS & TURISMO. 

GASTOS GOVERNAMENTAIS 

Isto representa modestos 1,9% do total de gastos governamentais, que são alocados à prestação de serviços 
governamentais individuais e coletivos de Viagens & Turismo aos visitantes, às empresas de viagens e à 
comunidade em sentido amplo. Nos próximos dez anos (2010-19), os Gastos Governamentais com Viagens & 
Turismo em Santa Catarina devem aumentar em média 3,3% ao ano em termos reais. 

Prevê-se que, no plano mundial, os governos destinem, em 
2009, uma média de 3,9% de seus gastos a funções relacionadas 
com Viagens & Turismo, e que aumentem esse gasto em 3,2% 
anualmente nos próximos dez anos. A cifra correspondente para 
o Brasil é de 2,8% do total do gasto governamental e 3,2% de 
crescimento real na próxima década. Com base nesses resultados, 
a contribuição do governo de Santa Catarina em 2009, que é de 
1,9 %, hoje está abaixo do nível médio do Brasil como um todo, 
assim como da média mundial em termos de suporte e serviços 
para Viagens & Turismo. 

No presente relatório do WTTC, os gastos governamentais em 
2009 incluem gastos ‘individuais’ de R$99,2 milhões (US$43,1 
milhões), aqueles que podem ser ligados aos visitantes individuais, 
tais como serviços de imigração. Mas também incluem gastos 
‘coletivos’ de R$231,4 milhões (US$100,6 milhões), aqueles 
em que se incorre para a comunidade em sentido amplo – tais 
como administração aeroportuária – mas que têm uma conexão 
lógica de serviço com Viagens & Turismo. 

É natural supor que há uma ligação direta entre o impacto de um 
setor como Viagens & Turismo sobre a economia (em termos de 
PIB) e o volume de verbas alocadas pelo governo a esse setor. 
Em Santa Catarina, a relação entre PIB de Viagens & Turismo 
(porcentagem do PIB total) e gastos governamentais em 2009 
é de 6,5:1. No mundo, e no total do Brasil, esse quociente é de 
2,4:1 e 2,2:1 respectivamente. Isso sugeriria que Santa Catarina 
está bem acima tanto do nível mundial como da média do Brasil, 
indicando que as autoridades do Governo do Estado de Santa 
Catarina estão, de maneira geral, dando menos apoio a Viagens 
& Turismo do que os governos do resto do mundo. 

As tabelas ao lado, frisam este aspecto específico. Primeiro, os 
gastos do Governo de Santa Catarina com Viagens & Turismo 
estão abaixo do ponto médio da listagem mundial, colocando-o 
em 124a posição entre 181 países do mundo. Na próxima década, 
porém, a posição de Santa Catarina deve melhorar, subindo para 
76a do mundo. 

SANTA CATARINA

GASTOS GOVERNAMENTAIS COM VIAGENS & TURISMO 

EXTRATOS DA CLASSIFICAÇÃO DOS PAÍSES PELO WTTC

  2009 
 % dos gastos governamentais 

 45      Costa Rica 6,2
 52      Cuba 5,8
 65      México 4,8
 67      Guatemala 4,6
 74      Chile 4,1
 93      Venezuela 3,5
 115      Brasil 2,8
 119      Peru 2,7
 131      Argentina 2,4
 148      Santa Catarina 1,9

  Crescimento real decenal  
 % anual médio 

 40      Peru 5,2
 71      Costa Rica 4,4
 101      Guatemala 3,7
 104      Argentina 3,6
 113      Chile 3,4
 119      Santa Catarina 3,3
 126      Brasil 3,2
 133      Venezuela 3,1
 144      México 2,8
 151      Cuba 2,55

US$ milhões constantes 
do ano 2000 

US$ bilhões constantes 
do ano 2000 

Variância do Crescimento 
Real em % Crescimento Real % 
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C O N T A  S A T É L I T E  D O  T U R I S M O  S I M U L A D A

AS EXPORTAÇÕES DE VIAGENS & TURISMO CUMPREM UM PAPEL FORTE E 
VITAL NO SETOR DE VIAGENS & TURISMO DE SANTA CATARINA. 

EXPORTAÇÕES 

Espera-se que o conjunto do Brasil, por sua vez, gere R$28,6 
bilhões (US$12,4 bilhões) em exportações de Viagens & Turismo 
(tanto de serviços como de mercadorias) em 2009 – 51% gerados 
por visitantes. Esse gasto representa 12% da Demanda de Viagens 
& Turismo do país. 

Nos cinco últimos anos, as exportações de Viagens & Turismo em 
Santa Catarina aumentaram muito, com uma elevação notável e 
forte do número de visitantes em 2007, o que levou ao rápido 
crescimento dos dois últimos anos. Após 2009, que se espera seja 
um ano difícil para o turismo, prevê-se que as exportações geradas 
por visitantes de Santa Catarina registrem um forte crescimento 
de 4% por ano no transcurso da próxima década. Projeta-se que, 
no mesmo período, as exportações de mercadorias de Viagens & 
Turismo (exportações por outras fontes, não por visitantes) terão 
forte crescimento de 5,9% anuais. 

Projeta-se que, no mesmo período, as exportações geradas por 
visitantes - para o Brasil como para o mundo - crescerão 4,5 
e 4,7% anuais respectivamente nos próximos dez anos (2010-
2019). Claramente, com base nessas previsões, as perspectivas de 
crescimento das exportações do setor de Viagens & Turismo de 
Santa Catarina geradas por visitantes são excelentes mas, como já 
foi apontado, é possível atingir crescimento até mais vigoroso por 
meio do aumento do gasto estrangeiro. 

Embora as perspectivas de longo prazo em relação ao crescimento 
das exportações do setor de Viagens & Turismo de Santa Catarina 
(2010-19) sejam positivas, essas previsões – como qualquer outra 
– dependem de acontecimentos futuros e, portanto, não podem 
ser garantidas. O Furacão Katrina, de 2005, que teve um imenso 
impacto negativo sobre o turismo da Costa do Golfo dos EUA, é 
um exemplo perfeito da incerteza inerente às previsões. 

A análise das tabelas do grupo WTTC revela que Santa Catarina 
está posicionada na área da extremidade alta da escala atual de 
Exportações geradas por Visitantes, medidas como porcentagem do 
total das exportações. Na segunda coluna da tabela , o crescimento 
esperado das Exportações geradas por Visitantes em Santa Catarina 
implica que a perspectiva comparada com os outros países da 
região é menos positiva. Dada a porcentagem relativamente 
baixa de visitantes internacionais no estado, essa queda de Santa 
Catarina na classificação sugere que, recorrendo ao mercado 
de visitantes estrangeiros, Santa Catarina tem possibilidades de 
aumentar a contribuição relativa das exportações de visitantes a 
seu equilíbrio comercial e a seu crescimento esperado

Espera-se que, em 2009, as Exportações de Serviços e Mercadorias de Viagens & Turismo de Santa Catarina 
atinjam um total de R$7,1 bilhões, ou US$3,1 bilhões – 90% provenientes de visitantes e 10%, de bens 
de consumo e de capital exportados –, o que representaria cerca de 21% do total da Demanda de Viagens 
& Turismo. O componente-chave do gasto dos visitantes brasileiros em Santa Catarina é responsável por 
quase 76% da exportação de serviços do estado, e por estimados 84% do total de exportações de visitantes 
no total de Santa Catarina. Contudo, uma elevação do gasto de estrangeiros aumentaria a saúde e a 
vitalidade do setor de Viagens & Turismo de Santa Catarina. 

C O N T A  S A T É L I T E  D O  T U R I S M O  S I M U L A D A
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A atividade de Viagens & Turismo é definida pela coleção diversificada de produtos (duráveis e não-duráveis) e serviços (transporte, 
hospedagem, alimentos e bebidas, entretenimento, serviços governamentais, etc.) que são destinados aos visitantes. Há dois agregados 
básicos da demanda (Consumo de Viagens & Turismo e Demanda Total) e, por meio da aplicação de modelização separada de 
input/output (flechas grandes) a esses dois agregados, a Conta Satélite de Turismo é capaz de produzir dois agregados diferentes e 
complementares de Oferta de Viagens & Turismo: o Setor de Viagens & Turismo e a Economia de Viagens & Turismo. A primeira 
captura a contribuição explicitamente definida do “setor” do lado da produção (ou seja, apenas o impacto direto), para fins de 
comparação com todos os outros setores, ao passo que a segunda captura o impacto, direto e indireto, de Viagens & Turismo na 
“economia em sentido mais amplo”.

A P P E N D I X

CONCEITOS & ESTRUTURA 

CONTAS DO LADO DA DEMANDA 

No intuito de quantificar o impacto econômico de Viagens & Turismo, usamos o arcabouço de uma Conta 
Satélite de Turismo (CST). A CST é baseada na atividade econômica do “lado da demanda”, porque o 
setor não produz nem fornece produtos ou serviços homogêneos como os setores tradicionais (agricultura, 
eletrônicos, aço, etc.). 

Mais formalmente conhecida como Consumo Pessoal em Viagens & Turismo, 
esta categoria inclui todo gasto pessoal em que residentes de uma economia 
incorrem a título de serviços de Viagens & Turismo (hospedagem, transporte, 
entretenimento, refeições, serviços financeiros, etc.) e bens (duráveis e não-
duráveis) usados em atividades de Viagens & Turismo. Os gastos podem 
ocorrer antes, durante ou depois de uma viagem. Os gastos referem-se a todas 
as Viagens & Turismo, tanto ao exterior como domésticas.

  VIAGENS & TURISMO PARTICULAR 5,5

CONSUMO EM 
VIAGENS & TURISMO

O total de gastos em Viagens & 
Turismo (produtos e serviços) 
por visitantes, ou por outros na 
parte destes, na economia local. 

Formalmente conhecida como Consumo Intermediário de Viagens & 
Turismo – ou, mais simplesmente, viagens de negócios - esta categoria de 
gastos de governo e empresas inclui gastos com bens e serviços (transporte, 
hospedagem, refeições, entretenimento, etc.)  para fins de viagens de 
negócios de seus funcionários.

  VIAGENS DE NEGÓCIOS 1,1

Formal conhecida como Serviços não de Mercado (Individuais), esta categoria 
inclui gastos (transferências ou subsídios) de agências governamentais para 
fornecer serviços de Viagens & Turismo diretamente ligados a visitantes individuais, 
tais como culturais (p.ex., museus de arte), de lazer (p.ex., parques nacionais) 
ou de liberação (p.ex., imigração/ alfândega) em benefício dos visitantes.

  GASTOS GOVERNAMENTAIS – Individuais 0,1

Gastos de visitantes internacionais com bens e serviços dentro da economia 
local. 

  EXPORTAÇÕES POR VISITANTES 15.0

Formalmente conhecida como Serviços Não de Mercado (coletivos), 
esta categoria inclui gastos operacionais de agências governamentais com 
serviços associados com Viagens & Turismo, mas não diretamente ligados a 
nenhum visitante individual. Ao invés disso, tais gastos costumam ser feitos em 
nome da “comunidade em sentido amplo”, tais como promoção do turismo, 
aviação, administração, serviços de segurança serviço e de saneamento de 
locais turísticos, etc.

  GASTOS GOVERNAMENTAIS – Coletivos 0,2

DEMANDA DE 
VIAGENS & TURISMO

O valor agregado nominal de 
atividades em Viagens & Turismo 

na economia local. 
Formalmente conhecida como de Formação de Capital, esta categoria 
inclui gastos de capital feitos por prestadores de serviços diretos ao setor 
de Viagens & Turismo e agências governamentais no intuito de fornecer 
instalações, equipamento e infra-estrutura aos visitantes.

  INVESTIMENTOS DE CAPITAL 2,6

Exportações de bens de consumo (tais como vestuário, eletrônicos ou 
gasolina) destinados à venda aos visitantes, ou de bens de capital (tais como 
aeronaves ou navios de cruzeiro) para uso de fornecedores do setor de 
Viagens & Turismo.

  EXPORTAÇÕES – Não por visitantes 0,7

6,4

13,2

16,8

R$ bilhões 

A P P E N D I X
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A atividade de Viagens & Turismo é definida pela coleção diversificada de produtos (duráveis e não-duráveis) e serviços (transporte, 
hospedagem, alimentos e bebidas, entretenimento, serviços governamentais, etc.) que são destinados aos visitantes. Há dois agregados 
básicos da demanda (Consumo de Viagens & Turismo e Demanda Total) e, por meio da aplicação de modelização separada de 
input/output (flechas grandes) a esses dois agregados, a Conta Satélite de Turismo é capaz de produzir dois agregados diferentes e 
complementares de Oferta de Viagens & Turismo: o Setor de Viagens & Turismo e a Economia de Viagens & Turismo. A primeira 
captura a contribuição explicitamente definida do “setor” do lado da produção (ou seja, apenas o impacto direto), para fins de 
comparação com todos os outros setores, ao passo que a segunda captura o impacto, direto e indireto, de Viagens & Turismo na 
“economia em sentido mais amplo”.

CONTAS DO LADO DA OFERTA 

Produto Interno Bruto Direto (também conhecido como Valor Adicionado  e 
Emprego associado com Consumo de Viagens & Turismo. Esta é a contribuição 
explicitamente definida do lado da Oferta do setor de Viagens & Turismo que 
pode ser comparada um-por-um com a contribuição de outros setores da 
economia para o PIB e o Emprego. Os estabelecimentos que pertencem a esta 
categoria são os fornecedores tradicionais de Viagens & Turismo, tais como 
companhias aéreas, hotéis, locadoras de veículos, etc.

  PIB DIRETO DE VIAGENS & TURISMO PARTICULAR6,7

OFERTA DO SETOR 
DE VIAGENS & 

TURISMO
Produto Interno Bruto Indireto associado ao Consumo de Viagens & Turismo. 
Esta é a contribuição da economia local mais geral que vem dos fornecedores 
do setor tradicional de Viagens & Turismo. Os estabelecimentos pertencentes 
a esta categoria são as empresas de combustíveis e alimentação, lavanderias, 
firmas de contabilidade, etc. 

  PIB INDIRETO DE VIAGENS & TURISMO PARTICULAR4.6

O valor de bens importados por estabelecimentos diretos e indiretos de 
Viagens & Turismo.

  IMPORTAÇÕES DE VIAGENS & TURISMO 1,9

Produto Interno Bruto Direto e Indireto (também conhecido como Valor 
Adicionado) e Emprego associados à Demanda de Viagens & Turismo. Esta 
é a mensuração mais ampla da contribuição de Viagens & Turismo para a 
economia local permanente. Os estabelecimentos incluídos nesta categoria 
são os descritos acima, e também os manufatureiros, de construção, 
governamentais, etc., que estão associados a Investimento de Capital, 
Serviços Governamentais e Exportações não ligadas a Visitantes. 

  PIB DIRETO E INDIRETO DA ECONOMIA DE  
   VIAGENS & TURISMO 

14,8

OFERTA DA 
ECONOMIA DE 

VIAGENS & TURISMO

O valor de bens importados por estabelecimentos diretos e indiretos da 
Economia de Viagens & Turismo.

2,0

13,2

16,8

Milhares de 
postos de 
trabalho

229,6

Milhares de 
postos de 
trabalho

509,5

R$ bilhões 

A P P E N D I X

  IMPORTAÇÕES DA ECONOMIA DE VIAGENS 
  & TURISMO 

CONCEITOS & ESTRUTURA 
No intuito de quantificar o impacto econômico de Viagens & Turismo, usamos o arcabouço de uma Conta 
Satélite de Turismo (CST). A CST é baseada na atividade econômica do “lado da demanda”, porque o 
setor não produz nem fornece produtos ou serviços homogêneos como os setores tradicionais (agricultura, 
eletrônicos, aço, etc.). 

A P P E N D I X
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Viagens & Turismo em bilhões de US$ 2004 2005 2006 2007 2008E 2009P 2019P

Viagens & Turismo Particular 1,22  1,64  2,03  2,50  2,95  2,41  4,77

Viagens de Negócios 0,25  0,29  0,33  0,44  0,58  0,50  1,03

       de Empresas 0,25  0,28  0,32  0,43  0,57  0,48  0,97

       Governamental 0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,02  0,06

Gastos Governamentais – Individual 0,02  0,02  0,03  0,04  0,05  0,04  0,08

Exportações por Visitantes 0,93  1,24  1,39  2,66  3,38  2,79  5,31

Consumo de Viagens & Turismo 2,43  3,20  3,77  5,65  6,96  5,74  11,19

Gastos Governamentais – Coletivos 0,04  0,06  0,07  0,09  0,11  0,10  0,18

Investimentos de Capital 0,51  0,69  0,90  1,14  1,46  1,15  2,79

Exportações – Não por Visitantes 0,18  0,22  0,23  0,27  0,34  0,31  0,71

Demanda de Viagens & Turismo 3,15  4,17  4,97  7,16  8,87  7,30  14,86

Indústria de Viagens & Turismo – Direto

       Emprego (mil) 179,7  180,1  174,2  227,1  241,3  229,6  305,4

       Produto Interno Bruto 1,29  1,66  1,94  2,93  3,58  2,89  5,61

Economia de Viagens & Turismo

       Emprego (mil) 402,7  407,8  399,8  497,8  533,0  509,5  696,1

       Produto Interno Bruto 2,89  3,76  4,45  6,43  7,90  6,41  12,80

Viagens & Turismo
Em bilhões de US$ constantes de 2000  2004 2005 2006 2007 2008E 2009P 2019P

Viagens & Turismo Particular 1,28  1,32  1,37  1,49  1,57  1,53  2,34

Viagens de Negócios 0,27  0,23  0,22  0,26  0,31  0,31  0,51

Gastos Governamentais – Individual 0,02  0,02  0,02  0,02  0,03  0,03  0,04

Exportações por Visitantes 0,98  1,00  0,94  1,59  1,80  1,77  2,61

Consumo de Viagens & Turismo 2,54  2,56  2,55  3,37  3,70  3,64  5,50

Gastos Governamentais – Coletivos 0,04  0,05  0,05  0,06  0,06  0,06  0,09

Investimentos de Capital 0,53  0,55  0,61  0,68  0,78  0,73  1,37

Exportações – Não por Visitantes 0,19  0,18  0,16  0,16  0,18  0,20  0,35

Demanda de Viagens & Turismo 3,30  3,34  3,36  4,27  4,71  4,63  7,31

Produto Interno Bruto

       Indústria de Viagens & Turismo 1,35  1,33  1,31  1,75  1,90  1,83  2,76

       Economia de Viagens & Turismo 3,02  3,02  3,01  3,84  4,20  4,06  6,29

NOTA SOBRE METODOLOGIA

O presente estudo de impacto econômico de Viagens & Turismo para Santa Catarina, também chamado de Conta 
Satélite do Turismo Simulada (CST), utiliza o arcabouço de uma CST, que é análogo ao usado para a produção de 
contas de renda nacional. Segue os conceitos-chave da Contabilidade Satélite do Turismo que figura no Recommended 
Methodological Framework (RMF) (Arcabouço Metodológico Recomendado) das Nações Unidas, 2008. 

A mensuração que o RMF faz do Produto Interno Bruto Direto do Turismo é, em grande medida, equivalente às 
mensurações do Setor Direto de Viagens & Turismo obtidas por WTTC/Oxford Economics. A partir desta mensuração 
do setor indireto – ou seja, levando-se em conta o valor adicionado indiretamente criado na cadeia de abastecimento 
do setor, e somando tanto o investimento como o gasto coletivo do governo e o gasto com exportações não ligadas a 
visitantes – chega-se à mensuração mais ampla do impacto econômico de Viagens & Turismo, que é o PIB gerado pela 
Economia de Viagens & Turismo. 

Todos os detalhes da metodologia utilizada por WTTC/Oxford Economics no estudo sobre Santa Catarina e em outras 
CSTs estão disponíveis no site do WTTC: www.wttc.org/eng/Turismo_Research/Turismo_Economic_Research 

A P Ê N D I C E S

 
Viagens & Turismo bilhões de R$ 2004 2005 2006 2007 2008E 2009P 2019P

Viagens & Turismo Particular 3,58  3,99  4,41  4,87  5,41  5,54  12,57

Viagens de Negócios 0,74  0,70  0,71  0,86  1,06  1,14  2,72

       de Empresas 0,72  0,68  0,69  0,84  1,04  1,09  2,55

       Governamental 0,03  0,03  0,02  0,02  0,02  0,05  0,16

Gastos Governamentais – Individual 0,05  0,06  0,07  0,08  0,09  0,10  0,20

Exportações por Visitantes 2,73  3,03  3,02  5,19  6,21  6,42  14,01

Consumo de Viagens & Turismo 7,11  7,78  8,20  11,00  12,76  13,21  29,51

Gastos Governamentais – Coletivos 0,11  0,14  0,16  0,18  0,21  0,23  0,47

Investimentos de Capital 1,49  1,68  1,95  2,23  2,68  2,65  7,35

Exportações – Não por Visitantes 0,52  0,54  0,51  0,53  0,62  0,71  1,87

Demanda de Viagens & Turismo 9,23  10,14  10,82  13,94  16,27  16,80  39,20

Indústria de Viagens & Turismo – Direto

       Emprego (mil) 179,7  180,1  174,2  227,1  241,3  229,6  305,4

       Produto Interno Bruto 3,77  4,04  4,22  5,71  6,56  6,65  14,81

Economia de Viagens & Turismo

       Emprego (mil) 402,7  407,8  399,8  497,8  533,0  509,5  696,1

       Produto Interno Bruto 8,45  9,16  9,68  12,52  14,49  14,76  33,76

TABELAS DE CONTA 
SATÉLITE 

Contas de Viagens & Turismo 
como % das Contas Nacionais 2004 2005 2006 2007 2008E 2009P 2019P

Viagens & Turismo Particular 9,0  9,0  9,0  9,0  9,0  8,6  9,2

Gastos Governamentais 1,3  1,4  1,8  1,9  1,9  1,9 2,0

Investimentos de Capital 12,0  12,4  12,8  12,7  12,7  12,7  13,3

Exportações por Visitantes e Outras 14,3  15,2  15,6  22,4  22,9  21,1  18,5

Importações de Viagens & Turismo 6,8  8,4  7,5  7,9  7,6  8,2  10,2

Indústria de Viagens & Turismo – Direto

       Emprego (mil) 4,6  4,5  4,3  5,4  5,6  5,4  5,6

       Produto Interno Bruto 4,9  4,7  4,5  5,7  5,9  5,6  5,8

Economia de Viagens & Turismo

       Emprego (mil) 10,4  10,2  9,9  11,9  12,4  11,9  12,7

       Produto Interno Bruto 10,9  10,7  10,4  12,5  13,1  12,5  13,3

Crescimento Real de Viagens & Turismo
(por ano exceto 2019 = 10anos anualizados) 2004 2005 2006 2007 2008E 2009P 2019P

Viagens & Turismo Particular 3,6  2,8  4,1  9,1  4,9  -2,6  4,4

Viagens de Negócios 2,7  -13,1  -4,4  18,5  16,8  2,8  4,9

Gastos Governamentais -25,9  15,9  6,7  15,2  7,8  5,4  3,3

Investimentos de Capital 16,5  4,2  9,4  12,5  13,9  -6,2  6,5

Exportações por Visitantes 23,3  2,1  -6,1  69,8  13,0  -1,6  4,0

Outras exportações 17,9  -4,8  -11,1  3,0  9,6  10,0  5,9

Consumo de Viagens & Turismo 9,9  0,9  -0,6  32,3  9,6  -1,6  4,2

Demanda de Viagens & Turismo 10,7  1,3  0,6  27,1  10,3  -1,9  4,7

Indústria de Viagens & Turismo – Direto

       Emprego (mil) 5,7  0,3  -3,3  30,4  6,3  -4,9  2,9

       Produto Interno Bruto 9,3  -1,2  -1,7  33,7  8,5  -3,7  4,2

Economia de Viagens & Turismo

       Emprego (mil) 6,7  1,3  -2,0  24,5  7,1  -4,4  3,2

       Produto Interno Bruto 10,2  -0,1  -0,4  27,6  9,4  -3,2  4,5

SANTA CATARINA

A P Ê N D I C E S

SC_Report_PORTUGUESE 64pp Text.indd   62 7/10/09   13:34:56



63

 
Viagens & Turismo em bilhões de US$ 2004 2005 2006 2007 2008E 2009P 2019P

Viagens & Turismo Particular 1,22  1,64  2,03  2,50  2,95  2,41  4,77

Viagens de Negócios 0,25  0,29  0,33  0,44  0,58  0,50  1,03

       de Empresas 0,25  0,28  0,32  0,43  0,57  0,48  0,97

       Governamental 0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,02  0,06

Gastos Governamentais – Individual 0,02  0,02  0,03  0,04  0,05  0,04  0,08

Exportações por Visitantes 0,93  1,24  1,39  2,66  3,38  2,79  5,31

Consumo de Viagens & Turismo 2,43  3,20  3,77  5,65  6,96  5,74  11,19

Gastos Governamentais – Coletivos 0,04  0,06  0,07  0,09  0,11  0,10  0,18

Investimentos de Capital 0,51  0,69  0,90  1,14  1,46  1,15  2,79

Exportações – Não por Visitantes 0,18  0,22  0,23  0,27  0,34  0,31  0,71

Demanda de Viagens & Turismo 3,15  4,17  4,97  7,16  8,87  7,30  14,86

Indústria de Viagens & Turismo – Direto

       Emprego (mil) 179,7  180,1  174,2  227,1  241,3  229,6  305,4

       Produto Interno Bruto 1,29  1,66  1,94  2,93  3,58  2,89  5,61

Economia de Viagens & Turismo

       Emprego (mil) 402,7  407,8  399,8  497,8  533,0  509,5  696,1

       Produto Interno Bruto 2,89  3,76  4,45  6,43  7,90  6,41  12,80

Viagens & Turismo
Em bilhões de US$ constantes de 2000  2004 2005 2006 2007 2008E 2009P 2019P

Viagens & Turismo Particular 1,28  1,32  1,37  1,49  1,57  1,53  2,34

Viagens de Negócios 0,27  0,23  0,22  0,26  0,31  0,31  0,51

Gastos Governamentais – Individual 0,02  0,02  0,02  0,02  0,03  0,03  0,04

Exportações por Visitantes 0,98  1,00  0,94  1,59  1,80  1,77  2,61

Consumo de Viagens & Turismo 2,54  2,56  2,55  3,37  3,70  3,64  5,50

Gastos Governamentais – Coletivos 0,04  0,05  0,05  0,06  0,06  0,06  0,09

Investimentos de Capital 0,53  0,55  0,61  0,68  0,78  0,73  1,37

Exportações – Não por Visitantes 0,19  0,18  0,16  0,16  0,18  0,20  0,35

Demanda de Viagens & Turismo 3,30  3,34  3,36  4,27  4,71  4,63  7,31

Produto Interno Bruto

       Indústria de Viagens & Turismo 1,35  1,33  1,31  1,75  1,90  1,83  2,76

       Economia de Viagens & Turismo 3,02  3,02  3,01  3,84  4,20  4,06  6,29

E = Estimativa;  P = Previsão

NOTA SOBRE METODOLOGIA

O presente estudo de impacto econômico de Viagens & Turismo para Santa Catarina, também chamado de Conta 
Satélite do Turismo Simulada (CST), utiliza o arcabouço de uma CST, que é análogo ao usado para a produção de 
contas de renda nacional. Segue os conceitos-chave da Contabilidade Satélite do Turismo que figura no Recommended 
Methodological Framework (RMF) (Arcabouço Metodológico Recomendado) das Nações Unidas, 2008. 

A mensuração que o RMF faz do Produto Interno Bruto Direto do Turismo é, em grande medida, equivalente às 
mensurações do Setor Direto de Viagens & Turismo obtidas por WTTC/Oxford Economics. A partir desta mensuração 
do setor indireto – ou seja, levando-se em conta o valor adicionado indiretamente criado na cadeia de abastecimento 
do setor, e somando tanto o investimento como o gasto coletivo do governo e o gasto com exportações não ligadas a 
visitantes – chega-se à mensuração mais ampla do impacto econômico de Viagens & Turismo, que é o PIB gerado pela 
Economia de Viagens & Turismo. 

Todos os detalhes da metodologia utilizada por WTTC/Oxford Economics no estudo sobre Santa Catarina e em outras 
CSTs estão disponíveis no site do WTTC: www.wttc.org/eng/Turismo_Research/Turismo_Economic_Research 
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Viagens & Turismo bilhões de R$ 2004 2005 2006 2007 2008E 2009P 2019P

Viagens & Turismo Particular 3,58  3,99  4,41  4,87  5,41  5,54  12,57

Viagens de Negócios 0,74  0,70  0,71  0,86  1,06  1,14  2,72

       de Empresas 0,72  0,68  0,69  0,84  1,04  1,09  2,55

       Governamental 0,03  0,03  0,02  0,02  0,02  0,05  0,16

Gastos Governamentais – Individual 0,05  0,06  0,07  0,08  0,09  0,10  0,20

Exportações por Visitantes 2,73  3,03  3,02  5,19  6,21  6,42  14,01

Consumo de Viagens & Turismo 7,11  7,78  8,20  11,00  12,76  13,21  29,51

Gastos Governamentais – Coletivos 0,11  0,14  0,16  0,18  0,21  0,23  0,47

Investimentos de Capital 1,49  1,68  1,95  2,23  2,68  2,65  7,35

Exportações – Não por Visitantes 0,52  0,54  0,51  0,53  0,62  0,71  1,87

Demanda de Viagens & Turismo 9,23  10,14  10,82  13,94  16,27  16,80  39,20

Indústria de Viagens & Turismo – Direto

       Emprego (mil) 179,7  180,1  174,2  227,1  241,3  229,6  305,4

       Produto Interno Bruto 3,77  4,04  4,22  5,71  6,56  6,65  14,81

Economia de Viagens & Turismo

       Emprego (mil) 402,7  407,8  399,8  497,8  533,0  509,5  696,1

       Produto Interno Bruto 8,45  9,16  9,68  12,52  14,49  14,76  33,76

TABELAS DE CONTA 
SATÉLITE 

Contas de Viagens & Turismo 
como % das Contas Nacionais 2004 2005 2006 2007 2008E 2009P 2019P

Viagens & Turismo Particular 9,0  9,0  9,0  9,0  9,0  8,6  9,2

Gastos Governamentais 1,3  1,4  1,8  1,9  1,9  1,9 2,0

Investimentos de Capital 12,0  12,4  12,8  12,7  12,7  12,7  13,3

Exportações por Visitantes e Outras 14,3  15,2  15,6  22,4  22,9  21,1  18,5

Importações de Viagens & Turismo 6,8  8,4  7,5  7,9  7,6  8,2  10,2

Indústria de Viagens & Turismo – Direto

       Emprego (mil) 4,6  4,5  4,3  5,4  5,6  5,4  5,6

       Produto Interno Bruto 4,9  4,7  4,5  5,7  5,9  5,6  5,8

Economia de Viagens & Turismo

       Emprego (mil) 10,4  10,2  9,9  11,9  12,4  11,9  12,7

       Produto Interno Bruto 10,9  10,7  10,4  12,5  13,1  12,5  13,3

Crescimento Real de Viagens & Turismo
(por ano exceto 2019 = 10anos anualizados) 2004 2005 2006 2007 2008E 2009P 2019P

Viagens & Turismo Particular 3,6  2,8  4,1  9,1  4,9  -2,6  4,4

Viagens de Negócios 2,7  -13,1  -4,4  18,5  16,8  2,8  4,9

Gastos Governamentais -25,9  15,9  6,7  15,2  7,8  5,4  3,3

Investimentos de Capital 16,5  4,2  9,4  12,5  13,9  -6,2  6,5

Exportações por Visitantes 23,3  2,1  -6,1  69,8  13,0  -1,6  4,0

Outras exportações 17,9  -4,8  -11,1  3,0  9,6  10,0  5,9

Consumo de Viagens & Turismo 9,9  0,9  -0,6  32,3  9,6  -1,6  4,2

Demanda de Viagens & Turismo 10,7  1,3  0,6  27,1  10,3  -1,9  4,7

Indústria de Viagens & Turismo – Direto

       Emprego (mil) 5,7  0,3  -3,3  30,4  6,3  -4,9  2,9

       Produto Interno Bruto 9,3  -1,2  -1,7  33,7  8,5  -3,7  4,2

Economia de Viagens & Turismo

       Emprego (mil) 6,7  1,3  -2,0  24,5  7,1  -4,4  3,2

       Produto Interno Bruto 10,2  -0,1  -0,4  27,6  9,4  -3,2  4,5
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