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O crescimento do turismo no Nordeste  

(Antoir Mendes Santos)

Se há uma atividade econômica que tem respondido bem ao crescimento da economia, essa atividade é o turismo. Não 
há dúvidas que valorização da nossa moeda, implicou na diversificação do perfil das pessoas que, até então, usufruíam 
das oportunidades oferecidas pelo turismo doméstico e mesmo internacional. È bom lembrar que até bem pouco tempo 
só as classes sociais mais abastadas se davam ao luxo de fazer turismo pelo país e fora dele, enchendo os aviões, 
percorrendo badalados roteiros e pontos turísticos, tendo acesso a pacotes elaborados por agências de viagens.

Com o estabelecimento do Plano Real, no governo FHC, outras classes sociais, em função do aumento de seu poder 
aquisitivo, passaram a desfrutar das facilidades das viagens aéreas (em determinados momentos mais baratas do que 
viagens rodoviárias) para seus deslocamentos, e dos pacotes, para o seu lazer. È o caso da numerosa classe C, 
representada pelo segmento da população com renda compreendida entre R$ 1.115 e R$ 4.807 mensais, que em 2008 
correspondia a 49,2% da população brasileira (A Nova Classe Média, FGV/2009). Para os analistas do setor, o turismo 
no país, notadamente o turismo doméstico no período pós-crise, vem sendo puxado pela classe C.

No Nordeste, essa constatação também é verdadeira. Trabalho recente realizado por Otomar Cardoso, da Sedec/RN, com
dados da Infraero sobre o movimento operacional de passageiros (embarques e desembarques) nos principais aeroportos 
da região, mostra um crescimento de 33% no número de passageiros em voos domésticos no Nordeste, no período 
2005/08, ou seja, saltamos de 13,7 milhões para 18,3 milhões de passageiros transportados. Em média, o crescimento 
anual de passageiros nordestinos, nos anos considerados, foi de 10%. 

      Para o Brasil, no mesmo período, a taxa de crescimento de passageiros em viagens domésticas foi de 20%, passando de       
83,5 milhões para 99,9 milhões de passageiros, ou seja, um crescimento bem a baixo da média nordestina. Esses 
números evidenciam a participação do turismo interno no contexto regional e nacional.

Se nos aprofundarmos nos números relativos às principais capitais nordestinas emissoras de turismo, veremos que Natal 
manteve-se numa posição confortável dentro da região, tendo o número de passageiros domésticos evoluído de 1,054 mil
em 2005 para 1,479 mil em 2008, correspondendo a uma taxa de crescimento de 40%. Se compararmos o desempenho 
de Natal com as duas capitais nordestinas que concorrem diretamente com o turismo potiguar, Fortaleza e Recife, 
veremos que o crescimento de passageiros na capital cearense foi de 28%, enquanto que na capital pernambucana 
situou-se em 30%, no mesmo período. Em Salvador a expansão de passageiros domésticos foi de 31,8%, em João Pessoa
de 32,2% ficando Maceió com a menor taxa de crescimento, cerca de 26,2%. 

Se considerarmos o movimento de passageiros domésticos em 2009 (dados até novembro) e compararmos com o mesmo
período de 2008, veremos que a variação de crescimento para o Nordeste foi de 17%, ao passo que para o Brasil foi de 
13%. No mesmo período, o movimento de passageiros em Natal cresceu 18%, 22% em Fortaleza, 12% em Recife, 18% 
em Salvador, 29% em João Pessoa e 16% em Maceió. Vale afirmar, mesmo durante a crise financeira que se abateu 
sobre a economia mundial e nacional, o turismo doméstico foi responsável pela circulação de passageiros em todo o 
Nordeste.

O mesmo não de pode dizer da movimentação dos passageiros estrangeiros nos aeroportos nordestinos, a partir dos voos 
internacionais. Entre 2008 e 2009 (dados até novembro), os passageiros originados de outros países caíram -13% no 
Nordeste e -2,3% no Brasil. Nas capitais nordestinas essa queda foi mais acentuada em Maceió, cerca de -41%, e em 
Natal com -24%, ficando Salvador com -15% Fortaleza -8% e Recife -3%. Para o especialista da Sedec “ o ano de 2009 
mostrou que o mercado interno será, necessariamente, a alternativa para o turismo no Estado, devendo o turismo 
doméstico ser alvo das principais políticas de promoção do RN”.


