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Há uns 20 anos, os europeus do norte buscavam casas para se aposentar à
beira-mar na Espanha e em Portugal. Mas hoje esse mercado está saturado (...).
As alternativas eram Caribe e Ásia. Só que furacões e os tsunamis afastaram
muitos investidores. Várias empresas aéreas criaram vôos diretos para o
Nordeste, o que tornou a região mais próxima da Europa e, portanto, mais
interessante.

Associação de Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Nordeste

RESUMO

Ao longo dos últimos anos no Brasil e, especificamente na região Nordeste,
têm-se observado um elevado volume de investimentos públicos e privados
voltados à atividade turística. A implantação do Programa de Ação para o
Desenvolvimento Integrado do Turismo (PRODETUR-NE), em 1994, consistiu na
aplicação de recursos do governo em infra-estrutura para o desenvolvimento da
atividade turística na região. Estes investimentos, somados ao momento de
estabilidade e crescimento econômico nacionais, e à liquidez financeira
internacional, resultaram na atração de alto volume de investimentos privados,
nacionais e internacionais, no setor turístico, na região.
Dentro desse contexto, têm se destacados os investimentos relacionados
à implantação de empreendimentos de grande porte que contêm o componente
hoteleiro e o componente residencial, além de equipamentos de eventos e
diversificada infra-estrutura de lazer. Estes empreendimentos serão chamados,
neste trabalho de Complexos Turístico-Residenciais (CTR).
Este trabalho traça um breve e atualizado diagnóstico do desenvolvimento
de complexos turístico-residenciais no Nordeste brasileiro, identificando as
principais características deste mercado e sugerindo alguns dos possíveis
impactos e conseqüências.

Palavras Chave: Turismo, Turismo Residencial, Resorts, Complexos
Turístico-Residenciais.

ABSTRACT

Along the last few years, Brazil and especially the Northeast region, has
received a high amount of public and private investments for the tourism industry.
The execution of PRODETUR-NE, in 1994, consisted on the application of public
financial resources in infrastructure for the sustained tourism development in the
region. The improvement of infra-structure and the scenario of sustained growth
and stability of the Brazilian economy have attracted a high amount of private
investments, national and international, in the tourism industry in the region.
Among these investments, those related to large projects characterized by
featuring both a residential and a lodging facility, besides a variety of leisure
equipments have shown special significance. These projects will be called in this
work as Tourist-Residential Complexes (CTR).
The purpose of this study is to analyze in a short and actual basis, the
major characteristics of this industry, and the process of development of these
projects and to identify the main trends to this new supply in Northeast.

Key Words: Tourism; Residential Tourism, Resort, Tourist-Residential
Complexes.
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1. INTRODUÇÃO

O setor turístico nacional tem demonstrado crescimento, acompanhando a
estabilidade econômica nacional e o amadurecimento dos órgãos públicos
voltados a esta atividade. Este crescimento pode ser observado, em especial, na
região Nordeste, impulsionado pelo potencial natural para o turismo (qualidade
dos

recursos

naturais,

culturais,

gastronômicos,

históricos,

etc.),

pelo

direcionamento de ações públicas voltadas ao fomento da atividade e pelo grande
volume de investimentos privados no setor.
Dentro deste contexto e, somando-se isto ao momento econômico do país
atraente a investimentos, um novo mercado vem se desenvolvendo no Nordeste:
o

mercado

turístico-imobiliário.

Este

mercado

se

caracteriza

pelo

desenvolvimento/comercialização imobiliária de produtos com características de
uso turístico. Ou seja, é um mercado baseado na compra e venda de imóveis que
têm seu valor associado ao seu uso turístico.
Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar a situação atual do
desenvolvimento de complexos turístico-residenciais no Nordeste brasileiro.
O interesse pelo tema partiu da constatação, pelas autoras, da recente
expansão deste mercado, e da ênfase que se tem dado ao assunto na mídia,
principalmente regional (o Nordeste) e especializada. Partiu também do contato
com o assunto em ambiente acadêmico e profissional. Além disso, pôde-se
perceber, no início da pesquisa, a ausência de estudos e levantamentos
detalhados sobre o tema, dado o seu estágio de desenvolvimento inicial no Brasil.
Estes fatores estimularam o desenvolvimento de um estudo com utilidade prática
e imediata, ou seja, que tivesse relevância e fosse de interesse daqueles atuantes
e/ou envolvidos neste mercado.
O estudo foi pautado em algumas questões levantadas inicialmente
relacionadas às características e à definição do mercado turístico imobiliário de
maneira geral, às características do processo de desenvolvimento de grandes
complexos que está ocorrendo no Nordeste, e às perspectivas deste novo setor
no país, considerando seus impactos e benefícios.

18

Especificamente,

buscou-se

compreender

as

características

deste

mercado e a sua dimensão. Secundariamente, buscou-se responder porque este
mercado se encontra em grande expansão neste momento e desenvolver
considerações referentes às perspectivas deste desenvolvimento (impactos e
benefícios para o turismo).
A partir das questões levantadas, abrem-se diversas possibilidades de
análise. Este estudo não tem a pretensão de abordar de maneira detalhada
qualquer impacto relacionado às questões econômicas, ambientais ou sociais e
pretende se deter na análise de alguns dos impactos na atividade turística na
região.
Para tanto, o trabalho foi dividido em quatro etapas: considerações
teóricas, levantamento de dados, análise dos dados e considerações finais.
Os capítulos 2 e 3 contemplam as considerações teóricas que, em um
primeiro momento (capítulo 2), buscam compreender, a partir fontes secundárias,
o contexto atual da atividade turística no Nordeste, relacionando-o ao
desenvolvimento do turismo em âmbito nacional e ao desenvolvimento econômico
do país. Para tanto foram pesquisados indicadores econômicos, sociais, e da
atividade turística e definições conceituais acerca do turismo como atividade
produtiva.

Desta

maneira,

pôde-se

delinear

o

histórico

recente

de

desenvolvimento desta atividade e suas características específicas na região
Nordeste.
Em

um

segundo

momento,

as

considerações

teóricas

buscam

compreender conceitualmente o que são turístico-residenciais a partir de
referências internacionais deste mercado, e do estudo de seus principais
elementos, o turismo residencial e o segmento hoteleiro de resorts.
O capítulo 4 apresenta os resultados da pesquisa realizada sobre a
situação atual do desenvolvimento do mercado de complexos turístico-imobiliários
no Nordeste. Esta pesquisa consiste em um levantamento de dados que buscou
quantificar e qualificar os empreendimentos existentes e em desenvolvimento no
mercado Nordestino.
Desta maneira foi possível comparar a oferta atual de resorts nordestinos
com as estimativas de abertura de novos quartos e delinear alguma perspectivas
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para este mercado. Foram analisados, ainda, dados referentes aos demais
componentes dos complexos turístico-residenciais, tais como as residências
secundárias e os campos de golfe.
A relevância deste estudo se estende a diversas instituições, órgãos
públicos, desenvolvedores de projetos e às próprias populações da região
Nordeste, uma vez que ele fornece subsídios para o desenvolvimento de estudos
específicos que visem orientar o planejamento turístico da região.
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO

DA

ATIVIDADE TURÍSTICA

NO

BRASIL

E NA

REGIÃO NORDESTE

2.1. Diagnóstico da Atividade Turística no Brasil

O turismo é uma atividade altamente elástica e seu crescimento, portanto,
está diretamente relacionado à dinâmica econômica do destino onde se
desenvolve. Com base nesta relação, este capítulo foi elaborado buscando
analisar paralelamente indicadores econômicos e da atividade turística no Brasil
(dados divulgados pelas principais instituições de pesquisa e estatística para os
setores, como: EMBRATUR, IBGE, Banco Central, entre outros).
O primeiro indicador relevante a este estudo, que evidencia o crescimento
da atividade turística, é a receita cambial turística que segundo dados do relatório
Estatísticas Básicas do Turismo (Instituto Brasileira de Turismo - EMBRATUR,
2007) variou, no Brasil, de US$ 2 bilhões em 2002 para 4,3 bilhões em 2006 (+
115% no período). O crescimento da receita cambial brasileira superou o dos
continentes Americanos que variou de um total de 114,3 bilhões de dólares em
2002 para cerca de 154 bilhões em 2006 (+ 30,84% no período), representando
neste ano aproximadamente 21% da receita mundial.
O gráfico abaixo demonstra o crescimento da receita cambial do Mundo,
América do Sul e Brasil.
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Gráfico 1 – Crescimento da Receita Cambial 1996 - 2006
Fonte: EMBRATUR (2007)

O crescimento da atividade turística, evidenciado pelo aumento da receita
cambial, tanto no que diz respeito aos investimentos nessa área, quanto ao
aumento do consumo de produtos turísticos, acompanhou o crescimento
econômico do país. O Produto Interno Bruto (PIB) nacional é o principal indicador
desse crescimento econômico.
De maneira geral, o PIB vem apresentando evolução positiva desde 1993
como pode ser observado, no gráfico, abaixo.
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Gráfico 2 – Crescimento do PIB 1980-2006
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2007)

Segundo o Banco Central (2008), o crescimento da economia brasileira, no
terceiro trimestre de 2007, generalizado em termos setoriais e geográficos,
evidenciou o desempenho da demanda doméstica (consumo interno), atendida
por aumentos tanto da produção interna quanto das importações.
De acordo com as Contas Nacionais Trimestrais o PIB cresceu 5,3% nos
primeiros nove meses de 2007, em relação à igual período de 2006,
estimulado pela contribuição de 6,6 pontos percentuais (p.p.) da demanda
interna, a maior, desde 1995, nesse tipo de comparação. Assinale-se que
foram registrados, na mesma base de comparação, desempenhos
favoráveis em todos os componentes do PIB, seja pela ótica da demanda
ou da produção. (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
- BNDES Relatório de Inflação, 2007)
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Gráfico 3 – Evolução do PIB Trimestral 2006-2007
Fonte: IBGE (2007)

O reflexo do aumento da produção interna (PIB) também pode ser
percebido no mercado de trabalho, que apresentou melhorias nas taxas de
emprego.
De acordo com a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do IBGE (que
abrange seis regiões metropolitanas) a taxa de desemprego aberto atingiu,
em média, 9,1%, no trimestre encerrado em outubro, menor percentual já
registrado nesse período, apresentando recuos respectivos de 1,1 p.p. e
de 0,7 p.p. em relação ao trimestre correspondente de 2006 e ao trimestre
encerrado em julho. A redução registrada em comparação com o mesmo
trimestre de 2006 refletiu aumentos de 2,9% na taxa de crescimento da
ocupação e de 1,7% na População Economicamente Ativa (PEA). (BNDES
Relatório de Inflação, 2007)

Segundo dados do IBGE, ao longo de todo o ano de 2007, foram
observadas quedas nas taxas de desemprego em relação ao mesmo período do
ano anterior.
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Gráfico 4 – Taxa Média de Desemprego Aberto – 2006-2007
Fonte: IBGE (2007)

Além disso, o aumento dos níveis de emprego e crescimento da renda gera
maior disponibilidade financeira para consumo de bens supérfluos como, por
exemplo, o turismo.
Como resultado dessas circunstâncias, o negócio turístico se desenvolveu
a altas taxas. Segundo dados da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária (Infraero), o número de embarques e desembarques domésticos
cresceu cerca de 60% entre 2003 e 2007 enquanto os internacionais cresceram
cerca de 55%.
Dados publicados pela EMBRATUR no Boletim de Desenvolvimento
Econômico do Turismo (2007, p. 2), demonstram que o setor de turismo superou
o crescimento médio da economia nacional em 2006 e, para 2008 espera-se um
crescimento de 29,8%. Também há a expectativa de um acréscimo na taxa de
empregos de 14% sobre o quadro de pessoal empregado neste setor.
Segundo o BNDES (2007) o dinamismo do consumo foi favorecido ainda
pelas melhores condições de crédito e queda contínua das taxas de juros. O
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gráfico abaixo indica o aumento constante do volume de crédito ao longo dos
últimos dois anos.

Gráfico 5 – Operações de Crédito do Sistema Financeiro
Fonte: Banco Central (2007) - * Dados Preliminares

Em relação às taxas de juros do país, a taxa básica de juros da economia
(Selic) foi mantida no final do ano de 2007 em 11,25% - a menor taxa desde sua
criação em 1997 - após uma seqüência de 18 cortes consecutivos. Sendo assim,
a taxa de juros real (juros descontada a inflação) mantém-se em 6,9% a.a. e
deixou de ser a mais elevada do mundo. O ritmo de cortes de juros foi
determinado pela baixa cotação do dólar e inflação controlada, como demonstra,
o gráfico, a seguir.
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Gráfico 6 – Evolução da Taxa Selic
Fonte: Banco Central (2007)

Assim pode-se perceber que o aumento do crédito, e a redução nas taxas
de juros nacionais favoreceram o crescimento no volume de investimentos e,
conseqüentemente, no setor de turismo. Os investimentos turísticos foram, ainda,
estimulados pela criação de linhas de crédito exclusivas para o setor pelo Banco
do Brasil (BB) e BNDES (BC, 2007). Além disso, desde 2001 o Banco do
Nordeste (BN) incluiu no Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
(FNE), o turismo como setor beneficiário.
Segundo dados dos principais bancos (Banco Central, Caixa Econômica,
Banco do Nordeste entre outros) que oferecem crédito para o setor, os
mecanismos de financiamento para o desenvolvimento do turismo (que se
iniciaram de maneira tímida na década de 60), vêm apresentando expansão
gradativa e contínua do crédito para o segmento, acompanhada de redução de
seu custo.
Hoje, segundo o Ministério do Turismo, o Departamento de Financiamento
e Promoção de Investimentos no Turismo do ministério é o principal responsável
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por coordenar diretrizes e prioridades para a aplicação dos recursos do Fundo
Geral

do

Turismo

(FUNGETUR),

além

de

acompanhar

e

apoiar

o

desenvolvimento junto às instituições financeiras de linhas de crédito e outros
instrumentos financeiros voltados para o financiamento ao turista e empresas da
cadeia produtiva do turismo.
Em 2003, segundo o Relatório do Plano Nacional de Turismo (PNT), os
ministérios do Turismo, Trabalho e Emprego e da Integração Nacional, em
parceria com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal colaboraram com
recursos no montante de R$ 1,4 bilhão para serem investidos no setor turístico
nos doze meses seguintes.
Segundo dados do Ministério do Turismo (2007), entre 2003 e 2006, os
financiamentos dos bancos públicos federais ao turismo tiveram crescimento de
26% ao ano, como demonstra, o gráfico e a tabela, abaixo.

Gráfico 7 – Bancos e Financiamentos para o Turismo (2007)
Fonte: BC (2007)

Tabela 1 – Financiamentos para o Setor Turístico

28

Fonte: Ministério do Turismo, Ministério de Integração Nacional (2007)

O atual ciclo de crescimento vem ocorrendo de forma sustentada,
registrando-se elevação acentuada dos investimentos, que deverá atingir
12,2% no ano, expansão mais representativa desde 1994. As perspectivas
em relação à manutenção, em 2008, da trajetória de aumento da
capacidade produtiva, evidenciadas pelos resultados de pesquisas junto
ao empresariado industrial, continuam favoráveis e mostram-se
consistentes com o dinamismo da demanda interna. (BNDES Relatório de
Inflação, 2007)

O aumento no volume de investimentos no país foi marcado tanto pelo
capital nacional quanto pelo estrangeiro. O gráfico abaixo demonstra o
crescimento do ingresso de capitais estrangeiros no país.

Gráfico 8 – Ingresso de Capitais Estrangeiros no País
Fonte: Banco Central (2007)
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O Banco Central (2008) destaca que a confiança dos mercados
estrangeiros na economia nacional, além de ser um importante indicador de
estabilidade, traz uma série de benefícios ao seu desenvolvimento. Essa
confiança pode ser percebida pela constante queda dos indicadores de risco do
país.
O Risco-Brasil é um indicador que busca expressar, de forma objetiva, o
risco a que investidores estrangeiros estão submetidos quando investem
no País. No mercado, o indicador mais utilizado para essa finalidade mede
o rendimento médio de uma carteira hipotética, constituída por papéis
emitidos pelo Brasil no exterior, frente ao rendimento dos títulos do tesouro
norte-americano de prazo comparável (que são considerados livres de
risco). Quanto maior o risco, menor, a priori, a capacidade de o País atrair
capital estrangeiro. Em conseqüência, maior é o prêmio com que seus
instrumentos de dívida devem remunerar os investidores para compensálos por assumir esse risco. (BC, relatório sobre risco país, agosto 07)

Em 16 de maio de 2007, a Standard & Poor’s Rating Services elevou as
classificações de crédito soberano que atribui a Republica Federativa do Brasil. A
classificação de longo prazo em moeda estrangeira foi elevado em um degrau de
„BB‟ para „BB+‟, e a Classificação de longo prazo em moeda local foi elevado em
dois degraus, de „BB+‟ para „BBB‟. Além disso, a classificação de curto prazo em
moeda local foi elevado de “B” para “A-3”, enquanto a classificação de curto prazo
em moeda estrangeira foi reafirmado em “B”. (Standars & Poor, 2007)
A figura abaixo demonstra as escalas de classificação das principais
agências de rating do Mundo (Moody’s, Standard & Poors e Fitch Rating, 2007)
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Ilustração 1 – Agências e Classificações de Rating
Fonte: Moody´s, Standard & Poors e Fich Ratings (2007)

Além disso, em 2007, a Standard & Poor's elevou os ratings de oito
bancos brasileiros, como reflexo da melhora no ambiente financeiro e de
investimentos no País, que inclui o aprofundamento consistente do
mercado de capitais local, o que propicia melhor acesso dessas
instituições a fontes alternativas de funding." (Standars & Poor, 2007)

De acordo com a Agência das Nações Unidas para o Comércio e o
Desenvolvimento (UNCTAD), em pesquisa desenvolvida em 2007 com 191
empresas multinacionais, o Brasil foi apontado como a quinta destinação mundial
preferida para investimentos e, segundo o BNDES (2007), o ciclo de expansão
dos investimentos seguiu em trajetória robusta no terceiro trimestre de 2007.
Segundo o Banco Central (2008), os baixos níveis da cotação da moeda
americana, fato decorrente do aumento da oferta da moeda estrangeira no país
através de excedente comercial e do ingresso de recursos de curto e longo prazo,
é outro importante indicador de sustentabilidade e reflete a maior confiança dos
mercados estrangeiros na economia nacional. Como pode ser observado no
gráfico 9, a taxa de câmbio do Dólar americano vem apresentando queda desde
2004.
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Gráfico 9 - Taxa de Câmbio R$/US$
Fonte: Banco Central (2007)

No contexto observado, de ambiente propício a investimentos e,
conseqüentemente, no setor de turismo, uma série de ações foram desenvolvidas
no sentido de fomentar e acelerar o desenvolvimento da atividade turística no
Brasil:
1) A criação, em 1992, do Programa de Ação para o Desenvolvimento
Integrado do Turismo na região Nordeste (PRODETUR/NE), que executou com
fundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) uma série de
investimentos no desenvolvimento de infra-estruturas, proteção e conservação do
meio ambiente e fortalecimento de instituições públicas e privadas voltadas à
administração do turismo.
2) A criação do Ministério do Turismo em 2003 e do PNT (2003-2007),
instrumento de planejamento da atuação do órgão, que está pautado nas
seguintes metas (segundo relatório do PNT):
Criar condições para gerar 1.200.000 novos empregos e ocupações;
Aumentar para 9 milhões o número de turistas estrangeiros no Brasil;
Gerar 8 bilhões de dólares em divisas;
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Aumentar para 65 milhões a chegada de passageiros nos vôos domésticos;
Ampliar a oferta turística brasileira, desenvolvendo no mínimo três produtos
de qualidade em cada Estado da Federação e Distrito Federal;
3) Com a criação do Ministério, a atuação da EMBRATUR foi
profissionalizada e suas ações se voltaram à promoção, marketing e ao apoio e
comercialização do produto turístico brasileiro no mundo, segundo o Plano
Nacional de Turismo (2003).
Em conseqüência, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), o
Brasil ganhou três

posições

na lista dos

principais

países receptores

internacionais desde 2002 e ocupa hoje a 36º posição do ranking.

Gráfico 10 – Ranking Receptores
Fonte: EMBRATUR (2006)

Em 2006, segundo o Anuário Estatístico do Turismo Internacional,
publicado pela EMBRATUR (2007), a entrada de estrangeiros no país totalizou
5.018.991 visitantes, dos quais cerca de 34% foram europeus. Os principais
emissores foram Argentina, Estados Unidos, Portugal e Itália.
Segundo dados da Infraero divulgados pela EMBRATUR (2008), em 2006
os desembarques internacionais no Brasil atingiram a marca de 6,367 milhões de
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pessoas. O maior volume registrado foi no ano de 2005, equivalente a 6,788
milhões.
O aumento do fluxo aéreo vem ocorrendo desde 2002, como pode-se
atestar no gráfico abaixo, tanto no que diz respeito aos vôos regulares, quanto no
que diz respeito aos vôos não regulares, também conhecidos como vôos charters.

Gráfico 11 – Desembarques Internacionais no Brasil
Fonte: Ministério do Turismo (2008)

Segundo dados da INFRAERO (2008) e da EMBRATUR (2008), os vôos
charters, que transportam exclusivamente estrangeiros, vêm crescendo desde
2002 e aumentaram entre 2002 e 2006 cerca de 316%, atingindo 423.514
passageiros.
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Gráfico 12– Movimento de Passageiros em Vôos Não Regulares no Brasil – 1996-2006
Fonte: EMBRATUR (2007)

Dados divulgados pelo Banco Central (2007) revelam que os gastos de
turistas estrangeiros em visita ao Brasil, no 1º semestre de 2007, totalizaram US$
2,4 bilhões, contra US$ 2,2 bilhões nos seis primeiros meses de 2006 (+10,98%).
Se for mantido o ritmo mensal de entrada de dólares, a receita anual
poderá alcançar US$ 4,8 bilhões em 2007, convertendo-se no melhor ano
da história do turismo nacional, ultrapassando o recorde de US$ 4,316
bilhões registrados em 2006 (BC, 2007).

A análise desenvolvida nesta seção buscou contextualizar as principais
características econômicas e turísticas no cenário nacional. Dentro deste contexto
se tem observado o crescimento de diversos setores da economia. N a região
Nordeste o setor turístico apresenta destaque especial e tem atraído
investimentos tanto nacionais quanto estrangeiros.
A subseção, a seguir, foi elaborada partindo de uma análise econômica,
social e demográfica dos estados nordestinos (conforme a disponibilidade de
dados divulgados pelas principais instituições de pesquisa e estatística para os
setores) e da análise das características de povoamento e ocupação do litoral.
Esta contextualização fornecerá subsídios para que se compreenda a importância
e o potencial do turismo na região.
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Em um segundo momento, buscou-se nesta subseção, descrever as ações
realizadas nos últimos anos para o desenvolvimento do turismo (principalmente
através do PRODETUR) e os impactos e benefícios percebidos. A terceira parte
da sessão estuda a teoria do ciclo de vida dos destinos, aplicando-a aos destinos
do Nordeste e a relacionado às condições de acesso aéreo. Por fim, foram
analisados alguns indicadores do fluxo internacional de visitantes na região.

2.2. Diagnóstico da Atividade Turística na Região Nordeste

2.2.1. Características Demográficas, Sociais e Econômicas

A região Nordeste inclui os Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, ocupando
área de 1.561.177,8 km 2, o que corresponde a 18,26% da área total do País
(IBGE, 2006).
A população residente nordestina totaliza cerca de 56 milhões de
habitantes, o que representa 28,7% do total do país, com densidade demográfica
de 28,73 hab/Km² e 70,7% da população concentrada na zona urbana. A
expectativa de vida nesta região, em 2005, era a menor do País: 69 anos. – IBGE
(2006).

Tabela 2 – Indicadores Sociais das regiões brasileiras
Taxa Bruta Taxa Bruta
Taxa de
Taxa de
Esperança
de
de
Região
Fecundidade
Mortalidade de Vida
Natalidade Mortalidade
Total
Infantil
ao Nascer
(%)
(%)
Brasil
2,3
20,4
6,3
25,8
71,9
Norte
2,5
22,9
5
26,6
71
Nordeste
2,2
20,8
6,8
38,2
69
Sudeste
1,9
16,1
6,4
18,9
73,5
Sul
1,8
14,8
6,1
17,2
74,2
Centro-Oeste
2
18,5
5,2
20,1
73,2

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA/ Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD (2006)
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Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (IPEA/PNUD,
2003), o Nordeste, em 2000, era a região brasileira de Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) mais baixo, uma vez que todos os seus nove estados se
encontravam entre os dez últimos do ranking nacional (conforme gráfico abaixo).
O único estado da federação que também fazia parte desse conjunto e não
pertence ao Nordeste era o estado do Acre que ocupa a 21ª posição.

Gráfico 13 – IDH dos Estados Nordestinos
Fonte: IPEA/PNUD (2000)

Em relação aos indicadores econômicos, a participação do Nordeste no
PIB nacional, em 2005 de acordo com dados do IPEA, era de cerca de 13,06%,
enquanto concentrava mais de 30% da população do país. O PIB Per Capita da
região em 2005 (R$ 3.470), conseqüentemente, significava apenas 32% da média
nacional (R$ 10.700).

37

Tabela 3 – Representação do PIB por ano

População, Contas Nacionais e Finanças Públicas
População estimada (mi)
PIB per Capita (R$ 2000) - mil
PIB nominal (R$ bi)
PIB (R$ 2000)
% do PIB Nacional
PIB Setorial (R$ 2000)
Agropecuária
Indústria
Serviços
Alojamento e Alimentação

1999

2000

2001
2002
2003
2004
2005
48.280.569 48.793.773 49.300.212
50371289
50962298
3,03
3,16
3,20
3,35
3,47
127.672.592 144.134.603 157.301.961 182.732.902 215.044.770
248604645 280504255,9
138.170.342 144.134.603 146.273.064 154.200.497 157.936.401 168793480,6 176764924,3
12%
12%
12%
13%
13%
11.314.517
46.052.198
71.471.181
2.687.472

12.574.751
47.367.068
73.291.573
2.633.861

12.415.335
49.818.064
73.165.258
2.625.922

14.726.510
52.226.199
76.872.003
2.599.075

14.958.048
57.326.989
74.552.337
2.345.695

15061677,84
62427972,17
79161957,45
2425962,812

12532632,64
40064664,85
102262646,9
3342357,952

9%
36%
55%
100%
2,1%

9%
36%
55%
100%
2,0%

9%
37%
54%
100%
1,9%

10%
36%
53%
100%
1,8%

10%
39%
51%
100%
1,6%

10%
40%
51%
100%
2%

8%
26%
66%
100%
2%

Estrutura do Setor Produtivo (ajustado)
Agropecuária (%)
Indústria (%)
Serviços (%)
Total (%)
Alojamento e Alimentação (%)

Fonte: IPEA (2007)

Além disso, a desvantagem no produto per capita é acrescida por uma
distribuição de renda regional ainda pior que a média do país. Efetivamente, de
acordo com dados do IPEA, enquanto em 2006 o coeficiente de Gini 1 era de
0,547 para o Brasil, no Nordeste era de 0,556 (no Sul era de 0,51).
Esses indicadores, portanto, resumem uma situação econômica muito
pouco satisfatória, em termos de renda per capita e de distribuição.

Tabela 4 – Índice de Gini

Brasil
2004
2005
2006

0,559
0,552
0,547

Norte
0,525
0,509
0,508

Índice de Gini
Regiões
Nordeste Sudeste
0,571
0,533
0,551
0,534
0,556
0,529

Sul
0,53
0,519
0,51

Centro-Oeste
0,57
0,564
0,558

Fonte:IPEA (2007)

1

O Coeficiente de Gini é o principal índice utilizado para medir a distribuição da renda.

Quanto mais próximo de 1 for o coeficiente de determinada população, pior será a distribuição da
renda.
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Vale observar que os parâmetros básicos da economia nordestina vêm,
embora lentamente, apresentando melhoras. A participação do PIB per capita do
Nordeste no PIB per capita nacional cresceu de 41,8% para 56,1% entre 1960 e
2005. Além disso, o crescimento da produção regional vem superando o
crescimento médio da produção nacional desde 1970, conforme ilustrado no
gráfico abaixo.

Tabela 5 – Taxa Média Anual de Crescimento do PIB Real do Brasil e Região
Nordeste – 1960-2005
Taxa Média Anual de Crescimento
do PIB
Nordeste Brasil
Período
Taxa (%) Taxa (%)
1960-70
3,5
6,1
1970-80
8,7
8,6
1980-90
3,3
1,6
1990-00
3
2,5
2,8
2000-05
4,1
Fontes: FGV/IBRE/DCS; IBGE/DPE/DCNA – Brasil SUDENE/Contas Regionais – Nordeste.; IPEA
(2005)

2.2.2. O Potencial para a Atividade Turística no Litoral Nordestino.

Segundo a análise de Valls (2006, p. 20) sobre a atividade turística, os
recursos naturais são sua principal matéria prima, pois:
- proporcionam os elementos indispensáveis para que, uma vez
combinados

e convenientemente complementados

os recursos, os

produtos turísticos se estruturem de forma competitiva a partir de sua
autenticidade;
- desencadeiam a decisão de compra do destino pelos turistas;
- fixam os traços de personalidade e diferenciação.
Ainda segundo Valls (2006, p. 16), a partir dos atrativos e recursos
disponibilizados e valorizados, o destino deve apresentar uma oferta estruturada
buscando atender determinadas satisfações dos clientes.
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Destino turístico é aquele espaço geográfico determinado, com
características de clima, raízes, infra-estrutura e serviços próprios; com
certa capacidade administrativa para desenvolver instrumentos comuns de
planejamento; que adquire centralidade atraindo turistas mediante
produtos perfeitamente estruturados e adaptados às satisfações
buscadas, graças à valorização e ordenação dos atrativos disponíveis;
dotado de uma marca e que se comercializa tendo em conta seu caráter
integral. (VALLS, 2006, p. 16)

A Zona Costeira Brasileira se estende por 8.500 km de litoral, abrangendo
diferentes ecossistemas e abrigando 70% da população brasileira (IBGE, 2007).
O litoral nordestino se estende da foz do Rio Parnaíba (que divide os estados do
Piauí e Maranhão) ao Recôncavo Baiano.
Cruz (2000, p. 167) afirma que as regiões litorâneas, que dispõem de belas
praias ensolaradas e de águas com temperaturas agradáveis (em torno de 28°),
aliadas ao clima quente (com temperatura média entre 25° e 30° praticamente o
ano inteiro) encontram-se entre os espaços mais visitados do mundo pelos
turistas. Neste contexto, o litoral nordestino brasileiro se apresenta como destino
turístico de grande destaque em âmbito mundial, considerado o enorme potencial
ou vocação turística dos estados que compõem a região, conseqüente da
diversidade e qualidade de seus atrativos naturais, além da oferta de atrativos
históricos, artísticos, culturais, folclóricos, gastronômicos, entre outros.
A ocupação dos espaços litorâneos nordestinos, em conseqüência, tem
sido marcada por características específicas resultantes do processo de
desenvolvimento da atividade turística, como será descrito adiante.
Moraes (1999) apresenta uma definição de zona costeira abrangendo
aspectos de uso e ocupação do solo, que merece atenção especial para os fins
deste trabalho.
No que diz respeito às características de uso e ocupação, o litoral pode
ser definido como uma zona de usos múltiplos, sendo possível encontrar
inúmeras formas de ocupação do solo, onde se desenvolvem atividades
humanas das mais variadas naturezas e complexidades. Defronta-se na
zona costeira do Brasil, desde a presença de tribos coletoras quase
isoladas até plantas industriais de última geração, desde comunidades
vivendo em gêneros de vida tradicionais até metrópoles dotadas de toda a
modernidade que a caracteriza. (p. 30)

A diversidade de características de ocupação do espaço observada
por Moraes pode ser justificada pelo processo histórico de ocupação destas
regiões. Montenegro afirma que a ocupação litorânea foi alavancada por diversos
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fatores, dentre os quais as atividades comerciais marítimas, a industrialização, a
urbanização e, mais recentemente, a intensificação do uso pela exploração
turística. No contexto histórico, a colonização aconteceu primeiramente no litoral,
onde se formaram os primeiros aglomerados urbanos. Observou-se, portanto, o
desenvolvimento acelerado de atividades econômicas e de infra-estrutura na
região de influência dos principais portos marítimos que se converteram no ponto
inicial de expansão da ocupação do litoral e produziram toda a estrutura das
primeiras redes de cidades.
A estrutura de povoamento resultante deste processo é um padrão
descontínuo que conforma um verdadeiro arquipélago demográfico, onde
se identificam zonas de adensamento e núcleos pontuais de
assentamento entremeados por vastas porções não ocupadas pelos
colonizadores. (MORAES, 1999, p. 32).
Além dos principais aglomerados de desenvolvimento urbano, uma vasta
extensão do litoral se manteve isolada ou pouco povoada, servindo de
refúgio de tribos indígenas e escravos fugidos que se organizaram em
pequenas comunidades voltadas para o auto-consumo que se tornaram
nas comunidades litorâneas tradicionais ainda presentes em várias
porções do litoral brasileiro. (MONTENEGRO, 2004 p. 28).

Devido a estas características de desenvolvimento, segundo Montenegro
(2004, p. 29) a partir da década de 1960, dois fenômenos caracterizaram a
ocupação do litoral: a urbanização através de condomínios de segunda residência
(casas de veraneio), nas zonas de menor adensamento urbano, e os movimentos
migratórios formando segmentos marginalizados próximos aos centros urbanos
de grande e médio porte.
Dentro deste cenário de urbanização concentrada e extensas áreas cujas
características naturais se mantém preservadas, Moraes (1999) afirma que:
O turismo manifesta-se associado a vários processos: ora articulado como
um setor dentro da estruturação urbana de uma cidade litorânea; ora unido
a espaços de segundas residências, geralmente de alto padrão; ora
mediante investimentos maciços, criando a função turística e revivendo
cidades mortas; ora ainda como indutor da ocupação de novas áreas
criadas. Este crescimento foi alimentado pela ampliação da classe média,
por um lado, e pela demanda estrangeira do outro, sendo relativamente
recentes os contatos internacionais que de início se deslocam a poucas
cidades, porém vão abarcando maior número de localidades, até chegar à
forma mais atual dos enclaves de turismo de alto padrão, dentro de áreas
semi-desertas da zona costeira (MORAES, 1999, p. 43).

As características naturais, econômicas, demográficas e sociais da região
nordeste e o processo histórico de ocupação das suas zonas costeiras, descritos
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neste capítulo, contextualizam o cenário que hoje se observa nesta região, cujas
principais características, conforme abordado até aqui são:
- a região nordeste, apesar do crescimento econômico acima da
média nacional, nos últimos anos, ainda apresenta índices extremamente
baixos no que diz respeito aos indicadores sociais;
- a região nordeste é caracterizada pela heterogeneidade de suas
sub-regiões, em termos econômicos, sociais, naturais e demográficos e
apresenta o pior índice de distribuição de renda do país;
- a zona costeira nordestina concentra a maior parte das riquezas da
região nordeste;
- o processo de urbanização da região foi orientado pelo surgimento
das principais metrópoles, próximas aos portos marítimos;
-

essas

metrópoles,

hoje,

abrangem

grande

complexidade

econômica e são margeadas por periferias com planejamento urbano
deficiente (e todos os impactos sociais e ambientais decorrentes do
processo de urbanização destas periferias);
- as demais áreas do litoral nordestino foram historicamente
ocupadas por atividades de produção voltadas às grandes metrópoles,
condomínios de veraneio, ou por pequenas comunidades voltadas ao auto
consumo.
Dentro destas condições, somado o grande potencial para o turismo à
situação social e econômica observada na região, a atividade turística vem sendo
entendida como uma oportunidade de desenvolvimento para o Nordeste,
conforme observado nos trechos que seguem.
“A expansão e consolidação das atividades do pólo de turismo pode ser
entendida como fonte geradora de renda, emprego e divisas” (Agência de
Desenvolvimento do Nordeste - ADENE, 2006, p. 64).
Entre as alternativas recomendadas para solucionar problemas
econômico-sociais no Nordeste, o desenvolvimento do turismo foi
apontado como meio para criação de oportunidades de emprego e para o
aumento da renda per capta e da arrecadação tributária. Na época já se
observava uma grande heterogeneidade entre os Estados da região, os
quais apresentavam, e ainda apresentam diferentes graus de maturidade
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institucional e de “despertar para o turismo”. (BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL, 2005, P.5)

O desenvolvimento da atividade tem sido impulsionado por investimentos tanto
públicos quanto privados. Os investimentos públicos realizados nos últimos anos
estão relacionados à execução do Programa de Desenvolvimento do Turismo no
Nordeste, que será descrito no capítulo que segue.

2.2.3. PRODETUR

Diante da realidade econômica e social da região Nordeste e de uma clara
indicação do seu potencial turístico, sobretudo na faixa litorânea, e de acordo com
a política de desenvolvimento do turismo do país, o governo federal e os governos
estaduais reuniram-se para elaboração conjunta de um plano de ação para o
desenvolvimento do turismo no Nordeste, parte do qual seria financiado por um
amplo projeto que foi especialmente criado para essa finalidade: O Programa de
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do Brasil (PRODETUR/NE) foi
concebido como um programa global de investimentos múltiplos, com recursos
repassados para os estado participantes via contratos de sub-empréstimo.
Em 1994, ano em que foi implementado o PRODETUR, a realidade do
Nordeste, segundo as projeções do censo do IBGE era:
- Renda per capta de US$ 1.702,00 quando a nacional era de US$
2.874,00;
- Cobertura dos sistemas de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário menor do que 52% e 8%, respectivamente;
- Tratamento de 4% do esgoto coletado;
- Taxa de desemprego de 7%;
- Taxa de analfabetismo próxima de 40%, quando a nacional era de
20%;
- Estimava-se que 23 milhões de habitantes, aproximadamente a
metade da população da região, viviam abaixo da linha de pobreza.
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O Programa teve como finalidade promover o desenvolvimento sócioeconômico da região através da dinamização da atividade turística e contemplou
iniciativas do setor público em infra-estrutura básica e desenvolvimento
institucional voltadas tanto para a melhoria das condições de vida das populaç ões
beneficiadas, quanto para a atração de investimentos do setor privado ligados ao
turismo.
O objetivo geral do programa é reforçar a capacidade da região Nordeste
em manter e expandir sua crescente indústria turística contribuindo, assim,
para o desenvolvimento sócio-econômico regional através de
investimentos em infra-estrutura básica e serviços públicos em áreas
atualmente de expansão turística. (PRODETUR - Anexo A do contrato
841/OC-BR, 1992)

Os objetivos específicos do programa foram:
- Propiciar uma estrutura institucional adequada para fomentar e
encorajar o turismo sustentável, por meio do fortalecimento institucional de
órgãos de turismo de estados e municípios, órgãos ambientais estaduais e
outros órgãos de municípios localizados nas áreas turísticas selecionadas;
- Melhorar as condições ambientais e de saneamento nas áreas
turísticas, via investimentos em fornecimento de água e coleta e tratamento
de esgotos e resíduos sólidos e na recuperação e proteção ambiental, além
do fortalecimento institucional das companhias de água e esgoto;
- Facilitar os deslocamentos para e dentro da região, por meio de
investimentos no melhoramento de aeroportos, sistemas de vias urbanas e
rodovias secundárias e de acesso, complementados pelo fortalecimento
dos órgãos estaduais de transportes em termos de sua da capacidade
operacional e de manutenção;
- Melhorar e diversificar os produtos turísticos da região, por meio de
atividades como a recuperação e preservação do patrimônio histórico com
revitalização de seu entorno e a melhoria de praias, parques e outros
recursos naturais.
O Relatório Final do PRODETUR, desenvolvido em 2004 e apresentado ao
Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (ETENE) sobre os
resultados atingidos pelo programa destaca algumas mudanças importantes
ocorridas no setor turístico. Deve-se observar, no entanto, que não se pode
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atribuir esses resultados exclusivamente às ações do programa, tendo em vista
que diversos fatores econômicos tiveram impacto na realidade turística nacional
de maneira geral, no período (conforme descrito no capítulo 2 deste trabalho).
Em relação ao fluxo turístico na região, a tabela que segue sintetiza as
principais mudanças ocorridas no período.

Tabela 6 - Fluxo Turístico
Mudança

1996

2004

Crescimento

Crescimento
no Fluxo de
Visitantes nas Visitantes (mil)
Capitais do
Nordeste

5037

10596

110%

Crescimento
no Fluxo de
Visitantes nos Visitantes (mil)
Estados do
Nordeste

7850

17778

127%

Crescimento
no Fluxo de
Visitantes
Visitantes (mil)
Internacionais
no Nordeste

416

1440

246%

Participação
da Região no
Turismo
Receptivo
Internacional
do País

-

16%

31%

15 p.p.

Posição de
Salvador,
Recife e
Fortaleza no
Ranking de
Entrada de
Estrangeiros
por UF

-

5; 8 e 11

3; 5 e 4

-

Fonte: EMBRATUR (2005)

Unidade
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Foram

observados,

ainda,

crescimentos

em

diversos

indicadores

econômicos, sociais e do setor turístico, conforme segue.
Aumento das receitas turísticas: segundo estimativas realizadas pela
Comissão do Turismo Integrado do Nordeste (CTI-NE) em 2005, a receita turística
anual (produto do gasto per capita pelo fluxo turístico anual) aumentou de US$
2.702 milhões em 1996 para US$ 4.372 milhões em 2004, representando
incremento de 61,8% no período.
Aumento do PIB per capita: a partir de dados do IBGE, verifica-se que o
PIB per Capita do Nordeste passou de US$ 1.034 em 1994 para US$ 1.398 em
2003, apresentando crescimento de 3,4% a.a. Em 1994 o PIB per Capita da
região correspondia a 44,9% da média do país, passando em 2003 para 49,5%.
Aumento do número de estabelecimentos turísticos na região:
segundo dados do ministério do trabalho e do emprego o número de
estabelecimentos registrados no setor de alojamento e alimentação aumentou de
1.935 e 4.944 unidades em 1994 para 6.697 e 30.871 unidades em 2003,
representando um aumento de 246% e 524,4% respectivamente. A participação
do número de alojamentos nordestinos no total nacional passou de 15,3% em
1994 para 21,3% em 2003 e o número de Unidades Habitacionais (UH) das
capitais passou de 31 mil em 1996 para 47,7 mil em 2004 representando aumento
de 54,1%
Facilitação dos acessos aos estados do Nordeste e aos atrativos
turísticos localizados nos mesmos: a ampliação de oito aeroportos (seis deles
em capitais estaduais) e pavimentação de 978 Km de rodovias. Dessas estradas,
cerca de 285 Km estão associados à melhoria de acesso a localidades turísticas
específicas (praias, cachoeiras, balneários), enquanto 693 Km constituem-se em
trechos rodoviários ligando diferentes núcleos urbanos (sedes municipais ou
distritos).
Melhoria e diversificação dos produtos turísticos da região, por meio
de atividades como a recuperação e preservação do patrimônio histórico e a
melhoria das condições de praias, parques e outros recursos naturais:
apesar do baixo percentual dos investimentos em patrimônio histórico e
recuperação ambiental com relação ao total aplicado, parte dos investimentos
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teve reflexo sobre o turismo local, exemplos: Centro Histórico de São Luiz do
maranhão –MA, Centro Histórico de Porto Seguro e Trancoso, Igreja do Bonfim,
Praça da Sé e quarteirão Cultural do Pelourinho – BA, Centro Histórico e Mercado
municipal em Aracaju – SE, Centro Histórico de João Pessoa – PB, entre outros
Aumento no número de empregos nas atividades turísticas: a taxa de
crescimento médio da população ocupada no turismo no Nordeste foi de 5,2%
(1992-2001) enquanto que no restante do país esse aumento foi de 4,6%. Entre
1994 e 2001 a taxa média anual de aumento de emprego masculino no setor
turístico foi de 6,7%, enquanto para as mulheres esse aumento foi de 11,4% e o
número de empregos formais nos segmentos de alojamento e alimentação
aumentou de 26.617 e 33.518 em 1994 para 48.906 e 96.840 em 2003,
representando aumento de 83,7% e 189% respectivamente.
Melhoria de serviços públicos (água, esgoto, coleta de lixo): segundo
dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento o índice de
cobertura dos serviços de abastecimento de água aumentou de 88% para 94,9%
(1995-2003) e o índice de cobertura de esgoto sanitário aumentou de 15% para
23,2% (1995 – 2003).
Avaliações

do

Programa

realizadas

durante

as

negociações

do

PRODETUR/NE II detectaram problemas de execução em alguns projetos que
tiveram reflexos na qualidade das obras e resultaram em impactos sobre o meio
ambiente. Tais problemas e impactos ocorreram com maior freqüência nas obras
de rodovias, majoritariamente devido à insuficiente análise dos impactos indiretos,
detalhamento insuficiente de projetos, falta de cumprimento das medidas
mitigadoras, falta de consulta e transparência nas decisões sobre projetos
específicos, ocupação desordenada da faixa costeira e deficiências na
implementação de unidades de conservação.
Os impactos gerados devido à falta de recuperação de áreas degradadas
geraram passivos ambientais associados a projetos do PRODETUR/NE, o que
resultou em repercussão negativa do programa, sobretudo entre as Organizações
Não-Governamentais (ONG). Esses e os demais fatores citados anteriormente
foram debatidos e devidamente considerados no desenho da segunda fase do
PRODETUR/NE, a qual traz novos mecanismos e procedimentos que tendem a
diminuir a incidência de impactos dessa natureza.
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2.2.4. O Acesso Aéreo e os Estágios de Desenvolvimento do Turismo
no Nordeste

Segundo a teoria do ciclo de vida de destinos turísticos de Richard Butler, o
acesso aéreo é determinante no estágio de desenvolvimento de um destino.
O ciclo de vida de um destino, segundo Valls (2006, p. 42) é “o estágio de
evolução do destino, enquadrado em condições concretas de desenvolvimento”.
Ou seja, ao longo do tempo, o destino passa por diferentes fases em relação à
sua oferta turística e à qualidade dos atrativos e recursos. Essas fases são
marcadas pela variação do volume e do perfil dos turistas.
Logo, “assim como os produtos e serviços, os destinos estão submetidos a
tensões cíclicas, dependentes de fatores exógenos e endógenos, que aparecem
em cada cenário de desenvolvimento” (VALLS, 2006, P. 42)
Richard Butler, em sua teoria clássica do ciclo de vida de destinos turísticos
(The Concept of a Tourism Area Cycle of Evolution, 1980) propõe que o
desenvolvimento da atividade turística em um destino segue uma tendência.
Inicialmente,

em

um

determinado

destino,

a pouca

disponibilidade

de

equipamentos e infra-estrutura turística restringe o número de visitantes.
Conforme esses equipamentos são implantados, o fluxo de turistas para a
localidade cresce. O aumento do fluxo, por sua vez, estimula a aceleração do
desenvolvimento de infra-estrutura e equipamentos, além de promover a
divulgação do destino, fatores que fazem crescer a popularidade do local. No
entanto, o aumento do fluxo será desacelerado, conforme este se aproxima da
capacidade máxima do destino e o desgasta. Esse desgaste pode ser identificado
através dos impactos ambientais, (qualidade dos recursos naturais, esgotamento
de terrenos disponíveis, etc.), na infra-estrutura (transporte, alojamento e outros
serviços) e sociais (superpovoamento, impactos no modo de vida da população
local, etc.)
Conforme a atratividade de uma área declina pelo seu super-uso, e
impactos da visitação, o número de visitantes conseqüentemente deve também
declinar.
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Butler estabelece sete estágios no ciclo de desenvolvimento dos destinos
turístico. São eles: exploração, envolvimento, desenvolvimento, consolidação,
estagnação

e

declínio

ou

rejuvenescimento

(exploration,

involvement,

development, consolidation, stagnation, decline, rejuvenation)
Valls (2006, p. 46) faz uma revisão da teoria de Butler contemplando as
seguintes fases: início, desenvolvimento, expansão, maturidade, declínio e
obsolência. O autor destaca que cada uma delas corresponde a entornos
competitivos diferentes, razão pela qual exigem estratégias e atuações bem
distintas, conforme o destino se encontre em uma ou outra fase. Valls ressalta
ainda (2006, p. 46) que o acervo que forma a unidade de conteúdo básico
territorial e patrimonial “...é a base da competitividade e se projeta em todas as
fases do destino”

Gráfico 14 – Estágios de Desenvolvimento de Destinos Turísticos
Fonte: Autores

A HVS International, no artigo Brasil – Desenvolvimentos TurísticoImobiliários (2007) desenvolve uma simplificação do modelo do ciclo de vida dos
destinos turísticos de Butler, aplicada ao caso da região do litoral nordestino
brasileiro, e classifica as localidades turísticas do Nordeste de acordo com seu
estágio de desenvolvimento.
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O modelo desenvolvido pela HVS International será utilizado neste trabalho
por sua adequação ao contexto específico do caso deste estudo e atualização
das informações.
Os

autores

fazem

uma ressalva quanto à aplicação da

escala

desenvolvida, salientando sua aplicabilidade apenas no contexto nacional.
Essa escala desenvolvida deve ser utilizada para a comparação entre os
destinos brasileiros, que são bastante menos maduros que destinos
internacionais como Caribe, México e Tailândia. Também não se deve
relacionar o fato de um destino estar no nível azul escuro como limite ao
seu desenvolvimento. Para se ter uma noção mais precisa, mesmo o
destino mais desenvolvido do Nordeste brasileiro, Salvador, se encontra
em uma situação que Phuket, na Tailândia, se encontrava há cerca de dez
anos. (CANTERAS; VASQUES; MOURA, 2007, p.6)

Ilustração 2 – Estágios dos Destinos Turísticos do Nordeste
Fonte: HVS Internacional (2007; p.6)
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Segundo este modelo, o desenvolvimento da atividade turística em regiões
de baixo desenvolvimento econômico se inicia em regiões litorâneas de baixa
densidade demográfica e difícil acesso, onde há abundância de áreas
desocupadas, em geral adjacentes a pequenas vilas agrícolas ou de pescadores.
Neste primeiro estágio, as propriedades sofrem rápida valorização e são
adquiridas principalmente por residentes dos centros urbanos próximos (capitais
ou pólos regionais), por motivo de especulação ou implementação de
equipamentos turísticos básicos (pousadas, restaurantes e comércio).
No segundo estágio, conforme o fluxo de visitantes aumenta, o mercado
imobiliário se dinamiza e os moradores tradicionais são afastados das áreas de
maior interesse turístico. As áreas centrais vão se saturando com equipamentos
de pequeno porte, e surgem projetos não empresariais de loteamentos, voltados à
nova classe empresarial que se forma e aos moradores dos centros urbanos
próximos. É bastante comum que casas e terrenos sejam vendidos a estrangeiros
quando estes se encontram no local a passeio. Nas áreas mais afastadas
começam a surgir equipamentos hoteleiros mais estruturados e completos.
O terceiro estágio é caracterizado pela profissionalização da atividade,
investimentos de grandes grupos nacionais e estrangeiros, escassez de oferta
das áreas atraentes e, conseqüentemente, preços elevados. O acesso aos
principais mercados já está bem equacionado e o mercado externo deixa de ser
complementar e torna-se fundamental.
A facilidade de acesso a um destino, conforme assinalado, é um item
determinante do volume de visitantes recebido, do perfil destes visitantes e,
portanto, do processo de desenvolvimento da atividade turística.
No Nordeste, apesar de o fluxo turístico de maior volume ser regional
(emitido pelos próprios estados) os mercados emissores de maior relevância no
que diz respeito à geração de receita estão localizados na região sudeste do país
e no exterior. (EMBRATUR 2006, p.16). Tendo em vista a distância destes
mercados (vide tabela 7), pode-se considerar que a viabilização do acesso aéreo
está intimamente relacionada ao estágio de desenvolvimento de cada destino
nordestino. Deve-se observar, ainda, que em relação ao mercado europeu, o
Nordeste é o destino brasileiro que se encontra estrategicamente melhor
localizado - com os menores tempos de vôo.
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A tabela abaixo demonstra a distância e o tempo de vôo entre Natal
(destino nordestino mais próximo da Europa) e diversas capitais emissoras de
demanda para o Nordeste.

Tabela 7 – Tempo de Vôo entre Natal e alguns Emissores de Demanda

Fonte: INFRAERO;

Ao se comparar o mapa sobre os estágios de desenvolvimento do turismo
no Nordeste (ilustração 2) ao fluxo de passageiros nos principais aeroportos do
nordeste em 2007 (tabela abaixo), nota-se que os destinos em estágio mais
avançado de desenvolvimento estão localizados em torno dos municípios que
abrigam os aeroportos com maior concentração de fluxo.

Tabela 8 – Fluxo de Passageiros
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Dependência
SBSV-AeroportoInternacionaldeSalvador
SBRF-AeroportoInternacionaldeRecife
SBFZ-AeroportoInternacionaldeFortaleza
SBNT-AeroportoInternacionaldeNatal
SBMO-AeroportoInternacionaldeMaceió
SBAR-AeroportodeAracaju
SBJP-AeroportoInternacionaldeJoãoPessoa
SBTE-AeroportodeTeresina
SBIL-AeroportodeIlhéus
SBPL-AeroportodePetrolina
SBJU-AeroportodeJuazeirodoNorte
SBKG-AeroportodeCampinaGrande
SBUF-AeroportoPauloAfonso
SBPB-AeroportoInternacionaldeParnaíba
TOTAL NE

Passageiros (unid.)
4.926.417
3.622.400
2.962.918
1.254.359
787.603
533.636
375.928
337.665
270.006
154.984
94.818
63.429
18.232
1.807
15.404.202

Fonte: INFRAERO (2007)

Os aeroportos de Salvador, Recife, Fortaleza e Natal concentram 82,87%
do fluxo total de passageiros (embarques e desembarques) no Nordeste. Nota-se
que são justamente estas, as regiões destacadas em azul escuro no mapa, ( além
de Ilhéus e Porto Seguro) cujas principais características, segundo o estudo da
HVS International (2007, p.5), são:
- Localidade bem estruturada;
- Demanda abundante e qualificada;
- Produtos de alto valor agregado que proporcionam rentabilidade;
- Pouca disponibilidade de bons terrenos;
- Preços altos;
- Concorrência;
- Forte presença do mercado internacional tanto como incorporador
de projetos, como comprador;
- Presença de grandes projetos turístico-imobiliários.
Canteras; Vasques e Moura (2007, p.4) destacam que os processos de
desenvolvimento do acesso aéreo (ampliação da oferta de rotas aéreas) e do
crescimento do fluxo de visitantes são interdependentes e paralelos. Ao mesmo
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tempo em que a viabilização do acesso aéreo estimula investimentos no setor
turístico, a consolidação do destino em termos de infra-estrutura e marketing
provocam maior procura e estimulam a implantação de novas rotas.
O estudo do processo de desenvolvimento dos destinos e a compreensão
do estágio em que um país, região ou município se encontra, de acordo com Valls
(2006, p.48) é uma ferramenta importante para a compreensão das modificações
nas relações econômicas, sociais e nas paisagens que ocorreram e previsão
daquelas que poderão ocorrer.
Pode-se considerar que essas modificações são importantes do ponto de
vista do planejamento e desenvolvimento da atividade turística (pelos diversos
agentes envolvidos), assim como da escolha do destino onde se pretende investir
(principalmente no que diz respeito aos incorporadores de grandes projetos). Valls
destaca essa importância para o planejamento do destino:
Um destino sustentável é aquele que adota um conjunto de medidas
globalizadoras, realizáveis e de planejamento duradouro, que se estende a
todas as fases do ciclo de vida e encadeia seu desenvolvimento geral no
contexto econômico, sócio-cultural e ambiental. (VALLS, 2006, p. 59)

Valls (2006, p.59) destaca ainda que o estágio em que um destino se
encontra e as perspectivas de desenvolvimento para a região no que diz respeito
à qualidade dos atrativos naturais e das relações sociais e econômicas terão
impacto direto:
- no interesse dos investidores na hora de escolher um terreno;
- no valor de venda do produto (seja imobiliário, hoteleiro ou de
lazer).
Em outras palavras, a análise da situação atual e das perspectivas do
desenvolvimento de um destino define a sua competitividade no cenário e a sua
atratividade em relação a investimentos.

2.2.5. O fluxo Internacional de Turistas no Nordeste

Em relação aos principais destinos nacionais receptivos de visitantes
estrangeiros, os anuários estatísticos elaborados pela EMBRATUR revelam que
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até 2002 apenas um estado do Nordeste, a Bahia, figurava entre as quatro
principais entradas de turistas por via aérea. Entre 2003 e 2006, os estados do
Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte apareceram entre as cinco principais
portas para turistas que viajam de avião.
“O fomento do turismo no Nordeste permitiu que o fluxo internacional fosse
lenta e gradualmente se ampliando, consolidando a presença de turistas
estrangeiros em várias localidades nordestinas e viabilizando as primeiras
rotas aéreas diretas. Com vôos mais curtos e baratos, investimentos em
marketing e um produto atrativo, o Nordeste brasileiro se tornou
relativamente conhecido junto aos turistas europeus, obtendo assim
visibilidade ao país e razoável reputação nos mercados emissores.”
(CANTERAS; VASQUES;MOURA, 2007, p. 4)

Gráfico 15 – Fluxo de passageiros Internacionais no NE – 2001-2007
Fonte: INFRAERO (2007)

Assim como o fluxo total de passageiros, o fluxo internacional está
concentrado em grande proporção nos quatro maiores aeroportos. Somando-se o
fluxo internacional dos aeroportos de Salvador, Recife, Fortaleza e Natal, em
2007, estes representavam 98,05% do movimento internacional total no Nordeste.
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Gráfico 16 – Tráfego de Passageiros Internacionais por Aeroporto - 2006
Fonte: Infraero (2006)

Nestes quatro principais destinos Nordestinos, segundo a EMBRATUR
(2007), os principais emissores internacionais foram destacadamente os países
europeus, responsáveis por 91,2% do fluxo.

Gráfico 17 – Emissores Internacionais
Fonte: EMBRATUR
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3. COMPLEXOS TURÍSTICO-IMOBILIÁRIOS – UMA ASSOCIAÇÃO

DE

RESORTS E IMÓVEIS RESIDENCIAIS DE USO TURÍSTICO

Segundo

o

estudo

desenvolvido

pela

HVS

International

(Brasil,

Investimentos Turístico-Imobiliários, 2005), historicamente os investimentos
turístico-hoteleiros privados no Brasil se concentraram em dois momentos
distintos:
O primeiro momento foi caracterizado pelo surgimento de grandes projetos
hoteleiros no final da década de 90 e inicio dos anos 2000. Estes projetos tiveram
como prioridade a preocupação com o fácil acesso, terrestre e aéreo, por este
motivo o público principal destes empreendimentos foram turistas da região
Sudeste do Brasil, complementado por turistas da região Sul e Centro-Oeste e
alguns turistas estrangeiros a exemplo dos projetos: Beach Park (CE), o
Complexo Costa do Sauípe (BA), o Blue Tree Park de Cabo de São Agostinho
(PE) e o Summerville Beach Resort (PE).
Em um segundo momento, mais recente, começaram a surgir no cenário
brasileiro projetos empresariais com capital externo, dos quais a maior parte vem
sendo conduzida por associações entre proprietários brasileiros de grandes áreas
costeiras e grupos empresariais e de investimento (com grande presença de
grupos portugueses e espanhóis).
A principal diferença entre os empreendimentos do primeiro e segundo
momento é que os primeiros eram empreendimentos exclusivamente hoteleiros e
de lazer, enquanto os segundos agregam também um componente imobiliário. A
partir de 2003, há um salto quantitativo do turismo nacional, em virtude do
surgimento da inclinação do mercado internacional para a compra deste produto
imobiliário, majoritariamente destinado à segunda residência (CANTERAS;
VASQUES; MOURA, 2005, p. 20).
O desenvolvimento recente dos resorts vem, portanto, se caracterizando
pela associação a produtos imobiliários, compondo grandes complexos para os
quais pode-se encontrar na literatura especializada, diversas denominações entre
elas: resorts multi-uso, condo-resorts, resorts turístico-residenciais, complexos
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turístico-residenciais, resorts imobiliários, etc. Neste trabalho utilizaremos, daqui
em diante, a denominação Complexos Turístico-Residenciais (CTR).
No estudo mencionado anteriormente, a HVS International define um CTR
como:
(...) conjunto de componentes hoteleiros, residenciais e de lazer que se
complementam mutuamente e, dessa forma, resultam em um projeto com
perspectivas de rentabilidade especialmente promissoras. São
tipicamente, projetos de longo prazo de maturação. Da concepção inicial
do produto até o retorno financeiro do investimento pode-se passar até
uma década. (CANTERAS;VASQUEZ;MOURA.2005,P.1).

Para compreender o conceito de complexos turístico-residenciais julgou-se
adequado,

primeiramente,

analisar

separadamente

os

dois

elementos

estruturantes destes empreendimentos: resorts e imóveis residenciais de uso
turístico.

3.1.

Resorts

De acordo com Rosa e Tavares (2002, p.102) os hotéis resort constituíramse, nos últimos 25 anos, em um dos maiores segmentos em expansão do turismo
de lazer, e mesmo do turismo como um todo.
Este capítulo faz uma revisão do conceito e das características dos resorts,
e de seu histórico de desenvolvimento no mundo e no Brasil.
Segundo Rosa e Tavares:
Os resorts podem ser definidos como hotéis de lazer, situados fora dos
centros urbanos, em locais que tenham alguma forma de atrativo natural, e
que sejam autocontidos. A última expressão significa que esses hotéis
devem oferecer aos hóspedes serviços diferenciados, de modo a estimulálos a permanecer no hotel a maior parte do tempo. (2002, p. 87).

Resorts, como são abordados no livro The Resort Development Book
(SCHWANKE et al,, 1997, p. 4), abrangem três características primárias:
- São empreendimento, planejados desenvolvidos e correntemente
operados por uma empresa privada;

58

- Oferecem proximidade e fácil acesso a cenários naturais, recreacionais
e/ou culturais, de excepcional beleza cênica que se constituem em um dos
principais atrativos dos destinos;
O mercado de resorts é fortemente segmentado, embora os hotéis se
concentrem nas categorias média e superior (uma vez que a oferta de serviços
diversificados, que caracteriza os resorts, é incompatível com diárias reduzidas) e
os resorts são normalmente afiliados a redes hoteleiras, sendo relativamente
raros, nessa atividade, os estabelecimentos independentes. Isso decorre,
provavelmente, da demanda, por parte dos hóspedes, de certo nível de
padronização dos serviços. (ROSA;TAVARES, 2002, P.102)
A natureza desses serviços é um dos principais fatores de diferenciação
dos resorts. Assim os restaurantes – é comum serem mais de um –,
devem ser agradáveis e, de preferência, especializados. Os hotéis devem
oferecer, igualmente, numerosas atividades de lazer, como esportes
náuticos (vela, pesca de oceano, esqui aquático), golfe, tênis, equitação. É
freqüente, além disso, a organização de formas de entretenimento noturno
(como festas temáticas) e de atividades de lazer direcionadas para as
crianças. São comuns, igualmente, os cassinos, em países nos quais a
legislação permite jogos de azar. A maior parte dos resorts denominados
de apoio a destino situa-se em locais que apresentam interesse turístico. A
aplicação mais completa do conceito, entretanto, é formada pelos resorts
destino, ou seja, hotéis que se constituem no próprio destino do turista. Os
resorts destino normalmente oferecem uma gama mais ampla de serviços
e atividades recreativas. (ROSA; TAVARES, 2002, p.85/104)

Rosa e Tavares (2002, p.88) fazem uma breve revisão histórica do
desenvolvimento do conceito de resort no mundo na qual destaca duas etapas
distintas (após a segunda guerra mundial) marcadas pela forte expansão do
turismo acompanhada do surgimento do turismo de massa. Segundo o autor esse
fenômeno deveu-se a múltiplas causas, como o aumento contínuo da renda
pessoal, generalização das férias pagas, urbanização, redução nos custos de
transporte, etc. As duas etapas foram separadas pelas duas crises provocadas
pelo aumento dos preços do petróleo nesse período.
Durante a primeira etapa, o principal pólo de atração do turismo
internacional foi o litoral mediterrâneo da Europa, favorecido pela boa
infra-estrutura e pela proximidade – tanto geográfica quanto cultural –,
com os países emissores (basicamente os da Europa Setentrional e
Ocidental). A culminância dessa etapa ocorreu na década de 1960,
quando o turismo intra-europeu tornou-se verdadeiramente de massa, em
virtude, entre outros fatores, da redução dos custos do transporte aéreo
provocada pela introdução da aviação comercial a jato. O principal destino
desenvolvido na década de 1960 foi a Espanha, que se mantém, até hoje,
como um dos principais receptores do turismo mundial.
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(...) Ao contrário da grande expansão da atividade turística verificada na
Europa, o período 1950–1975 foi de crescimento relativamente modesto
em outras regiões, inclusive na América Central. No que diz respeito a
esta última, uma das razões para tal desempenho reside no fato de que o
principal emissor – os Estados Unidos –, dispõe, em seu território, de
locais propícios ao turismo litorâneo, como ocorreu na Flórida. (...). A
difusão geográfica dos resorts destino teve início na década de 1970,
associada ao desenvolvimento turístico da América Central, especialmente
das Antilhas (ilhas do Caribe). (...). A grande expansão já mencionada das
viagens internacionais baseada, em larga medida, no turismo de praia
provocou a disseminação do padrão caribenho de resorts para outras
regiões. Entre essas, destaca-se o Sudeste Asiático, principalmente a
Indonésia e a Tailândia. (ROSA; TAVARES, 2002, p.89-90)

Ainda de acordo com Rosa e Tavares (2002, p.101) no interior do
segmento de resorts foi notável o crescimento do fluxo turístico direcionado aos
chamados resorts destino, que são caracterizados pela grande oferta de serviços
e de entretenimento e que são, em si, o objetivo de viagem de turismo.
A localização geográfica dos resorts destino é bastante diversificada,
embora predominem os hotéis situados no litoral, em regiões de clima
tropical ou mediterrâneo. Destacam-se, em particular, as ilhas do Caribe e,
com desenvolvimento mais recente, alguns pontos da Tailândia e da
Indonésia. Estes resorts geralmente pertencem a cadeias hoteleiras,
havendo inclusive cadeias especializadas nesse tipo de hotelaria.
(ROSA;TAVARES, p. 102)

Segundo Shwanke (et al, 1997, p.5) existem quatro tipos de resort destino:
resorts de praia, resorts em lagos/rios, resorts em estações de esqui e resorts
com campos de golfe. Ainda segundo o autor, os resorts descritos como “resorts
destino” podem ser caracterizados e distinguidos dos “resorts regionais” a partir
de cinco critérios principais: a proximidade aos geradores de demanda primários,
os motivos pelos quais o hóspede escolhe o resort, a freqüência com que o
mesmo hóspede visita o resort, o tempo de permanência e a qualidade da infraestrutura.
Em resumo, segundo os autores, resorts destino tendem a estar
localizados há uma distância considerável de seus mercados emissores
primários, o transporte aéreo é o seu principal meio de acesso e as visitas são
pouco freqüentes (em geral uma por ano ou apenas uma visita). A permanência
do hóspede é relativamente longa, em geral por uma ou duas semanas. Shwanke
ressalta, ainda, que estes resorts costumam estar localizados em cenários
particularmente atraentes (cenários que estimulem o viajante a se deslocar por
grandes distâncias) e são, em geral, mais caros e oferecem produtos de categoria
superior aos dos resorts regionais.
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Os resorts regionais, por outro lado, estão freqüentemente localizados há
duas ou três horas de seus geradores de demanda primários e não estão
posicionados de maneira que atraiam visitantes de locais distantes. Os hóspedes
em geral viajam de carro, visitam freqüentemente o mesmo resort e as
permanências em geral são curtas (finais de semana ou até quatro dias).
(SCHWANKE et al,, 1997, p. 5)

3.1.1. Resorts em Operação no Nordeste

De acordo com o Guia quatro Rodas, a Associação de Resorts do Brasil e
a Operadora Turística Litoral Verde os resorts em operação no Nordeste, hoje,
totalizam 52 empreendimentos, (vide apêndice 1).
Os gráficos abaixo demonstram a distribuição destes empreendimentos e de suas
unidades habitacionais nos estados do Nordeste.

Gráfico 18 – Distribuição por Estado dos Resorts em Operação no Nordeste
Fonte: Guia Quatro Rodas; Associação dos Resorts do Brasil; Litoral Verde (2008)
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Gráfico 19– Distribuição por Estado das Unidades Habitacionais de Resorts em Operação
no Nordeste
Fonte: Guia Quatro Rodas; Associação dos Resorts do Brasil; Litoral Verde (2008)

Para contemplar os objetivos finais deste estudo, foram destacados, dentre
estes resorts, aqueles classificados pelo Guia Quatro Rodas em categoria luxo
(vide apêndice 2). A classificação luxo do Guia Quatro Rodas é a mais alta que
um hotel pode receber (em ordem decrescente de conforto, as classificações
possíveis são: luxo, muito confortável, confortável, médio conforto e simples). A
amostra

selecionada

totaliza

34

empreendimentos

e

5.746

unidades

habitacionais, distribuídos pelos estados do Nordeste conforme ilustram os
gráficos abaixo.
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Gráfico 20 – Distribuição por Estado dos Resorts Luxo em Operação no Nordeste
Fonte: Guia Quatro Rodas (2008)

Gráfico 21 – Distribuição por Estado das Unidades Habitacionais de Resorts Luxo em
Operação no Nordeste
Fonte: Guia Quatro Rodas (2008)
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3.2.

Turismo Residencial – O Mercado Tradicional Espanhol e o
Recente Mercado Brasileiro

Segundo Assis (2003, p.22), a segunda residência, ou residência
secundária, é um meio de hospedagem ou modalidade de alojamento vinculada
ao turismo de final de semana e férias.
“Dentre as várias formas de turismo, destaca-se no Brasil o crescimento
do turismo residencial, principalmente depois da segunda metade do
século passado, alcançando especial destaque na costa litorânea na
região sudeste. (...) Devido aos imensos atrativos que oferece a costa
brasileira, uma parte significativa dos empreendimentos de turismo
residencial encontra-se no litoral. Em alguns municípios, estas residências
representam mais de 50% do total dos domicílios como no caso de
Caraguatatuba, Praia Grande e Mongaguá, localizados no Estado de São
Paulo. (...) Essa modalidade pode ser definida como uma atividade
econômica não hoteleira, dedicada à urbanização, construção e venda de
residências turísticas. A atividade expande-se mundialmente, destacandose países como Espanha, França e África do Sul. Também no Brasil, o
turismo residencial assume um papel cada vez mais importante, sendo
que São Paulo é o Estado com maior número de residências secundárias
no país. (...) (ANDERAOS;DEMAJOROVIC, 2005, p.1)

O censo demográfico de 1980 (IBGE, 1980) define uma classificação
específica para as segundas residências denominando-as domicílio de uso
ocasional.
De acordo com o livro The Resort Development Book (SCHWANKE et al,
1997, p.11) tecnicamente, uma segunda residência é definida como um imóvel de
único proprietário (ou família) que também possui ou aluga outro imóvel como
primeira residência. Uma segunda residência pode, na verdade, ser a terceira ou
quarta daquele proprietário. Segundas residências são às vezes chamadas de
residências temporárias, residências de final de semana ou residências de férias,
dependendo do uso que o proprietário faz dela. Na verdade, aposentados e
alguns executivos comumente utilizam duas ou mais residências de igual
maneira. Eles podem residir em diversos imóveis dos quais nenhum é
necessariamente primário.
Além de uma alternativa de alojamento turístico, a residência secundária é
uma opção de investimento. Para Soneiro, a residência secundária é:
... sobretudo um investimento rentável, como comprovam os fatores
fundamentais: seu escasso índice de frequentação, pois permanecem
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vazias a maior parte do ano, e o escasso tempo que, geralmente,
pertencem ao mesmo proprietário. (1991, p.151-2)

Segundo Aledo (2007 p. 7), o objeto do turismo residencial não é atrair
turistas e ofertar-lhes serviços. Sua atividade central é produzir solo urbano,
construir vivendas e vendê-las.
O processo turístico residencial consta de quatro operações: 1) compra de
terra 2) sua transformação em solo urbano 3) construção de imóveis e
urbanização do espaço 4) venda dos imóveis. Como já denunciaram há
mais de vinte anos alguns sociólogos como Mario Gaviria, Eduard Mira e
Manuel Libras sobre a Costa Blanca - e já se pode aplicar a muitas outras
“Costas” – tem se confundido turismo com construção. (...) Por esta
perspectiva, entendemos o turismo residencial como o setor que se dedica
à compra de solo, à produção de imóveis, serviços e infra-estrutura anexa
e à venda das mesmas. O uso destas residências pode ser para finais de
semana, períodos de férias ou como residências semi-permanentes ou
permanentes. (ALEDO, 2007 p. 7)

SCHWANKE (et al, 1997, p.12) destaca que apesar de em alguns casos o
desenvolvedor de um condomínio turístico-residencial estar diretamente envolvido
com a administração do condomínio, na maioria das vezes, seu interesse com o
projeto termina com a venda dos imóveis
Segundo Aledo (2007 p. 8), a relação desta atividade imobiliária com o
turismo é intensa e se evidencia nos seguintes itens:
- este produto residencial ocupa e compete por espaços turísticos com
paisagens de apelo turístico;
- os residentes, durante o período de ocupação destes imóveis não
realizam atividades profissionais e têm práticas e comportamento turístico
associados ao ócio e à busca de bem estar e qualidade de vida;
- uma parte importante dos usuários deste produto são veranistas,
ocupando segundas residências, sejam elas propriedades dos mesmos ou
alugadas ou ainda casas de familiares ou amigos;
- os usuários de unidades turístico-residenciais utilizam infra-estrutura e
serviços turísticos;
- a parcela de aposentados que adquire estes imóveis possui critérios de
motivação turística para a seleção de suas novas residências.
Para Anderaos (apud Tulik, 2001, p.2), a residência secundária representa
uma relação permanente entre origem e destino, uma vez que existe uma certa

65

regularidade entre saída, chegada e retorno. “Sendo um fenômeno recente, que
se vincula ao turismo pendular de final de semana e férias anuais, a segunda
residência tem sua localização definida pela relação tempo-custo-distância.”.
Dessa forma, há sempre a necessidade de um pólo emissor e outro
receptor para a concretização de empreendimentos deste tipo. A
dependência da atividade turística de pólos emissores que apresentem um
estágio avançado de urbanização e desenvolvimento econômico, de um
lado, e um contingente populacional detentor de disponibilidade financeira
e mais tempo livre, de outro, fizeram com que a maior parte destes
empreendimentos se localizasse na região sul e sudeste do Brasil, com
especial destaque para o Estado de São Paulo. (Anderaos, apud SEADE,
2002).

Essa relação, quando somada à disponibilidade de renda e de tempo livre
do comprador será determinante sobre o perfil dos proprietários de uma região,
pois, quanto mais distante da residência permanente, maior é o tempo e o custo
de acesso a esse domicílio de uso ocasional.
Assis (apud Pearce 1996 p. 116) aponta que os principais fatores de
distribuição das segundas residências parecem ser: a distância dos grandes
centros populacionais, a qualidade ou os atributos da paisagem, a presença de
mar, rios ou lagos, a presença de outros recursos recreativos, a disponibilidade de
terra, os climas das regiões emissoras e receptoras.
A viabilização e do acesso aéreo a determinadas regiões principalmente
através de vôos econômicos é um fator decisivo que vem modific ando o perfil dos
usuários de residências turísticas nestes locais, já que amplia o número de
potenciais mercados emissores.
O litoral mediterrâneo espanhol, como é sabido, é hoje um dos destinos
onde a atividade turística residencial está mais fortemente consolidada. Algumas
características deste mercado serão estudadas neste capítulo como referência ao
ainda incipiente mercado Brasileiro. Deve-se destacar, no entanto, que a Espanha
está localizada dentro do continente europeu, o que lhe confere um mercado
emissor de alto poder aquisitivo a um curto raio de distância, enquanto o Brasil,
para atingir este mesmo mercado, deve oferecer características diferenciais que
justifiquem ou compensem a maior dificuldade de acesso.
Segundo Aledo (2007, p.7), a origem dos usuários de residências turísticas
no litoral mediterrâneo espanhol procede 1) do entorno destas regiões 2) do
centro e norte da Espanha 3) de outros países da União Européia, principalmente
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do Reino Unido. O Banco da Espanha calcula que 24,02% de todas as
residências compradas na Comunidad Valenciana durante o primeiro trimestre de
2006 foram adquiridas por estrangeiros.
Algumas cifras podem nos oferecer uma idéia da potência deste setor.
Segundo o Observatório da Sustentabilidade na Espanha, nas províncias
mais ativas da costa mediterrânea tais como Alicante, Málaga ou Murcia e
em outras que vem adiquirindo recentemente um forte impulso como
Tarragona, Gerona ou Castellón, as Vivendas de Potencial Uso Turístico
(VPUT) supõem a metade de seus parques imobiliários. Segundo o
Informe de Exceltur “no período de 1991 – 2003 o número total de
residências aumentou cerca de 40,6% (2,9% ao ano) nos municípios do
litoral das comunidades do mediterrâneo e nas ilhas, passando de
8.505.453 casas no começo da década de 90 a 11.958.607 casas
contabilizadas no ano de 2003. (Aledo, 2007 p.4)

O autor destaca que é possível identificar quatro etapas no processo de
desenvolvimento do turismo residencial na Espanha e um produto dominante em
cada fase, sem implicar no desaparecimento dos produtos anteriores. A primeira
etapa iria desde o início da implantação do setor, em meados da década de 1970
até o começo da década de oitenta, e foi caracterizada pela implantação de
pequena urbanização dispersa e prédios com apartamentos de frente para o mar.
A segunda etapa foi composta pela implantação de centenas de bangalôs, até
1994. Na terceira etapa (1994-2002) surgiu a fórmula de macro-urbanização
(entre 1000 e 2500 residências) entorno de campos de golfe, ocasionalmente
acompanhados de um hotel de alto padrão (também ligado à exploração do
campo de golfe) e na quarta etapa (que chega aos dias de hoje) surge o conceito
do resort turístico residencial (ou CTR, como denominaremos neste trabalho).
Os produtos componentes desta quarta etapa são grandes condomínios
que abrigam tanto produtos imobiliários quanto equipamentos de lazer
diversificados. Segundo SCHWANKE et al, (1997, p. 12) a área destes
condomínios pode variar de alguns acres a muitos milhares de acres. As
densidades de ocupação também variam bastante. Além disso, os projetos
podem incluir imóveis prontos, plantas de imóveis a serem escolhidas pelo
comprador e construídas pelo desenvolvedor, ou apenas lotes que serão
explorados pelo próprio comprador. As receitas em condomínios de segunda
residência podem ser derivadas da venda e operação dos imóveis, da infraestrutura de apoio/recreacional e das mensalidades dos condôminos. Apesar de
as receitas principais destes empreendimentos serem originadas principalmente
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das transações imobiliárias (venda e locação), os direitos de uso dos
equipamentos do condomínio (por exemplo do campo de golfe) em geral são
vendidos separados.
Aledo (2007 p. 14) afirma ainda que se pode assinalar três razões
principais para o surgimento das duas últimas fórmulas de urbanização na
Espanha (com campo de golfe e resort). A primeira é de índole econômica - uma
casa em um resort com golfe vale cerca de 40% mais do que outra sem estas
instalações (Greenpeace, 2006, p.14). A segunda explicação aponta a
impossibilidade de encontrar solo disponível na costa, devido à quase total
ocupação urbana no litoral. A terceira causa faz referência a desqualificação de
alguns destinos - conseqüência da massificação do déficit de serviços e infraestrutura e a problemas de pouca segurança (Aledo; Mason, 2005). Assim, o
setor turístico residencial vem buscando agregar um novo valor ao seu produto
imobiliário, quando se viu obrigado a afastar-se da primeira linha costeira,
substituindo o azul do mar pelo verde dos campos de golfe.
O informativo anual do Greenpeace (2006) sobre a situação do litoral
espanhol (Destruición a Toda Costa) destaca que a Comunidade Valenciana
(destino que abriga o maior número de residências de uso turístico, segundo
Aledo, 2007) vem enfrentando graves problemas derivados da urbanização
massiva. O mesmo vem ocorrendo, em menor escala, em diversos outros
destinos deste litoral. Ainda segundo o Greenpeace (2006), os espaços estão
saturados, a qualidade ambiental comprometida e a economia local é
insustentável, já que as atividades imobiliárias predominam, expulsando as
demais atividades. O Greenpeace (2006) informa que cada quilômetro quadrado
da Comunidade Valenciana recebeu em 2004 uma média de 288 toneladas de
cimento (cinco vezes mais que a média da União Européia). Entre 2000 e 2006, a
área urbanizada correspondeu a uma superfície entre 16.500 e 25.000 hectares.
A saturação deste espaço, que é um dos destinos europeus mais
tradicionais, assim como a elevação dos preços em diversas outras localidades
européias têm sido apontados como uma das principais causas da busca por
novos destinos para a atividade imobiliária-turística por parte dos europeus.
Entre estes destinos, o Brasil figura como uma das principais opções,
conforme aponta o Currencies Direct's monthly Global Emerging Markets Index
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(2008)

(pesquisa

realizada

mensalmente

pela

Currencies

Direct

sobre

investimentos britânicos em mercados emergentes). No ranking de janeiro de
2008, o Brasil respondia pelo 9º lugar entre os destinos mais populares para a
compra de residências para os ingleses (em primeiro lugar está a Turquia,
seguida pela Bulgária, Dubai, Thailândia, República Checa, Índia, UAE e em
décimo Cabo Verde).
Há uns 20 anos, os europeus do norte buscavam casas para se aposentar
à beira-mar na Espanha e em Portugal. Mas hoje esse mercado está
saturado (...) As alternativas eram Caribe e Ásia. Só que furacões e os
tsunamis afastaram muitos investidores. E várias empresas aéreas
criaram vôos diretos para o Nordeste, o que tornou a região mais próxima
da Europa e, portanto, mais interessante. (Associação de
Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Nordeste - ADIT, 2007, p.2).

A saturação das áreas litorâneas em outros destinos de praia no mundo,
além da maior tradição turística internacional, torna o metro quadrado destas
regiões extremamente valorizado, enquanto o litoral nordestino tem grande
potencial natural não explorado e preços bastante competitivos.
Segundo Daniel Rosenthal, diretor da agência Eugênio, especializada em
mercado imobiliário, em informativo da ADIT, ( 2007, p.1), o preço médio do metro
quadrado na Espanha é de US$ 2.900 (em bairros nobres de Madri supera US$
15 mil) enquanto em Natal é de cerca de US$ 1.150.
“O crescimento das vendas de propriedades no Brasil para estrangeiros
está sendo exponencial”, afirma Clive Hawkes, da Property Matters (ADIT, 2007,
p.2). Segundo ele, vários aspectos estão levando europeus a adquirirem imóveis
no Brasil. Um dos mais importantes é o preço.
No Nordeste segundo a ADIT NE (2007, p.2), o número de estrangeiros,
principalmente europeus, interessados em comprar imóveis vem crescendo e as
perspectivas são de que esse mercado movimente cerca de R$ 16 bilhões até
2015.
Assis (2003) aponta três razões fundamentais para o crescimento do
turismo residencial no Brasil e, principalmente, no Nordeste:
- o incremento no número de vôos para o Nordeste;
- a saturação do mercado imobiliário espanhol;
- o sensível aumento da segurança jurídica nos negócios.
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Por causa dessa nova vocação turística, a Embratur está desenvolvendo
uma pesquisa sobre o perfil do turismo residencial.
Segundo a pesquisa da Embratur sobre a demanda internacional (2006, p.
10) 4,6% dos estrangeiros que procuraram o Brasil como destino turístico em
2005 disseram ter residência fixa no país.
Segundo especialistas em mercados emergentes da Overseas Property
Agency, que intermedia a compra de residências no Brasil, além de outros
mercados, existem diversas boas razões para comprar residências no Brasil além
da constante queda de juros e da inflação controlada.
É consenso que a reforma fiscal e a estabilidade econômica devem
permitir que os juros brasileiros caiam significativamente. Hoje o volume
de financiamentos neste país são quase inexistentes, mas com a queda
dos juros, é esperado um “boom” no volume de imóveis financiados e,
consequentemente, um aumento no valor imobiliário. (Homes Overseas
Magazine, 2007, p. 32)

Ainda segundo a Homeoverseas Agency (ano 2007, p. 33), as condições
econômicas são apenas um fator que influencia os negócios no mercado de
turismo e de segunda residência, outros fatores relevantes são a extensão da
costa, clima adequado, e a espetacular beleza natural além das ações de fomento
à atividade por parte dos órgãos governamentais já descritas anteriormente.
“Todos estes fatores servirão para estimular as demandas de compra e aluguel de
imóveis na região”.

3.3.

O Conceito de CTR

De acordo com Rosa e Tavares (2002, p.103), associar os resorts a
empreendimentos imobiliários, em geral direcionados a residências secundárias é
uma maneira de minimizar os riscos financeiros associados ao longo prazo de
maturação e à sensibilidade às flutuações da conjuntura econômica que estes
empreendimentos apresentam.
(...) a maior parte dos resorts foi financiada por uma estrutura de capital
adequadamente construída entre um ou mais dos seguintes instrumentos:
capital próprio, empréstimos de longo prazo, fundo imobiliário, condomínio
de investimento. Uma forma muito utilizada de compensar o retorno lento
do capital é associar o resort a empreendimentos imobiliários, em geral
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direcionados a residências secundárias. Assim, a valorização imobiliária,
acentuada pela possibilidade de acesso aos serviços proporcionado pelo
resort, compensa financeiramente eventuais problemas com o risco e o
retorno dos hotéis propriamente ditos. (ROSA;TAVARES, 2002, p. 101)

Segundo SCHWANKE (et al, 1997, p. 7), do ponto de vista das
acomodações hoteleiras e residenciais, os CTR são comumente categorizados
pelo tipo de acomodações, a combinação e a extensão das mesmas. Existem três
tipos principais de produtos imobiliários que podem ser implantados em um CTR
e,

em

geral,

estes

produtos

podem

ser

diferenciados

pelo nível

de

comprometimento financeiro que exigem dos proprietários/hóspedes.
Quartos de hotéis requerem um comprometimento financeiro modesto por
noite de hospedagem, timeshares 2 requerem , em geral, um investimento único de
valor mais alto (que depende do valor da propriedade e dos direitos de uso e
participação definidos em contrato). Segundas residências requerem um
investimento maior, similar àqueles feitos em primeiras residências.
Estes três produtos, quando combinados de alguma maneira, compõem um
CTR.
Da perspectiva dos desenvolvedores, a extensão e mix dos imóveis e
unidades habitacionais é um fator crítico de sucesso por três razões:
Primeiro porque estas são as principais fontes de receita do
empreendimento, segundo porque o planejamento dos tipos de
acomodações consomem a maior parte do tempo do desenvolvedor,
Terceiro porque são essenciais para definir a natureza e posicionamento
do resort. (SCHWANKE et al,, 1997, p. 10)

Um CTR é portanto, um tipo especial de resort, que além de oferecer
diversos equipamentos e infra-estrutura variada, se posiciona de maneira a

2

Timeshares são direitos de uso adquiridos tanto sobre acomodações hoteleiras quanto sobre

imóveis de veraneio inclusos em resorts através do compartilhamento de propriedades entre
diferentes clientes/famílias de modo que cada cliente/família obtenha o direito de uso da
acomodação/imóvel por um período no ano. Tradicionalmente, timeshares eram vendidos por um
período determinado (tipicamente uma semana em data pré-definida) em uma unidade imobiliária
fixa, mas programas mais flexíveis são hoje prevalecentes nesta indústria.
Timeshares também podem incluir direito de uso por períodos mais longos (um mês ou a té um
trimestre)( Schwankes e all, 1997, p.10)
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oferecer diferentes tipos de propriedade imobiliária, além de acomodações
hoteleiras.
Na Espanha, conforme assinalado na sessão 3.3. deste capítulo, o turismo
residencial inicia sua quarta fase a partir aproximadamente do ano 2002, que é
caracterizada pela aparição dos CTR que supõem um salto qualitativo e
quantitativo do setor.
Segundo Aledo (2007, p. 19), o setor imobiliário criou um novo entorno
turístico, exclusivo e privado. Os CTR, com o objetivo de satisfazer todas as
necessidades dos residentes e estender a relação comercial com os proprietários
dos imóveis para além da compra dos mesmos, proporcionam uma larga série de
serviços de saúde, fitness, relaxamento, centros comerciais, administração e
manutenção das casas e jardins, etc. O objetivo é converter-se em uma unidade
de ócio residencial, privativa, autônoma e independente do território em que se
instala.
Segundo SCHWANKE (et al, 1997, p. 17), apesar de poderem variar de
tamanho, os exemplos clássicos desenvolvidos no mundo são projetos de larga
escala, em áreas de 500 acres ou mais.
A variedade de produtos em um CTR pode ser usada estrategicamente
para maximizar o apelo do empreendimento a diferentes segmentos de demanda.
Em geral, CTRs tendem a ser maiores do que os resorts discutidos anteriormente
e incluir uma oferta de equipamentos mais diversificada (combinações de
diferentes equipamentos, como campo de golfe e praia, ou campo de golfe e sky).
(SCHWANKE et al, 1997, p. 18)
Do ponto de vista do desenvolvedor, o hóspede do hotel é um comprador
potencial de propriedade compartilhada, enquanto o proprietário de um contrato
de timeshare é um comprador potencial de uma residência. Da mesma maneira o
hóspede ou proprietário inicialmente atraído ao empreendimento pela praia, pode
tornar-se um usuário do golfe, e assim por diante. A habilidade de prover ao
usuário do empreendimento uma variada gama de experiências permite ao
empreendimento se posicionar de maneira bastante competitiva no mercado.
(SCHWANKE et al, 1997, p. 18)
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Aledo (2007, p.13-17) destaca uma série de características que dizem
respeito a essa fase do turismo na Espanha e também à fase anterior
(condomínios residenciais em campos de golfe) dentre as quais:
1) Os projetos turístico-residenciais se caracterizam por sua enorme
dimensão espacial e econômica. Por exemplo, A Polaris World, que se anuncia
como empresa número um em turismo residencial, oferece na zona do Mar Menor
(Murcia) seis projetos turístico-residenciais com um total de 10.266 imóveis, 6
campos de golfe e dois hotéis cinco estrelas com preços que vão desde 180.000
EUR até 1.633.000 EUR por imóvel. Estes seis projetos ocupam uma extensão de
7.325.000 m².
2)

Devido

aos

fortes

investimentos

que

requer

esse

tipo

de

desenvolvimento, a estrutura empresarial do setor está se transformando. Como
afirmava Josualdo Ros (2003, p. 72) até poucos anos, a grande empresa era
minoria no setor, a situação está mudando rapidamente. A aparição do modelo de
macro urbanização que necessita um forte investimento na compra de terras e
desenvolvimento da infra-estrutura inicial junto com os altos retornos gerados por
essa atividade tem estimulado a entrada no setor de grandes empresas
incorporadoras dos projetos.
3) O apoio governamental se faz imprescindível para o desenvolvimento
destas iniciativas urbanísticas, dada a potência destes produtos, sua capacidade
de transformação territorial e a necessidade de infra-estrutura e serviços de apoio.
Podemos distinguir dois tipos de ação, uma de caráter legislativo e outra mediante
a promoção das obras públicas. No primeiro caso, pode-se citar leis reguladoras
deste tipo de atividade e no segundo tipo de apoio inclui-se o desenvolvimento de
infra-estrutura de transporte, energia elétrica e hídrica. A construção de novas
vias rápidas é o primeiro instrumento no processo de urbanização. A rodovia
transforma terras isoladas, com escasso valor, em solo pronto para ser
urbanizado, o que gera revalorizações e favorece os processos especulativos.
Para termos uma idéia da magnitude física do processo, veja-se o fato de que a
Comunidad Valenciana entre os anos de 1987 e 2000 duplicou a superfície
ocupada por rodovias, avenidas e terrenos associados.
4) Estes complexos turístico-residenciais se constroem seguindo um
modelo fechado em busca de segurança máxima. Para isso é cercado por mur o
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ou cerca com entradas vigiadas e outras medidas de segurança. É portanto um
modelo exclusionista já que separa estas urbanizações do resto da comunidade.
5) Os empreendimentos pretendem resolver todas as necessidades dos
residentes dentro do complexo oferecendo múltiplos serviços como mercados,
colégios, empresas de lazer e esporte, etc. com o objetivo de incentivar ao
máximo o gasto do residente dentro dos serviços oferecidos pela própria
empresa.
6) A capacidade de deslocamento e mobilidade é outra propriedade
fundamental do setor turístico residencial e que já foi advertida para o conjunto da
indústria turística por Butler (1980). Em determinadas localidades costeiras o
setor turístico residencial tem entrado na fase de estagnação como conseqüência
de ter sido consumido todo o solo disponível ou de que a qualidade do destino
diminuiu (pelo próprio desenvolvimento turístico residencial). Alcançando essa
fase de desenvolvimento do ciclo de vida do turismo residencial, as grandes
empresas incorporadoras/construtoras possuem a capacidade de transferir seu
campo de atividades a outros destinos inexplorados turisticamente, com mais solo
e mais baratos. Assim está ocorrendo na província de Alicante. O setor se
estendeu a partir da década de 80 dos municípios costeiros até municípios de
“segunda linha” e dali, na década de 90, a municípios do interior até a região de
Murcia. Um segundo movimento que se iniciou recentemente consiste na
promoção de produtos turístico-imobiliários no exterior. Marrocos, Caribe e
Nordeste Brasileiro são os novos destinos eleitos. A lógica empresarial se
caracteriza pela busca imediata de resultados econômicos. Com estas condições,
o setor de incorporação imobiliária pode transferir suas atuações a outros lugares.
É uma lógica baseada na transferência dos impactos ambientais negativos
enquanto as empresas escapam dos mesmos. A hegemonia, no setor turísticoresidencial, desta lógica permite o crescimento indefinido, ao menos em termos
empresariais, do seu negócio.
7) A introdução de novas tecnologias de informação que estão sendo
aplicadas tanto na fase de promoção e venda, quanto na gestão da empresa. Não
somente se iniciou a venda direta através da internet, como todas as agências de
venda estão conectadas on-line para atualizar a lista de produtos disponíveis em
tempo real e proporcionar visitas virtuais e icnográficas.
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8) A demanda foi impulsionada pela expansão das companhias aéreas de
baixo custo. No ano de 2004, a Espanha recebeu 14 milhões de passageiros via
este tipo de companhias o que significou 29,2% do total de chegadas aéreas,
superando 31% em 2006 (IET, 2007)
9) As atuações urbanísticas do turismo residencial acarretam fortes
transformações no território, impactos na paisagem e nos ecossistemas locais,
elevados consumos de recursos naturais e fortes emissões de resíduos sólidos
urbanos ou pela contaminação do solo e das águas devido ao emprego massivo
de fertilizantes.
10) A oferta de golfe dessazonaliza a demanda turística clássica já que sua
alta temporada acontece na primavera e outono além de possibilitar a migração
dos benefícios do turismo a zonas não litorâneas. De acordo com o sociólogo J.A.
Domengues, na Espanha havia no início de 2006 308 campos de golf e dos quais
apenas 11,3% tinham caráter aberto, o que significa claramente o uso privativo e
imobiliário desta oferta. Em 2007 esta cifra alcançou 347. Andalúcia é a
Comunidade que conta com o maior número destas instalações: 81 no início de
2008 e existem 86 projetos em andamento. 80% destes estão vinculados a
urbanizações e ao uso do solo com caráter residencial. A implantação da
totalidade destes projetos suporá um total de 160.000 novos imóveis de luxo.
Segundo o informe do Greenpeace (2007, p. 163) na região de Murcia estão em
andamento projetos para a construção de 800.000 imóveis nos próximos anos e
um de cada três imóveis construídos ou aprovados se situa junto a um campo de
golfe.
Além disso, SCHWANKE et al, (1997, p. 207-8) ressalta algumas questões
fundamentais que devem ser compreendidas pelos desenvolvedores destes
produtos para

que o planejamento, desenvolvimento e administração deles

garanta a harmonia entre seus diversos componentes:
- A combinação de hotel, timeshare e segundas residências aumenta e
diversifica o uso de equipamentos recreacionais por um período maior do ano;
- Hóspedes são proprietários potenciais dos imóveis;
- Os hotéis podem oferecer um programa de gerenciamento do aluguel dos
imóveis ao longo do ano, e o proprietário pode ou não aderir a este programa.
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Nestes programas o proprietário e a operadora hoteleira dividem as receitas
geradas pelo aluguel do imóvel. Este tipo de contrato garante ao hóspede do hotel
a oportunidade de se hospedar em acomodações de diferentes tipos, enquanto o
proprietário se beneficia com retorno sobre seu investimento. Também permite ao
desenvolvedor do projeto, promover e divulgar os imóveis a venda para
compradores potenciais.
- Os campos de golfe podem ser estruturados de maneira independente
dos condomínios e divulgados aos proprietários, de maneira que se tornem uma
fonte adicional de receita.
- Os proprietários e seus convidados representam demanda potencial para
os serviços do hotel, como restaurante, bar, administração de aluguel e
equipamentos de lazer.
Compreendidas as características singulares de um produto turísticoimobiliário, é possível verificar a diferença clara entre este e um produto somente
imobiliário. Segundo Canteras, Vasquez e Moura (2005 p. 14), a grande diferença
é que no primeiro a alavancagem de valor é proporcionada por um elemento que
tem vida própria (o elemento turístico), cuja capacidade de alavancagem de valor
é proporcional à qualidade da experiência proporcionada e à sinergia existente
entre esse equipamento e o produto imobiliário a ele vinculado.
O esquema abaixo ilustra o processo de alavancagem mútua de valor dos
componentes imobiliário e turístico.
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Ilustração 3 – Relações Internas de um CTR
Fonte: HVS International, 2005, p.14

Se, por um lado, a venda dos imóveis é a principal forma de captação de
recursos para a construção do componente hoteleiro (já que estes podem ser
vendidos ainda na planta), por outro, a localização destes imóveis, dentro do
complexo agrega valor aos mesmos uma vez que terão disponíveis uma variada
infra-estrutura de lazer, administração profissional, serviços e segurança, além de
estar associado a uma marca hoteleira de imagem relacionada a produtos de alto
padrão ou luxo, o que acrescenta status ao comprador.
Segundo Canteras, Vasquez e Moura (2005, p. 23), em relação aos
Complexos Turístico-Residenciais do Nordeste, é importante atentar para o fato
de que o mercado brasileiro ainda é inexpressivo. Sendo assim, o empreendedor
que estrutura esses produtos imobiliários precisa promovê-los essencialmente
para o mercado internacional, principalmente a Europa, para onde as rotas aéreas
já estão viabilizadas e são relativamente abundantes.
Passam a ser fatores-chave de sucesso não só o perfeito conhecimento
do mercado internacional (suas necessidades, suas preferências, sua
capacidade de compra, etc.), mas também um bom acesso aos canais de
venda e, principalmente, uma imagem junto a esses mercados que
transmita credibilidade, segurança e seriedade.(CANTERAS, VASQUES e
MOURA, 2007, p. 23)
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Felipe Cavalcante de Melo, presidente da ADIT ressalta, em informativo da
associação (2007), que os grandes projetos que estão se desenvolvendo agora
se fazem, em sua maioria, com capitais estrangeiros, principalmente espanhol e
português, e que os principais compradores destes empreendimentos são Reino
Unido (52%), Alemanha (22%), Espanha (8%) e França e Escandinávia (6%).
Segundo Canteras, Vasquez e Moura (2007, p.9), vale mencionar que
apesar da exaltação eventualmente criada em torno do turismo no Nordeste, na
maioria dos casos, o que se observa são empreendedores pouco familiarizados
com turismo, adquirindo terrenos e investindo em planos preliminares, num
movimento que, em última instância, pode ser entendido como especulação
imobiliária. Além disso, há um grande número de lançamentos de produtos pouco
estruturados.
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4. COMPLEXOS TURÍSTICO-RESIDENCIAIS

EM

DESENVOLVIMENTO

NO

NORDESTE

Este capítulo traz o levantamento e a análise das informações obtidas na
pesquisa

sobre

os

principais

Complexos

Turístico-Residenciais

em

desenvolvimento no Nordeste. Acredita-se que a partir destas informações foi
possível quantificar e qualificar os principais empreendimentos em estágio mais
avançado de seu processo de implantação.
O objetivo principal desta pesquisa foi delinear o panorama da situação
deste novo mercado e levantar alguns questionamentos quanto às suas
repercussões na atividade turística da região. Este estudo não tem a pretensão de
projetar o futuro deste mercado ou desenvolver conclusões acerca de seus
impactos, mas apenas sugerir possíveis conseqüências na atividade turística e
levantar

alguns

tópicos

para reflexão,

que poderão

abrir

caminho

ao

desenvolvimento de novas pesquisas.

4.1.

Metodologia da Pesquisa

O levantamento primário teve início em agosto de 2007 e foi feito a partir
das notícias publicadas entre março de 2007 e março de 2008 pela ADIT NE em
seu informativo periódico.
Todos os projetos turísticos mencionados nas notícias com características
imobiliárias e hoteleiras no período de um ano foram listados e agrupados de
acordo com o estado de sua localização.
A abrangência desta pesquisa seguiu as seguintes restrições:
- foram pesquisados apenas empreendimento em desenvolvimento na
região Nordeste.
- foram pesquisados apenas empreendimentos que contivessem tanto o
componente imobiliário quanto o componente hoteleiro.
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A partir deste levantamento inicial foram pesquisadas as características de
cada projeto:
- primeiramente buscou-se identificar os projetos através de seus nomes,
localização e desenvolvedor.
- uma segunda análise diz respeito às características qualitativas de
cada projeto, considerando sua área total, infra-estrutura e equipamentos de
lazer, ano previsto de abertura e valor de venda dos imóveis.
- por fim foram analisadas as informações quantitativas de cada
empreendimento: número de unidades habitacionais hoteleiras, número de
unidades imobiliárias, número de empregos gerados e investimento total
estimado.
Essas informações foram obtidas em três etapas.

A primeira abrangeu

pesquisa nas páginas oficiais de cada projeto na internet (quando existente) ou
nas páginas dos seus desenvolvedores (através das informações disponibilizadas
nos sites, ou da requisição de brochures e outros materiais informativos que
foram posteriormente enviados).
As informações obtidas nestas fontes foram complementadas com
informações obtidas nos sites das imobiliárias responsáveis pela comercialização
dos imóveis destes empreendimentos, sites de órgãos públicos da região e sites
de instituições diretamente envolvidas neste mercado. Deve-se destacar que
grande parte destes imóveis está sendo comercializada apenas para o público
estrangeiro e, portanto, foram pesquisados também os principais sites de
comercialização imobiliária no exterior.
Nem todos os itens da pesquisa estiveram disponíveis ou foram
confirmados por todos os projetos e, por este motivo, a análise de cada
componente foi feita apenas sobre a amostra respondente, conforme indicado nos
respectivos itens.
Uma terceira etapa da pesquisa foi a elaboração de uma lista de contatos
abrangendo os principais envolvidos no desenvolvimento, planejamento ou
comercialização dos empreendimentos. Esta lista incluiu Imobiliárias, construtoras
/ incorporadoras, operadoras hoteleiras e órgãos públicos (principalmente
prefeituras e superintendências do IBAMA). Nesta etapa foi estabelecido contato
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telefônico com todas as empresas e órgãos nacionais listados. Com as empresas
que possuíam informações de interesse deste estudo, o contato foi mantido,
posteriormente por e-mail. As empresas internacionais foram contatadas apenas
via e-mail.
A partir das informações obtidas, alguns empreendimentos levantados
inicialmente foram excluídos da amostra pela constatação da ausência de um dos
componentes (imobiliário ou hoteleiro) e outros foram incluídos.
O esquema a seguir ilustra as etapas do processo de pesquisa, conforme
descritas.

Ilustração 4 – Metodologia da Pesquisa
Fonte: Autores (2008)

As informações foram compiladas em uma tabela comparativa (vide
apêndice 3) a partir da qual foram trabalhadas através do isolamento de itens
(unidades habitacionais hoteleiras, unidades imobiliárias, campos de golfe e
origem do capital) e análise de cada item por estado do Nordeste, conforme a
sessão a seguir.

4.2.

Resultados da Pesquisa e Análise

4.2.1. Levantamento das Unidades Habitacionais Hoteleiras em
desenvolvimento
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A amostra dos projetos analisados contempla 51 empreendimentos dos
quais:
5 estão localizados em Alagoas;
24 estão localizados na Bahia;
7 estão localizados no Ceará;
6 estão localizados em Pernambuco;
9 estão localizados no Rio Grande do Norte.
Esta amostra não demonstra a totalidade de empreendimentos em
desenvolvimento no Nordeste, mas apenas aqueles cujas informações
estiveram disponíveis. Deve-se destacar

que

alguns

destes

empreendimentos já se encontram em operação, mas foram considerados por
estarem em processo de ampliação das áreas hoteleiras e/ou imobiliárias. São
eles:
- Complexo Turístico Praia do Forte;
- Complexo Costa do Sauípe;
- Txai Resort Itacaré;
- Complexo Terravista;
- Iberostar Praia do Forte;
- Complexo Beach Park;
- Eco Resort do Cabo;
- Enotel;
- Beach Class;
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Gráfico 22 – CTR em Desenvolvimento por Estado do Nordeste
Fonte: Autores (2008)

Gráfico 23 – CTR em Desenvolvimento por Estado do Nordeste
Fonte: Autores (2008)
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O mapa abaixo ilustra a localização aproximada destes empreendimentos
no litoral nordestino.
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Ceará
1 – Cumbuco Golf Resort
2 – Superclubs Cumbuco
3 – Complexo Turístico Beach Park
4 – Aquiraz Riviera
5 – Aquiraz Beach & VIllas
6 – Vista del Mare
7 – Playa Mansa
Rio Grande do Norte
8 – São Miguel do Gostoso
9 – Lagoa do Coelho
10 – Cabo de São Roque
11 – Palm Tree
12 – Paradise Beach and Golf
13 – Jacumã Beach & Golf
14 – Grand Golf Natal
15 – Malembá
16 – The Reef Club Pipa
Pernambuco
17 – Reserva do Paiva
18 – Eco Resort do Cabo
19 - Ipojuca Beach Resorts & Bungalows
20 – Enotel Grand Vacation
21 – Beach Class
22 – The Reef Club
Alagoas
23 – Miramar
24 – Green Wave
25 – Ondazul
26 – Sol Salinas
27 – Projeto Itacaré Capital Partners
Bahia
28 – Projeto em Baixios
29 – Compelxo Turístico Costa do Sauípe
30 – Guarajuba Beach REsort
31 – Reserva Imbassaí
32 – Oríssio Norte
33 – Oríssio Sul
34 – Complexo Turístico Praia do Forte
35 – Iberostar
36 - Bahia Lodge Residence
37 – Ilha de Cajaíba Resort
38 – Praia da Ponta REsidence & Marina Resort
39 – Txai Itacaré
40 – Warapuru
41 – Wondertur
42 – Nossa Senhora Vitória
43 – Ilha de Barra Velha REsort
44 – Breezes Canavieiras
45 – Projeto Ondina
46 – Singlehome
47 – Portobelo Resort
48 – Txai Trancoso
49 – Golf Boutique Resort & Residence
50 – Complexo Terravista
51 - Complexo Costa do Sauípe

Ilustração 5 – CTR em Desenvolvimento por Estado do Nordeste
Fonte: Autores (2008)

Os dados obtidos referentes ao número de unidades habitacionais
hoteleiras dizem respeito a uma amostra de 46 empreendimentos. Estas
informações não estiveram disponíveis para os seguintes projetos:
Mar Paraíso Resort
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The Reef Club
Jacumã Beach & Golf
Cabo de São Roque
São Miguel do Gostoso

A amostra analisada contempla 37.142 unidades habitacionais hoteleiras.
Deve-se destacar que o número de unidades habitacionais considerado nos
projetos que já se encontram em operação (listados anteriormente) representa o
volume total de unidades

previsto ao término das

ampliações

destes

empreendimentos e, portanto, considera aquelas que já estão operando no
mercado. Estas unidades foram descontadas do valor total, resultando no
montante de 30.193 novas unidades que deverão ser lançadas.

Gráfico 24 – UHs em Desenvolvimento por Estado do Nordeste
Fonte: Autores (2008)
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Gráfico 25 – UHs em Desenvolvimento por Estado do Nordeste
Fonte: Autores (2008)

4.2.2. Levantamento

das

Unidades

Imobiliárias

em

Desenvolvimento

Os dados obtidos referentes ao número de unidades imobiliárias dizem
respeito a uma amostra de 31 empreendimentos. Estas informações não
estiveram disponíveis para os seguintes projetos:
Sol Salinas
Miramar
Mar Paraíso Resort
Oríssio Norte
Txai Trancoso
Ilha de Barra Velha Resort
Breezes Canavieiras
Hotel em Baixios
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Projeto Ondina
Porto Belo Resort
Cumbuco Golf Resort
Eco Resort do Cabo
São Miguel do Gostoso
Palm Tree Golf & Beach Resort
Paradise Beach & Golf Resort

Dentro da amostra analisada, e de acordo com os dados disponíveis,
deverão ser lançados no Nordeste 43.608 novas unidades imobiliárias.

Gráfico 26 – Imóveis em Desenvolvimento por Estado do Nordeste
Fonte: Autores (2008)
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Gráfico 27 – Imóveis em Desenvolvimento por Estado do Nordeste
Fonte: Autores (2008)

4.2.3. Levantamento

dos

Campos

de

Golfe

em

Desenvolvimento

Os dados obtidos referentes ao número de campos de golfe dizem respeito
a uma amostra de 18 empreendimentos. Estas informações estiveram disponíveis
para os seguintes projetos:
Complexo Turístico Praia do Forte
Complexo Costa do Sauípe
Reserva Imbassaí
Ilha de Cajaíba Beach & Golf Eco Resort
Terra Vista
Hotel em Baixios
Iberostar Praia do Forte
Cumbuco Golf Resort
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Aquiraz Riviera
Playa Mansa
The Reef Club
Reserva do Paiva
Portal do Brasil Resort
Lagoa do Coelho
Grand Golf Natal
The Reef Club Pipa
Cabo de São Roque
Palm Tree

Dentro da amostra analisada, e de acordo com os dados disponíveis,
deverão ser abertos no Nordeste 28 novos campos de golfe.

Gráfico 28 – Imóveis em Desenvolvimento por Estado do Nordeste
Fonte: Autores (2008)
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Gráfico 29 – Imóveis em Desenvolvimento por Estado do Nordeste
Fonte: Autores (2008)

4.2.4. Análise e Considerações sobre a Necessidade de
Crescimento da Demanda

De acordo com o levantamento previamente elaborado sobre o mercado de
resorts atual no Nordeste, existem hoje 52 empreendimentos totalizando 10.283
unidades habitacionais em operação.
Devido às características dos CTR, a principal parte das novas unidades
habitacionais que deverão ser lançadas no mercado nordestino devem se
enquadrar na categoria luxo (de acordo com os critérios de classificação do Guia
Quatro

Rodas)

ou

em

categoria

superior

(prevê-se

a

abertura

de

empreendimentos de padrão superior ao atualmente existente no Nordeste). Por
este motivo, conforme mencionado anteriormente, serão analisados, neste
momento, apenas aqueles empreendimentos de categoria luxo hoje em operação
no Nordeste.
Ao todo, os resorts de categoria luxo atualmente em operação no Nordeste
somam 34 empreendimentos com 5.746 unidades habitacionais.
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O mapa que segue ilustra a distribuição dos resorts desta categoria nos
estados do Nordeste (note-se que o marcador da localização do Costa do Sauípe
inclui 5 hotéis, são eles: Costa do Sauípe convention Resort, Costa do Sauípe
Suítes Resort, Marriot Costa do Sauípe, Renaissance Costa do Sauípe Resort e
Costa do Sauípe Superclubs Breezes).

Ilustração 6 – Localização dos Resorts de Categoria Luxo em Operação no Nordeste
Fonte: Autores; Guia Quatro Rodas (2008)

De acordo com a Associação de Resorts do Brasil, os resorts da região
Nordeste associados à instituição obtiveram em 2007 ocupação média anual de
47%. A tabela e o gráfico abaixo demonstram a evolução do índice de ocupação
destes empreendimentos.

Tabela 9 – Evolução do Índice de Ocupação dos Resorts Atualmente em
Operação no Brasil
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Ocupação (%)
Diária Média (R$)

2005
56
420

2006
52
415

2007
47
409

Fonte: Associação de Resorts do Brasil (2008)

58

(R$)
422

(%)

420

56

418
54
416
52

414

50

412
410

48

408

46

406
44

404

42

402
2005

2006
Ocupação (%)

2007
Diária Média (R$)

Gráfico 30 - Evolução do Índice de Ocupação dos Resorts Atualmente em Operação no
Brasil
Fonte: Associação de Resorts do Brasil (2008)

A tendência de queda observada pode ser atribuída à crise da aviação
nacional e à desvalorização do Dólar Americano em relação ao Real. Não se
pode prever a continuidade desta tendência pela análise de um espaço de tempo
de apenas três anos e, devido aos motivos destacados, portanto, será
considerada, neste trabalho, para efeito de simulação de cenário, a ocupação
média anual de 50%.
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Tomando como base que os resorts no Nordeste, hoje mantenham uma
ocupação média anual de cerca de 50%, e que existam 5.746 apartamentos de
categoria luxo disponíveis por ano, pode-se estimar que o volume de pernoites
vendidos nesta categoria seja de 1.048.645 pernoites por ano.
A previsão de abertura de novos quartos, dentro do cenário analisado
supõe uma oferta de 11.020.445 novos room nights disponíveis somando uma
oferta total de 13.117.735 room nights disponíveis por ano (oferta atual e novas
aberturas). Para que essa nova oferta total mantenha a ocupação atual, a
demanda deverá atingir o volume de 6.558.868 pernoites vendidos por ano, o que
significa um aumento de 5.510.223 novos pernoites vendidos por ano
(crescimento de 525,46%).

Tabela 10 – Análise do crescimento da oferta hoteleira
Cenário Atual
Resorts
UHs
Pernoites Disponíveis (ano)
Ocupação Estimada
Pernoites Vendidos

18
5.746
2.097.290
50%
1.048.645

Novas Aberturas
Resorts
UHs
Pernoites Disponíveis (ano)
Ocupação Estimada
Pernoites Vendidos

Cenário Previsto
Resorts
60
UHs
35.939
Pernoites Disponíveis (ano)
13.117.735
Ocupação Estimada
50%
Pernoites Vendidos
6.558.868
Crescimento Necessário da Demanda
Total (volume)
5.510.223
Total (%)
525,46%

Fonte: Autores

42
30.193
11.020.445
50%
5.510.223
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Crescimento de
525,46 %

Gráfico 31 - Análise do crescimento da oferta hoteleira
Fonte: Autores

4.2.5. Análise e Considerações

sobre

o crescimento do

mercado de golfe.

Um dos pontos que merece destaque, de acordo com os resultados desta
pesquisa, é o elevado crescimento previsto no mercado de golfe no Nordeste. De
acordo com a Confederação Brasileira de Golfe, existem hoje 7 campos em
operação no Nordeste, dos quais 5 estão localizados no estado da Bahia e 2 no
estado de Pernambuco, conforme a tabela abaixo.

BA
Iberostar Praia do Forte Golf Club
Terravista Golfe Course
Costa do Sauípe Golfe Links
Comandatuba Ocean Course - Hotel Transamérica
Itapuã Golfe Club - Resort
PE
Caxangá Golf e Coutry Club
Summerville Beach Resort
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Tabela 11 – Campos de Golfe em Operação no Nordeste
Fonte: Autores (2007)

De acordo com o levantamento desta pesquisa, a oferta de campos de
golfe no Nordeste deverá crescer de 7 para 35 campos, o que significa um
aumento de 400,00%. Buscando compreender o comportamento deste mercado
em relação à atividade turística no Brasil, e especificamente, ao mercado
tusístico-residencial, foi realizada uma entrevista com o profissional especialista
Fábio Mazza, das empresas Golf Travel e GT Golfe (vide anexo 1).
De acordo com Mazza, existem duas questões financeiras principais
relacionadas à implantação de um campo de golfe em um CTR. A primeira diz
respeito ao seu elevado custo de implantação. Neste caso, o que se tem
observado (não apenas no Brasil, mas de maneira geral no mundo), é o
financiamento completo da implantação dos campos de golfe a partir da venda
dos imóveis, ou seja, o valor de construção deste equipamento é rateado e
embutido no preço de cada imóvel. Por outro lado, a associação dos imóveis a um
campo de golfe alavanca em média 30% o tempo e o seu valor de venda. Quando
um campo não está associado a um empreendimento imobiliário, seu payback
varia de 10 a 15 anos.
A segunda questão diz respeito à operação destes campos. O custo de
manutenção de um campo significa em média uma despesa mensal.de R$
120.000,00, o que exige a freqüência de, em média, 1.000 golfistas em um campo
(considerando um green fee médio de R$ 180,00 por partida de dezoito buracos)
para que todas as despesas sejam pagas.
Ainda segundo Mazza, o mercado de golfe no Brasil compreende hoje
entre 17.000 e 18.000 jogadores (para se ter um referência, o mercado da Suécia
compreende cerca de 600.000 jogadores) e os campos em operação hoje não
tem apresentado desempenhos rentáveis, gerando despesas aos hotéis ou
condomínios a que estão vinculados.
Mazza afirma que a demanda por golfe hoje no Brasil não é suficiente para
assegurar a rentabilidade do volume de campos com perspectiva de abertura e
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que os novos empreendimentos deverão atuar tanto no sentido de ampliar a
demanda nacional por golfe, quanto no de captar jogadores estrangeiros.
Mazza afirma, ainda, que existe a necessidade da profissionalização da
administração

destes

empreendimentos,

de

maneira

independente

da

administração dos condomínios ou dos hotéis.
Caso estes duas questões não sejam trabalhadas, o que se deverá
observar serão elevadas taxas de condomínio para os proprietários dos imóveis
que serão obrigados a arcar com todas as despesas do(s) campo(s) de golfe.
O golfista pode ser dividido em dois grupos com perfis distintos. O primeiro
é o “turista golfista” para quem o golfe é um item secundário dentro de um roteiro
turístico. O segundo é o “golfista turista” que é o jogador que tem o costume de
viajar para conhecer novos campos de golfe, e para quem o roteiro da viagem
dependerá, primariamente, da qualidade e diversidade de campos de golfe. O
Brasil, hoje, não se posiciona como um destino internacional competitivo para o
“golfista turista”, uma vez que não oferece nenhum destino interno com oferta de
diferentes campos de golfe a uma distância curta entre si.

Logo, o

desenvolvimento de grande número de novos campos de golfe, poderá posicionar
o país de maneira a atrair um novo segmento turístico que deverá contribuir tanto
para o aumento da demanda por golfe, quanto para a ocupação dos hotéis
(levando em consideração que o golfista turista permanece em média 3 dias em
um destino e que eventos de golfe duram em média 4 dias).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a pesquisa realizada neste trabalho, Complexos TurísticoResidenciais

(ou

CTR,

como

foi

denominado

neste

trabalho),

são

empreendimentos que unem equipamentos turísticos e componentes imobiliários
e, desta forma, apresentam perspectivas de rentabilidade especialmente
promissoras e riscos financeiros reduzidos.
Conforme as considerações dos autores analisados neste estudo e as
observações realizadas a partir da pesquisa, o principal negócio de um CTR é a
comercialização de produtos imobiliários (residências, lotes, flats, etc.) com
caráter de uso turístico, ou seja, utilizados como meio de alojamento para turistas.
Estes imóveis apresentam perspectivas de rentabilidade especiais tanto
para o incorporador pelo valor que lhes é agregado através da sua associação a
equipamentos turísticos (hotéis, campos de golfe, marinas, centros eqüestres,
etc.) quanto para o comprador pelas perspectivas de valorização relacionadas à
valorização do destino turístico. A perspectiva de valorização, associada à
possibilidade de locação destes imóveis para terceiros (com finalidade turística)
os torna uma modalidade de investimento.
No contexto internacional, este mercado vem se desenvolvendo desde
meados da década de setenta em destinos da região mediterrânea européia
(dentre os quais tem destaque o litoral mediterrâneo espanhol).

Os principais

fatores de atração destes destinos parecem ser a qualidade dos recursos
naturais, o clima e a proximidade dos geradores de demanda (outros países do
continente). No entanto, o esgotamento destes destinos tradicionais, seja pelo
desgaste dos atrativos naturais, seja pela saturação do espaço e elevação dos
preços tem levado ao surgimento de novos mercados, dentre os quais a região
Nordeste brasileira apresenta destaque especial.
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Alguns fatores podem ser destacados como impulsionadores deste
mercado na região Nordeste, dentre os quais:
1) O histórico recente de estabilidade e crescimento econômico do Brasil
trouxe uma nova percepção de risco aos investidores interessados em destinar
seu capital ao país.
2) A região Nordeste concentra uma grande diversidade de recursos
naturais de grande beleza cênica e clima quente ao longo da maior parte do ano.
3)

Foram

realizados

diversos

investimentos

públicos

para

o

desenvolvimento da atividade turística ao longo da última década. Dentre estes
investimentos, deve-se destacar aqueles relacionados à facilitação do acesso
entre o Nordeste e a Europa (através da ampliação de aeroportos e criação de
novas rotas aéreas).
4) Existe disponibilidade de terrenos a preços atraentes.
Dentro deste contexto, a pesquisa realizada neste trabalho buscou
identificar os principais projetos em desenvolvimento na região. Deve-se ressaltar
que as informações obtidas na pesquisa são aquelas disponíveis na mídia, ou
informadas pelos departamentos comerciais e de marketing das empresas
envolvidas no mercado. Estas informações não consideram o fato de que alguns
projetos se encontram em situação de embargo ambiental ou com dificuldades
financeiras ou jurídicas e, portanto, os prazos anunciados para conclusão poderão
ser estendidos ou mesmo o projeto poderá ser abandonado. Logo, os resultados
desta pesquisa se referem a um cenário possível (caso o desenvolvimento deste
mercado ocorra conforme anunciado), mas não tem a pretensão de projetar
qualquer tendência.
De acordo com as informações obtidas, serão abertas no mercado
Nordestino cerca de 30 mil novas unidades habitacionais hoteleiras, o que
significa um aumento de 525,46% sobre a oferta atual. Além disso, serão
construídos cerca de 43.600 novos imóveis (segundas residências) que devem,
de alguma forma, competir com a oferta hoteleira como meio de acomodação
turística.
Este

cenário

sugere

algumas

reflexões

acerca

mercadológico destes CTR e suas perspectivas operacionais.

do

planejamento
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O crescimento da oferta superior a 500% sugere uma perspectiva de
super-oferta neste mercado, que resultaria em queda das ocupações e das diárias
médias e consequentemente, resultados financeiros negativos. O principal motivo
desta perspectiva seria o fato de o negócio do CTR ser imobiliário e não turístico.
As principais receitas são originadas da venda dos imóveis, que também financia
o custo de implantação dos hotéis e demais equipamentos. Em muitos casos, são
firmados contratos segundo os quais a operadora hoteleira assume os riscos
operacionais.

Logo, o interesse dos incorporadores se estende apenas até o

momento de venda dos imóveis. e as questões operacionais não lhe dirão
respeito.
Outro tópico que deve ser mencionado, mas não será abordado de maneira
aprofundada, diz respeito à crise americana do subprime e conseqüente
desvalorização no mercado imobiliário mundial, e às possíveis conseqüências no
mercado de CTRs nordestino. O que se tem observado é a desvalorização no
mercado imobiliário em âmbito mundial e grande parcela desses imóveis sendo
colocada à venda, o que vem causando o aumento e barateamento da oferta. O
reflexo dessa crise no mercado de segundas residências do litoral europeu ainda
é desconhecido, mas poderá causar desvalorização destes produtos, o que
deverá ter impactos no mercado brasileiro.
Outras questões levantadas ao longo deste trabalho e que abrem caminho
para o desenvolvimento de novas pesquisas dizem respeito aos impactos sócioambientais destes empreendimentos no ambiente.
Conforme descrito no capítulo 2.2, o processo de ocupação do espaço
litorâneo nordestino formou núcleos de adensamento e extensas áreas
desocupadas. A implantação de CTRs nestas áreas cria a possibilidade de se
planejar o desenvolvimento turístico da região e amenizar uma série de impactos
que seriam naturais do desenvolvimento turístico, como por exemplo, aspectos de
infra-estrutura como saneamento e abastecimento de água.

Deve-se destacar

que estes investimentos já estão ocorrendo em algum nível, principalmente dentro
do PRODETUR NE. Deve-se ressaltar, ainda, que adequação da infra-estrutura
às características sazonais do turismo é tarefa de planejamento complexo e de
difícil execução, uma vez que a população de uma região turística pode chegar a
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triplicar nos períodos de alta temporada. O fato de a implantação dos CTRs
facilitar este planejamento não significa que ele de fato ocorra em todos os casos.
Além disso, a implantação dos CTR traz benefícios econômicos ao destino
no que diz respeito à geração de impostos e vagas de emprego. Em relação à
geração de empregos, no entanto, o que se observa é um grande volume de
vagas que requerem baixa qualificação durante o período de implantação dos
CTR e vagas que exigem maior qualificação durante a operação dos mesmos.
Como conseqüência, observa-se um fluxo imigratório acentuado de mão de obra
pouco qualificada durante os processos de implantação dos CTR que não será
absorvida posteriormente. O padrão dos serviços propostos na maioria dos CTR
requer profissionais altamente qualificados e com habilidades diferentes daquelas
hoje exigidas neste mercado como, por exemplo, fluência em mais de um idioma.
Dentro da amostra total de CTR analisados nesta pesquisa, 20 informaram
a estimativa de geração de empregos diretos no período de operação dos
empreendimentos. Os valores variaram de 0,34 a 27,5 empregos por unidade
habitacional.
Considerando

que

o

volume

de

empregos

gerados

em

cada

empreendimento poderá variar de acordo com as instalações de lazer, serviços,
número de unidades imobiliárias e categoria do empreendimento, não foi possível
estimar um índice médio exato de empregos gerados por unidades habitacionais.
Outro tópico que poderá ser estudado futuramente se refere à mudança do
perfil do turista. A maioria dos projetos tem como público-alvo os turistas
estrangeiros, principalmente os europeus, o que deverá elevar a participação
deste segmento no volume total de visitantes da região, sugerindo a necessidade
de adaptação do destino à cultura e costumes desse novo público.
Além disso, vale ressaltar que o comportamento turístico dos visitantes que
se hospedam em residências secundárias é diferente daqueles que se hospedam
em hotéis e resorts, no que se referem à permanência média, hábitos de
consumo, gasto média, necessidade de infra-estrutura, entre outros.
Tais fatores podem, também, ter reflexo na questão social. Os impactos da
atividade turística sobre a população residente em um destino é uma questão
complexa que abrange uma série de fatores tais como: contato com hábitos e
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costumes diferentes, acentuada oscilação sazonal da demanda turística, entre
outros. Esses impactos são difíceis de ser mensurados e requerem planejamento
profundo.
Em relação aos impactos ambientais, o histórico europeu observado
demonstra a necessidade de planejamento para evitar tanto a depredação do
ambiente quanto a conseqüente desvalorização do destino turístico.
As descobertas aqui pontuadas abrem espaço para diversos estudos a
respeito do processo de planejamento deste mercado e amenização dos
possíveis impactos negativos.
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APÊNDICE A - RESORTS EM OPERAÇÃO NO NORDESTE

Alagoas
Resort
Jatiúca Resort Hotel
Miramar Brasil Resort
Ritz Lagoa da Anta
Venta Club Pratagy
D'Anatureza hotel resort
Salinas do Maragogi
Bahia
Resort
Arraial D'ajuda EcoResort
Bahia Plaza Resort
Catussaba Resort Hotel
Cana Brava Resort
Club Med Village Itaparica
Club Med Village Trancoso
Convento do Carmo
Costa Brasilis
Costa do Sauípe Convention Resort
Costa do Sauípe Suites Resort
Villagio Guaratiba Resort
Hotel Transamérica Comandatuba
Itacaré Village
Xurupita Resort
Brisa da Praia
Iberostar Bahia Hotel
Itacaré Eco Resort
Kiaroa Eco Luxury Beach Resort
Patachoas Eco Resort
Pousadas da Costa do Sauípe
Ilha da Alegria
Villagio Arcobaleno
Marriot Costa do Sauípe
Praia do Forte Eco Resort
Renaissance Costa do Sauípe Resort
Costa do Saípe Superclub Breezes
Txai Resort
Vila Galé Mares Resort Hotel

Cidade
Maceió
Maragogi
Maceió
Pratagy
Ipioca
Maragogi

UHs
96,00
188,00
196,00
230,00
116,00
205,00

Total

1.031,00

Cidade
UHs
Arraial D'ajuda
168,00
Lauro de Freitas
101,00
Salvador
256,00
Ilhéus
174,00
Ilha de Itaparica
330,00
Trancoso
250,00
salvador
90,00
Santa Cruz Cabrália
132,00
Mata de São João
404,00
Mata de São João
198,00
Prado
75,00
Una
363,00
Itacaré
44,00
Porto Seguro
16,00
Porto Seguro
153,00
Praia do Forte
632,00
Itacaré
25,00
Barra Grande
24,00
Morro de São Paulo
52,00
Mata de São João
157,00
Prado
70,00
Porto Seguro
163,00
Mata de São João
256,00
Praia do Forte
304,00
Mata de São João
237,00
Mata de São João
324,00
Itacaré
40,00
Guarajuba
447,00
Total
5.485,00

Ceará
Resort
Beach Park Suites Resort
Boa Vista Resort
Oceani Resort
Vila Galé Fortaleza

Cidade
Aquiraz
Camocim
Fortaleza
Fortaleza
Total

UHs
182,00
123,00
133,00
285,00
723,00

Pernambuco
Resort
Beach Class Resort Muro Alto
Eco Resort do Cabo Santo Agostinho
VentaClub Serrambi
Enotel Porto de Galinhas Resort e Spa
Resort Praia dos carneiros
Marulhos Muro Alto Suites Hotel
Baía Branca Beach Resort
Nannai Beach Resort
Summerville Beach Resort
Rio Grande do Norte
Resort
Blue Tree Park Natal
Ocean Palace Hotel e Resort
D Beach Resort
Pestana Natal Beach Resort e Hotel
Sehrs Natal Grand Hotel
Sergipe
Resort
Starfish Aracaju Ilha de Santa Luzia
Nordeste

Cidade
Muro Alto
Recife
Serrambi
Porto de Galinhas
Tamandaré
Muro Alto
tamandaré
Muro Alto
Muro Alto
Total

UHs
165,00
300,00
149,00
348,00
37,00
118,00
30,00
91,00
202,00
1.440,00

Cidade
Natal
Natal
Natal
Natal
Natal
Total

UHs
315,00
315,00
176,00
189,00
396,00
1.391,00

Cidade
Aracaju
Total
Total

UHs
213,00
213,00
10.283,00
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APÊNDICE B - RESORTS CLASSIFICADOS

PELO

GUIA QUATRO RODAS COMO

PADRÃO LUXO EM OPERAÇÃO NO NORDESTE

Alagoas
Resort
Ritz Lagoa da Anta
Bahia
Resort
Club Med Village Itaparica
Club Med Village Trancoso
Convento do Carmo
Costa Brasilis
Costa do Sauípe Convention Resort
Costa do Sauípe Suites Resort
Hotel Transamérica Comandatuba
Iberostar Bahia Hotel
Marriot Costa do Sauípe
Praia do Forte Eco Resort
Renaissance Costa do Sauípe Resort
Costa do Saípe Superclub Breezes
Txai Resort
Vila Galé Mares Resort Hotel

Cidade
Maceió
Total

UHs
96
96

Cidade
UHs
Ilha de Itaparica
330
Trancoso
250
salvador
90
Santa Cruz Cabrália 132
Mata de São João
404
Mata de São João
198
Una
363
Praia do Forte
632
Mata de São João
256
Praia do Forte
304
Mata de São João
237
Mata de São João
324
Itacaré
40
Guarajuba
447
Total
4.007

Ceará
Resort
Vila Galé Fortaleza
Pernambuco
Resort
Beach Class Resort Muro Alto
Nannai Beach Resort
Summerville Beach Resort
Rio Grande do Norte
Resort
Ocean Palace Hotel e Resort
Pestana Natal Beach Resort e Hotel
Sehrs Natal Grand Hotel
Nordeste

Cidade
Fortaleza
Total

UHs
285
285

Cidade
Muro Alto
Muro Alto
Muro Alto
Total

UHs
165
91
202
458

Cidade
Natal
Natal
Natal
Total
Total

UHs
315
189
396
900
5.746
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APÊNDICE C – TABELA COMPARATIVA DOS RESULTADOS DA PESQUISA

Empreendimento

Estado

Município

Sem Nome - Itacaré
Capital Partners

AL

Coururipe

Green Wave

AL

Ond Azul

AL

Barra de Sto
Antônio
Barra de Sto
Antônio

Praia

Barra de
Camaragibe

Área (há)

Investimento
(R$)

Investidor

Origem do Capital

200

R$ 130 mi

Itacaré Capital
Partners

195

R$ 224 mi

Investur

0.2

R$ 420 mi

Fundo de
Investimentos
Fundo de
Investimentos
Fundo de
Investimentos

2010

ND

Casas

2013

ND

Casas

2010

ND

Casas

2010

ND

Bangalôs

Maceió

Miramar

AL

Maragogi

Bahia Lodge
Residence/ Pestana
Bahia

BA

Salvador

Rio Vermelho

5

R$ 56 mi

Gupo Pestana

Portugal

2008

0

Apto

Complexo Turístico
Praia do Forte

BA

Mata de São
João

Praia do Forte

375.85

R$ 1,5 bi

Grupo Trusam

Espanha

2014

2

Casas e chalés

Complexo Costa do
Sauípe

BA

Mata de São
João

Sauípe

R$ 83 mi

Odebrecht

Brasil

2010

1

Bangalôs,
casas e aptos

Reserva Imbassaí

BA

Mata de São
João

Imbassaí

R$ 154,2 mi

Reta Atlântico

Portugal

2012

1

Casas e aptos

Trancoso

Ilha de Cajaíba Beach
e Golf Eco Resort

BA

Salvador

R$ 30 mi

Praia de
Mucugê
Baia de
Todos os
Santos

132

México

Componente
Imobiliário

AL

BA

R$ 12 mi

Campo
Golfe (18)?

Sol Salinas

Mar Paraíso Resort

Ipioca

Investur
Grupo Salinas,
Marcio
Vasconcellos
Ocahotels, Grupo
Miramar

Previsão de
Término Final

Galícia, Portugal

ND

ND
1100

R$ 1,3 bi

Grupo Property
Logic

Europa

1

Aptos
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Empreendimento

Estado

Município

Praia

Área (há)

Investimento
(R$)

Investidor

Origem do Capital

Previsão de
Término Final

Campo
Golfe (18)?

Componente
Imobiliário

Espanha

2.012

ND

Casas

2.011

ND

Casas

2009

ND

Casas

Guarajuba Beach
Resort

BA

Camaçari

Guarajuba

475

R$ 1,06 bi

Sol Meliá, Gafisa,
Alphaville
Desenvolvimento
Imobiliario e
Construtora
Residencial

SingleHome

BA

Porto Seguro

Trancoso

396

R$ 167,3 mi

Investur,
Singlehome

Marina Resort & Praia
da Ponta Residence

BA

57

R$ 200 mi

Investur

Nossa Senhora Vitória
Resort & Residence

BA

Ilhéus

66

R$ 51 mi

Investur

Fundo de
Investimentos

2011

ND

Casas

Txai Resort Itacaré

BA

Itacaré

Investur

Fundo de
Investimentos

Pronto

0

Casas

Orissio Sul - Imbassaí

BA

R$ 36 mi

Orissio

Itália

2008

0

Lotes

Orissio Norte Imbassaí

BA

R$ 187 mi

Orissio

Itália

ND

Txai Trancoso

BA

Porto Seguro

Trancoso

25.2

R$ 12,6 mi

Fundos de
Investimento

ND

Ilha de Barra Velha
Resot

BA

Canavieiras

Ilha de Barra
Velha

202,6

R$ 225 mi

Breezes Canavieiras

BA

Canavieiras

Itacaré Capital
Partners e Investur
Universal Properties
Brasil
Ilha Canavieras
Resort, Grupo
Superclubs

Golf Boutique Resort &
Residence

BA

Trancoso

Ponta do
Corumbau

3.5

R$ 27 mi

Terra Vista

BA

Trancoso

Ponta do
Corumbau

1200

R$ 162 mi

Hotel em Baixios

BA

Entre-Rios

Praia de EntreRios

Projeto Ondina

BA

Belmonte

Warapuru

BA

Itacaré

Mata de São
João
Mata de São
João

Itacarezinho

40

Imbassaí

220

Praia do Forte

França

2010

ND

Jamaica / Brasil

2009

ND

Investur

Fundo
Investimentos

2009

ND

Casas

Terra Vista
Empreendimentos
S/A.

Brasil

1

Lotes e casas

R$ 300 mi

GrupAce

Espanha

2009

3

R$ 127 mi

Luso Brasil
Investur, João Vaz
Guedes e Grupo
Somague

Portugal

2010

ND

Brasil, Portugal

2008

ND

R$ 21,6 mi

Praia da
Engelhoca

49

Fundo de
Investimentos /
Espanha
Fundo de
Investimentos

R$ 72 mi

Aptos
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Empreendimento
Wondertur Bahia Hotel
Resort
Iberostar Praia do
Forte
Porto Belo Resort
Cumbuco Golf Resort

Estado

Município

BA

Itacaré

BA
BA
CE

Mata de São
João
Porto Seguro
Caucaia

Praia

Praia do Forte
Barra do Rio
Cauipe

Área (há)

Investimento
(R$)

Investidor

Origem do Capital

Previsão de
Término Final

Campo
Golfe (18)?

Componente
Imobiliário

30

R$ 15,4 mi

Wondertur

Portugal

2008

ND

Aptos e lotes

213

R$ 450 mi

Iberostar

Espanha

2010

1

Casas

R$ 1,5 mi

Portobello Hotéis

Brasil

ND

Grupo Vila Galé

Portugal

1

10

R$ 600 mi

Aquiraz Riviera

CE

Aquiraz

Praia do
Presídio

300

R$ 900 mi

Complexo Beach Park

CE

Aquiraz

Porto das
Dunas

6

R$ 121 mi

Aquiraz Golf & Beach
Villas Uruau

CE

Aquiraz

Lagoa de
Uruaru

280

R$ 700 mi

Spa Resort Vista del
Mare

CE

Aquiraz

Prainha

16

R$ 30 mi

Playa Mansa

CE

Fortim

Canto da
Barra

300

R$ 980 mi

Superclubs Cumbuco

CE

Cumbuco

Ipojuca Beach Resort &
Bagalows

PE

Porto de
Galinhas

Muro Alto

5

Eco Resort do Cabo

PE

Cabo de Santo
Agostinho

Baía de
Suape

256

The Reef Club

PE

Barreiros

Praia do Porto

560

Dom Pedro Hoteis,
Grupo Solverde,
Ceará Investment
Fund e M. Dias
Branco
Gafisa, Rodes
Desenvolvimento
Imobiliário, Inpar,
Beach Park
Dom Pedro, Sol
Verde, André
Jordan, Ceará
Investiment Fund e
empresários: João
Rendeiro e Ivan
Dias Branco
Marestela
Empreendimentos
Turísticos Ltda

Brasil, Itália,
Portugal

2018

1

Casas e vilas

Brasil

2011

ND

Aptos

Itália, Brasil,
Portugal

2012

ND

Bangalôs

Itália

2011

ND

Lotes

Grupo SAR Confide
e Green Project

Espanha, EUA

2014

1

Casas,
bangalôs e
aptos

R$ 30 mi

Braustam, Grupo
Superclubs

Jamaica, Brasil

R$ 56 mi

Gupo Pestana

Portugal

R$ 1 bi

FUNCEF, Inpar,
Gafisa, Pmais e
Masb
Grupo Qualta e
Emerging Capital

ND

2008

Brasil
Espanha, Brasil

ND

Bangalôs

ND
2015

1

Bangalôs
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Empreendimento

Estado

Município

Praia

Área (há)

Investimento
(R$)

Investidor

Origem do Capital

Previsão de
Término Final

Campo
Golfe (18)?

Componente
Imobiliário

Enotel Grand Vacation
International

PE

Ipojuca

Porto de
Galinhas

24

R$ 39 mi

Estevan Neves

Portugal

2010

ND

Aptos e
bangalôs

Reserva do Paiva

PE

Paiva

600

R$ 1,6 bi

Grupo Brennand e
Odebrecht

Espanha, Brasil

2020

1

Casas

Beach Class

PE

Muro Alto

0.3

Pronto

ND

Bangalôs

Portal do Brasil Resort

RN

Malembá

510,25

R$ 1 bi

3,5

Casas, aparthoteis e lotes

Lagoa do Coelho

RN

Natal

Praia do
Touro

435

R$ 1,96 bi

Jacumã Beach & Golf

RN

Ceará-Mirim

Praia de
Jacumã

15.6

R$ 200 mi

Grand Golf Natal

RN

Natal

Praia de
Pitangui

2.2

The Reef Club Pipa

RN

Tibau do Sul

Praia
Sibaúma

460

Cabo de São Roque

RN

Natal

12

São Miguel do Gostoso

RN

São Miguel do
Gostoso

220

Palm Tree

RN

Maxaranguape

Paradise Beach and
Golf

RN

Maxaranguape

Cabo de Santo
Agostinho
Porto de
Galinhas
Senador
Georgino
Avelino

R$ 400 mi

Camargo Corrêa,
Ultraclassic e
Parceiros
Grupo Nicolas
Mateos e TorrevisaMasa Internacional
Paraisos do Brasil,
Sol Meliá
Grupo Sanchez
Romero
Qualta Resorts e
Grupo Parque da
Costeira
Brazil Development
Investimentos
Turisticos (BDIT)
Grupo Inmovalero

Brasil, França

Espanha

2009

1

Chalés e aptos

Espanha, Brasil

2011

ND

Bangalôs e
apart-hotel

Espanha

2010

5

Casas

1

Casas

2016

1

Casas

2020

1

Vilas, casas e
apartamentos

Espanha, Brasil

Brasil
Espanha
Noruega
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ANEXO A – GOLF TRAVEL

E

GT GOLF – FOLHETO DE APRESENTAÇÃO

DA

EMPRESA

Perfil Coorporativo:
Reunidas em um mesmo grupo empresarial e consolidadas como as mais
atuantes no segmento de golfe no Brasil, Golf Travel e GT Golfe desenvolvem
atividades complementares em diversas áreas de negócios, respaldadas pela
sólida experiência de seus diretores e equipe de colaboradores.
Entre suas principais atividades está o planejamento, divulgação e
comercialização de pacotes turísticos, a promoção de destinos de golfe nacionais
e internacionais, a organização de eventos corporativos e de relacionamento, a
formatação e comercialização de produtos de “incentive”, a realização de clínicas
e competições esportivas, a publicação de guias informativos e a consultoria na
implantação de empreendimentos turísticos e imobiliários com campo de golfe.
Como área de expansão prioritária da GT Golfe destaca-se a gestão de
clubes e campos de golfe comerciais, no âmbito do Brasil e América do Sul,
através da implantação de modernas técnicas e novos processos administrativos.
Fruto da tradição da seriedade e histórico de sucesso e realizações em
todas as suas atividades, Golf Travel e GT Golfe possuem excelente
relacionamento com os principais empreendimentos turísticos nacionais e
internacionais, e parcerias comerciais e estratégicas com entidades e empresas
de reconhecida importância no panorama do golfe e dos negócios.

Produtos Golf Travel
Brasil Golf Show: um grande encontro dedicado ao fortalecimento do golfe
como segmento de negócios. Formado especialmente para a apresentação de
produtos e serviços, intercâmbio de idéias e experiências, desenvolvimento de
sinergias e networking.
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Circuito Golf Travel de Turismo: os principais destinos do Brasil e do
mundo ao alcance dos golfistas. Um circuito elaborado especialmente para o
jogador de golfe, combinando excelentes campos e hotéis com o melhor da
cultura, da culinária, e das tradições de cada região. Uma experiência única e
enriquecedora a cada viagem.
Circuito Brasil Golf Challenge: um importante circuito dedicado a promover
e posicionar o Brasil como um destino internacional de golfe. Formatado para o
golfista estrangeiro e realizado sempre nos melhores campos de golfe do país,
este circuito oferece uma oportunidade única para se praticar o esporte e
conhecer o que o Brasil oferece de melhor ao turista.
Golf Travel on Board: A combinação perfeita entre a animação e o glamour
dos cruzeiros marítimos com partidas de golfe nos melhores destinos nacionais e
internacionais. Diversas opções e categorias de navios e os mais incríveis
campos de golfe estão à disposição dos golfistas e seus acompanhantes.
Golf Travel:
- Turismo Receptivo (incoming)
- Turismo nacional emissivo (Outgoing)

GT Golfe:
- Planejamento e Organziação de Eventos
- Marketing e Comunicação
- Gestão e Serviços Técnicos

