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RESUMO 

0 Turismo, nas ultimas decadas, vern surgindo como uma alternativa economica 
dinamica e viavel. A atividade turlstica vern contribuindo significativamente para o 
desenvolvimento de diversas regioes. 0 municipio de Foz do lguac;u e tido como 
uma destas regioes que tern sua economia em grande parte voltada para o turismo. 
Sendo assim, o prop6sito deste trabalho era analisar as contribuic;oes do turismo 
para a economia do municipio, tern termos de renda gerada e emprego. 0 estudo 
focaliza tres perlodos fundamentais: a) o perlodo de 1994 a 1998, o qual foi 
denominado Cambio Fixo; b) o perlodo de 1999 a 2004, o qual foi denominado 
Depreciac;ao Cambial; c) o perlodo de 2005 a 2006, o qual denomina-se Apreciac;ao 
Cambial. 0 trabalho baseou-se em dados de fontes secundarias, como lnstituto 
Pesquisas Economicas Aplicadas (IPEA), lnstituto Paranaense de Desenvolvimento 
Economico e Social (IPARDES),Secretaria de Estado do Turismo (SETU), Secretaria 
Municipal de Turismo (SMTU) de Foz do lguac;u, Empresa Brasileira de Turismo 
(EMBRATUR) e Organizac;ao Mundial do Turismo (OMT}. Para fins da analise foi 
adotado urn metodo indutivo. A final do trabalho conclui-se que o turismo contribui 
significativamente com a economia eo desenvolvimento s6cio-econ6mico municipal, 
tendo em vista a participac;ao da renda gerada pelo turismo no PIB municipal e o 
numero de empregos gerados anualmente. Finalmente, entendeu-se que o turismo e 
tido como uma demanda e que influencia os diversos setores da economia. 

Palavras-chave: Turismo - Foz do lguac;u/Parana; Atividade Turlstica; Economia do 
Turismo. 
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1 INTRODUCAO 

Apesar dos significativos avanc;os que se observam na economia moderna 

em termos de produtividade, um grande numero de pessoas ainda possui um nfvel 

de renda extremamente baixo. A renda mundial encontra-se altamente concentrada. 

No Brasil a situac;ao nao e diferente: e um pafs cuja concentrac;ao de renda atingiu 

nfveis insustentaveis. Logo, torna-se necessaria encontrar novas alternativas de 

emprego e renda. E o turismo surge como um instrumento capaz de contribuir nesse 

sentido. 0 turismo vern despontando mundialmente como uma alternativa viavel de 

desenvolvimento devido a evoluc;ao dos transportes e das comunicac;oes, alem das 

tecnologias de informac;ao. 0 crescimento do turismo vern ocorrendo, tambem, no 

Brasil (SILVA, 2005). 

Do ponte de vista econ6mico, um aspecto de grande relevancia para explicar 

a atividade turfstica e o comportamento da taxa de cambia. Uma taxa de cambia 

mais alta torna mais atrativo o turismo brasileiro, na medida em que os prec;os 

permanecem mais baratos para os turistas estrangeiros. Ao mesmo tempo, fica mais 

diffcil para os brasileiros viajarem ao exterior, o que deixa mais interessante o 

turismo interne. Naturalmente, para que se possa ter uma ideia correta do papel da 

taxa de cambia, e necessaria isolar os efeitos das mudanc;as na renda nacional e 

internacional. Quanta maier o nfvel de renda, tanto dos estrangeiros como dos 

brasileiros, maier a demanda turfstica. 

Em sumo, ha dais fatores que serao considerados neste trabalho e que 

favorecem a demanda turfstica: o nfvel de renda (quanta maier a renda, maier a 

demanda} e a taxa de cambia (quanta maier a taxa de cambia, maier a demanda). 

Para fins deste estudo, se farao considerados tres perfodos basicos, a 

saber: a) o perfodo de 1994 a 1998, o qual foi denominado Cambia Fixo, ou seja, 

perfodo em que o cambia esteve quase fixo ocorrendo apenas pequenas variac;oes; 

b) o perfodo de 1999 a 2004, o qual foi denominado Depreciac;ao Cambial, devido a 

grande desvalorizac;ao do Real frente ao D61ar Americana; c) o perfodo de 2005 a 

2006, o qual denomina-se Apreciac;ao Cambial, tendo em vista o momenta em que o 

Real tern uma valorizac;ao consistente e longa em relac;ao ao D61ar Americana. Em 

cada perfodo foi feita uma analise da evoluc;ao da renda e do emprego gerado pelo 
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turismo no municipio de Foz do lguacu; em seguida, uma avaliacao dos efeitos da 

taxa de cambio sobre a geracao da renda no segmento do turismo local. 

A metodologia e parte essencial de todo trabalho cientffico, ela define os 

rumos a serem seguidos na pesquisa e analise dos dados, bern como a forma como 

os dados serao levantados e tratados {SILVA; MENEZES, 2000). De forma mais 

imediata uma pesquisa significa buscar respostas para questionamentos e hip6teses 

propostas. Minayo (1993), Demo (1996) e Gil (1999), citados por SILVA e MENEZES 

(2000}, afirmam que do ponto de vista filos6fico a pesquisa e "atividade basica das 

ciencia na sua indagacao e descoberta da realidade. E: uma atitude ( ... )de constante 

busca que define urn processo inacabado e permanente." E uma atividade de 

aproximacao sucessiva da realidade, que nunca se esgota, fazendo uma 

combinacao particular entre teoria e dados. E ainda e urn "questionamento 

sistematico crftico e coletivo, mais a intervencao competetnte na realidade, ou o 

dialogo crftico permanente com a realidade em sentido te6rico e pratico". 

Sendo assim, encontrar respostas para solucao dos problemas constitui-se 

no objetivo principal das pesquisas, as quais partem de procedimentos racionais e 

sistematicos. 

0 estudo esta centrado no fenomeno da sociedade contemporanea 

denominado turismo, que e acima de tudo, como ja descrito, uma demanda por uma 

infinidade de bens e servicos. Os dados serao levantados de fontes secundarias, 

com base em relat6rios forneceidos pelos organismos que regem as politicas 

publicas do turismo, bern como institutos de pesquisa como: lnstituto de Pesquisas 

Economicas Aplicadas (IPEA), lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE), 

lnstituto Paranaense de Desenvolvimento Economico e Social (IPARDES) , alem da 

Organizacao Mundial do Turismo (OMT}, Empresa Brasileira de Turismo 

(EMBRATUR) e Ministerio do Turismo (MT}, entre outros. A analise dos dados sera 

abordada de acordo com os objetivos especfficos, buscando, na medida do possfvel, 

explicar a importancia do turismo na geracao de valor agregado, emprego, renda e 

tributos. 

A analise dos dados foi feita com base nos objetivos especfficos e 

considerando a evolucao da taxa de cambio - R$ I US$ - turismo - venda - media -

R$ - Gazeta Mercantil, (IPEA, 2006), que definiu os cortes transversais do estudo, 
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baseando-se nas mudan9as cambiais mais significativas ocorridas no perfodo 

estudado. 

0 trabalho esta organizado em mais quatro se96es, alem da introdu9ao. A 

segunda se9ao descreve a evolu9ao da atividade turfstica, destacando a analise 

comparativa entre Foz do lgua9u, Parana e Brasil. A terceira se9ao descreve a 

rela9ao entre turismo e desenvolvimento economico, destacando a economia do 

turismo, o turismo como setor econ6mico e o turismo como fator de desenvolvimento 

econ6mico. A quarta se9ao apresenta os determinantes do turismo e destaca a 

influencia do nfvel de renda e da taxa de cambio, bern como a expansao do turismo, 

a evolu9ao da renda e do emprego e os efeitos da taxa de cambio sobre o turismo. E 

finalmente, a quinta se9ao, apresenta as conclus6es e recomenda96es finais do 

trabalho. 



2 EVOLUCAO DA ATIVIDADE TURISTICA 

2.1 DEFINIQAO DA ATIVIDADE TURISTICA 

4 

Este capitulo tern a finalidade de apresentar uma discussao sucinta do ponto 

de vista de varios autores acerca dos conceitos basicos relacionados a economia do 

turismo, descrevendo, quando necessario, a atual situac;ao de demanda e oferta 

turfstica, apresentando tanto conceitos, como dados que situam a atual realidade do 

turismo no mundo, no Brasil, no Parana e em Foz do lguac;u, considerando aspectos 

de carater te6rico e de carater pratico. 

A definic;ao de turismo e materia muito controversa, segundo OS varios 

autores que tratam do assunto, pois esta relacionado com viagens, nao podendo 

considerar todas as viagens como turismo. A Organizac;ao Mundial do Turismo 

(OMT}, assim define turismo: "o deslocamento para fora do local de residencia por 

perfodo superior a 24 horas e inferior a 60 dias motivados por razoes nao

economicas". Em 1994 esta definic;ao sofreu aperfeic;oamento, passando para: "o 

turismo engloba as atividades das pessoas que viajam e permanecem em lugares 

fora de seu ambients usual durante nao mais do que urn ano consecutivo por prazer, 

neg6cios ou outros fins." (JGNARRA, 2003, p. 1 0) 

Segundo IGNARRA (2003, p. 1 0), o turismo e urn fenomeno que envolve 

quatro componentes fundamentais: o turista; os prestadores de servic;os; o governo; 

e a comunidade do destino turfstico. Ha varios enfoques posslveis do tema: 

a) Enfoque lnstitucional - considera os diversos intermediarios e 

instituic;oes que realizam as atividades turfsticas; 

b) Enfoque do produto - que tern como objeto os produtos turlsticos e a 

forma como sao produzidos, comercializados e consumidos; 

c) Enfoque hist6rico - compreende uma analise das atividades e 

instituic;oes turfsticas a partir de urn angulo evolutivo; 

d) Enfoque administrativo - analisa do ponto de vista administrativo, 

focando na microeconomia, ou seja, centrando nas atividades 

administrativas necessarias para a gestao de uma empresa turfstica; 
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e) Enfoque econ6mico- que se concentra na oferta, demanda, balanc;a de 

pagamentos, mercado de divisas, gerac;ao de empregos, multiplicadores 

da renda, entre outros aspectos; 

f) Enfoque sociol6gico - onde a preocupac;ao esta nas classes sociais, 

habitos e costumes dos visitantes e dos residentes, a sociologia do 

tempo livre; 

g) Enfoque geografico - o interesse no turismo esta na forma em que o 

espac;o turfstico e ocupado, nos tipos de deslocamentos e no impacto do 

meio ambiente; 

h) Enfoque interdisciplinar - congrega os elementos da sociedade, como a 

cultura, antropologia, comportamentos entre outros aspectos; 

i) Enfoque sistemico - trata-se do estudo, analise dos elementos inter

relacionados para formar um todo unificado e organizado. 

0 foco deste trabalho eo econ6mico. Uma definic;ao mais especffica dessa 

atividade e a seguinte, segundo IGNARRA (2003, p. 13): "A soma das operac;oes, 

especificamente as de natureza economica, diretamente relacionada com a entrada, 

a permanencia e o deslocamento de estrangeiros para dentro e para fora de um 

pafs, cidade ou regiao." Outra proposta, e a de Oscar de La Torre, citado por 

IGNARRA (2003, p. 13) que afirma: 

0 turismo e urn fenomeno social que consiste do deslocamento voluntario e 
temporario de indivfduos ou grupos de pessoas que, fundamental mente por motives 
de recreacao, descanso, cultura ou saude, saem de seu local de residencia habitual 
para outro, no qual nao exercem nenhuma atividade lucrativa nem remunerada, 
gerando multiplas inter-relacoes de importancia social, economica e cultural. 

Conforme IGNARRA (2003), de acordo com a amplitude das viagens, o 

turista pode ser classificado como: a) local - quando ocorre entre municfpios 

vizinhos; b) regional - quando ocorre em locais em torno de 200 a 300 km de 

distancia da residencia; c) domestico- quando ocorre dentro do pafs de residencia 

do turista; d) internacional - quando ocorre fora do pafs de residencia do turista. 

Com relac;ao ao fluxo turfstico ele pode ser classificado como: turismo emissivo -

fluxo de safda de turistas que residem em uma localidade; turismo receptivo - fluxo 
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de entrada de turistas em um determinado local. 0 conceito de viagens, turismo e 

recreacao estao intimamente ligados. 

Conforme IGNARRA (2003, p. 19), os destinos turfsticos, de acordo com sua 

amplitude, podem ser classificados como segue: 

a) atrativo turfstico - e o recurso natural ou cultural que atrai turistas para 

visitacao; 

b) complexo Turfstico - e o atrativo turfstico que ja dispoe de uma certa 

infra-estrutura de alimentacao, hospedagem e entretenimento, mas 

ainda nao se constitui um centro urbana; 

c) centro turfstico - e um aglomerado urbana que tern dentro de seu 

territ6rio ou no seu raio de influencia atrativos turfsticos capazes de 

movimentar uma visitacao turfstica; 

d) area turfstica - e um territ6rio circundante a um centro turfstico que 

contem varios atrativos e estruturas de transportes e comunicacoes 

entre estes varios elementos e o outro centro; 

e) zona turfstica - e um territ6rio mais amplo que congrega mais de um 

centro turfstico; 

f) corredores turfsticos - sao vias de inter-relacoes entre varias areas 

turfsticas; 

g) nucleo turfstico - e formado por um conjunto de atrativos, em numero 

inferior a 1 0; 

h) conjunto turfstico - e 0 nucleo turfstico que deixou de ficar isolado 

dentro de um territ6rio; 

i) p61o turfstico - e o ponto central de uma area ou zona turfstica; 

j) portoes de entrada- locais onde se concentram a entrada ou safda de 

turistas; 

k) unidade turfstica - concentracao menor de equipamentos destinados a 

apoiar a exploracao de um ou mais atrativos; 

I) servicos urbanos de apoio ao turista. 
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Para fins do presente estudo, foi adotado, como mencionado, o enfoque 

economico de analise e pesquisa, visando discutir as contribuicoes do turismo na 

geracao de renda e emprego. 

2.2 IMPORTANCIA E EVOLU<;AO DO TURISMO 

0 turismo e urn fenomeno da sociedade contemporanea que apresenta 

elevadas taxas de crescimento. De acordo com a OMT - 6rgao das Nacoes Unidas 

responsa.vel pelas polfticas de turismo - este segmento esta entre aqueles que 

apresentam as maiores taxas de crescimento. Entre 1950-60 o turismo teve urn 

crescimento em termos de numero de turistas de 10,6%; 9,1% entre 1960-70; 7% 

entre 1985-90; 4,3% entre 1995-2000. Em 2000, o volume internacional de turistas 

alcancou a cifra de 697,8 milhoes, sendo os principais pafses emissores de turistas 

no mundo, os seguintes: Alemanha com gasto de US$ 50,675 milhoes; Estados 

Unidos com US$ 45.855 milhoes; Japao com US$ 36,792 milhoes; Reino Unido com 

US$ 24,737 mil hoes; Franca com US$ 16,328 mil hoes; ltalia com US$ 12,419 

milhoes; Austria com US$ 11 ,687 milhoes, nesta ordem, segundo a sua importancia 

mundial. 

Assim, o turismo cresce a taxas muito altas. De acordo com IGNARRA 

(2003), muitas sao as causas desse fenomeno mundial, entre as quais se destacam: 

a) o aumento da renda per capita da populacao dos pafses desenvolvidos; 

b) o desenvolvimento dos transportes, notadamente o aereo, 

principalmente com o advento dos voos charters que baratearam as 

passagens; 

c) a evolucao das comunicacoes; 

d) os sistemas de informacoes que permitem agilidade na 

operacionalizacao dos produtos turfsticos; 

e) o intenso processo de urbanizacao; o processo de globalizacao da 

economia; 

f) o processo de automacao e a rob6tica que contribufram para o 

crescimento do tempo livre, que alcancou em alguns lugares uma 

jornada de 30 horas semanais. 
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0 numero de turistas internacionais dobrou em relac;tao ao ano de 1986, que 

era de 338 milhoes, passando em 2000 para 697,8 milhoes de turistas, 

representando no perfodo uma taxa de crescimento de 7,6% ao ano. 

Ainda conforme a OMT, em 1999 a renda mundial do turismo alcanc;tou US$ 

455,440 mil hoes. A quantidade de empregos gerados em 2001, foi de 320 milhoes 

de empregos, enquanto a gerac;tao de impostos alcanc;tou em 2001 a citra de US$ 

970 bilhoes. Por suas caracterfsticas, o setor e tido como grande empregador de 

mao-de-obra e desponta no mundo inteiro como uma alternativa interessante para 

diminuir o desemprego. 

Conforme SILVA (2005), visto pelo lado da oferta, o turismo se restringe as 

atividades voltadas especificamente para este fim, como agencias de turismo, 

transportes e hotelaria, porem quando vista pelo lado da demanda, este segmento 

econ6mico se amplia significativamente. 

No Brasil, o turismo ganha relevo em func;tao do volume de empregos 

gerados, que era de 5,7 milhoes em 1990, passando para 10,3 milhoes em 2001 

(EMBRATUR, 2006). Segundo IGNARRA (2003), estima-se que de cada 11 

trabalhadores um esta empregado no setor de viagens e turismo. De 1992 ate 2001, 

o crescimento do numero de empregos foi muito grande, sendo que de 1992 para 

1995 era de 7,1%, de 1995 para 1996 de 30%, de 1996 para 2001 de 32,1%. 

A gerac;tao de impostos no Brasil, decorrente do segmento turfstico, nao foi 

menos importante, pois em 1990 gerou US$ 7,14 bilhoes, em 1996 US$ 8,56 bilhoes 

e em 2001 US$ 12,9, acompanhando o crescimento do segmento econ6mico na 

gerac;tao de empregos. Em relac;tao ao turismo domestico brasileiro, em 1998, o 

numero de turistas foi de 38.2 milhoes, gerando uma renda de R$ 12,7 bilhoes, 

sendo que o e maior estado emissor de turistas e Sao Paulo com 9,3 milhoes, 

seguido do Parana com 2,8 milhoes e Minas Gerais e Rio de Janeiro com 2,5 

milhoes. 

De acordo com a EMBRATUR (1998), o turismo brasileiro em 1980 tinha 

uma participac;tao de 2,62% do PIB, ou seja, R$ 12,9 bilhoes, em 1990 a participac;tao 

era de 9,1 %, representando R$ 52,4 bilhoes e em 1995, 8,0%, representando R$ 

52,67 bilhoes. 0 que significa que o segmento do turismo cresceu muito acima da 

economia como um todo. 



TABELA 1 - CRESCIMENTO DO PIB E DA PARTICIPACAO 
DOTURISMO 

ANOS PIB PIB TURISTICOIPIB TOTAL 

BRASILEIRO {EM%) 

1988 -0,1% 6,9% 

1989 3,1% 8,5% 

1990 -4,3% 9,1% 

1991 0,3% 7,4% 

1992 -0,9% 6,9% 

1993 4,2% 0,0% 

1994 5,8% 7,7% 

1995 4,2% 8,0% 

Media 1,5% 6,8% 

Fonte: MICT/Embratur (1998) 

9 

Segundo o Banco Central do Brasil - BCB (2006), na decada de 60 (1961-

1970) o Produto lnterno Bruto {PIB) brasileiro cresceu em media 6,17% ao ano, na 

decada 70 (1971-1980) 8,63%, na decada de 80 (1981-1990) 1,57% e na decada de 

90 (1990-2000), 2,65%, quando se verifica que apesar do desempenho da economia 

brasileira, como urn todo nas duas ultimas decadas, ter sido muito fraco, o segmento 

do turismo continuou crescendo significativamente. 

Segundo dados recentes da Associacao Brasileira de Agencias de Viagens 

(ABAV), o valor movimentado pelos agentes de viagens brasileiros, em 2004, foi de 

US$ 3,2 bilhoes. 0 numero de turistas estrangeiros que desembarcaram no Brasil foi 

de 669.819, os quais injetaram na economia brasileira US$ 3,22 bilhoes. E feita a 

estimativa de que a participacao do turismo no PIB em 2005, alcance US$ 55,1 

bilhoes. De acordo com a ABAV (2006), o turismo esta ligado diretamente a 52 

setores da economia brasileira e movimenta US$ 38 bilhoes por ano. Ao mesmo 

tempo, estimativas do Ministerio do Turismo revelam que em 2005, o turismo gerou 

250 mil novos empregos, 19% a mais do que em 2004, sendo que a hotelaria gerou 

228 mil empregos. Existe a expectativa de investimento no setor para 2008 da 

ordem de R$ 3,4 bilhoes. S6 em 2006, o turismo ja gerou, segundo a ABAV {2006), 
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47,2 mil novos empregos. Em 2005, o turismo foi o segmento que mais contratou 

mao-de-obra no Brasil, com crescimento nas contratacoes de 14,23% no ano. 

Os dados sobre o turismo brasileiro demonstram que ele e urn segmento 

economico dinamico. Tambem revelam que mesmo durante perfodos em que a 

economia brasileira cresceu pouco, o turismo teve taxas de crescimento elevadas. 

Segundo a Embratur (1998), a populacao economicamente ativa empregada no 

turismo era de 5,7 milhoes em 1990 e 5,8 milhoes em 1995, sendo que em toda a 

economia era, respectivamente, de 64,5 e 7 4,1 mil hoes. 

2.3 0 TURISMO NO PARANA E FOZ DE IGUA<;U EM COMPARA<;AO COM 0 

BRASIL 

0 turismo no Parana tambem tern se comportado de forma muito dinamica. 

Considerando o crescimento do segmento turfstico em 2005 observa-se que o 

turismo paranaense cresceu 23 vezes mais do que a economia em 2004. 

No Parana, segundo dados Secretaria de Estado do Turismo (SETU), o fluxo 

de turistas em 2001 foi de 5.6 milhoes, em 2002 de 5.5, em 2003 de 6.2, em 2004 de 

6.7 e em 2005 de 7.3 milhoes de turistas, dos quais 47% eram do proprio estado, 

39% interestaduais e 14% internacionais. 

TABELA 2-0 FLUXO DE TURISTAS NO PARANA 

ANOS 
DESCRICAO 2001 2002 2003 2004 2005 

Numero de Turistas 5.670.614 5.552.244 6.210.930 6.708.641 7.350.912 

Estadual 2.835.307 2.665.077 2.981.246 3.018.888 3.454.929 

lnterestadual 1.928.009 1.943.285 2.235.935 2.549.284 2.866.856 

lnternacional 907.298 943.881 993.749 1.140.469 1.029.128 
TAXA DE CRESCIMENTO 
ANUAL 

Numero de Turistas -2,1% 11 ,9°/o 8,0% 9,6% 

Estadual -6,0% 11,9% 1,3% 14,4% 

lnterestadual 0,8% 15,1% 14,0% 12,5% 

lnternacional 4,0% 5,3% 14,8% -9,8% 
Fonte: SETU/2006 
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A permanencia media dos turistas foi de 3,7 dias, sendo o gasto medio per 

capita/dia US$ 60, estimando-se uma renda total, gerada pelo turismo, de US$ 835 

milh6es em 2001, US$ 899 milh6es em 2002, US$ 1,12 bilh6es e, 2003, US$ 1 ,05 

bilh6es em 2004 e US$ 1 ,63 bilh6es em 2005. 0 segmento do turismo no Parana 

apresentou taxas de crescimento muito elevadas, sendo que em 2002 cresceu 7,6%, 

em 2003 cresceu 25,4%, em 2005 cresceu 55,2% em termos da renda gerada. 

No perlodo de 2001 a 2004, a economia paranaense, segundo o lnstituto 

Paranaense de Desenvolvimento Economico e Social (IPARDES), apresentava urn 

PIB estadual de R$ 72,7 bilh6es, e uma taxa de crescimento de 4,59% em 2002, R$ 

81,4 bilh6es e urn crescimento de 1,7% em 2003, R$ 99,0 bilh6es e urn crescimento 

de 5,2% e em 2004, R$ 108,2 bilh6es e urn crescimento de 2,4%. A economia 

paranaense cresceu em media 3,4 7% ao a no de 2002 a 2004, ou seja, obteve urn 

crescimento superior ao da economia brasileira que no perlodo de 1990-2000 era de 

2,65%. No perlodo de 2002 a 2005, o turismo do Parana cresceu em media 20,4% 

ao ano, ou seja, o turismo cresceu 5,9 vezes a mais do a economia paranaense por 

ano e 7,7 vezes mais do que a economia brasileira por ano, no perlodo 1990-2000, 

em termos de renda gerada. 

Em Foz do lguacu, os numeros do turismo, segundo Secretaria Municipal do 

Turismo - SMTU - (2006), revelam a grande importancia do segmento para a 

economia municipal. Com toda a diversidade de atrativos, o municipio representa 

urn dos mais belos destinos turlsticos do mundo. Possui riquezas naturais 

incomparaveis, como o Parque Nacional do lguacu, tombado como patrimonio 

Natural da Humanidade. A ltaipu Binacional, que e tida como uma das maravilhas da 

engenharia, reconhecida no mundo inteiro, tambem e urn grande atrativo turlstico. 0 

municipio possui grande parque hoteleiro, sistema de transportes, gastronomia, 

servicos de apoio e locais para realizacao de eventos. 

Segundo dados da SMTU, os dois principais motivos das viagens sao: 

Turismo, media de 80,7% entre 2000 a 2003, Neg6cios/Congressos com 11 ,7%, 

restando 7,6% para outros motivos. 0 tempo medio de permanencia e de 3,6 dias, 0 

gasto medio dos turistas e igual ao do Estado do Parana, sendo US$ 60,4 per 

capita/dia. 

Classificada como 6§ cidade mais visitada do pals, a frente de Buzios (RJ), 

Florian6polis (SC), Belo Horizonte (MG), a cidade de Foz do lguacu recebeu urn 
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fluxo de turistas em 2005 de 1.449.838 pessoas, sendo os principais p61os 

emissores: Parana 28,6%, seguido de Sao Paulo 15,1% entre outros estados 

brasileiros. Em nlvel internacional destacam-se Argentina (5,8%), Estados Unidos 

(2, 1 %), entre outros. Desta forma, 7 4,1% dos turistas sao brasileiros e 25,9% 

chegam do exterior. 

Em Foz do lguacu, o numero de empregos gerados pelo turismo segundo 

SMTU (2004), foi de 9.264 empregos permanentes e 508 temporarios, em 529 

atividades ligados ao turismo. 0 municipio dispoe de 32 atrativos turlsticos, 142 

meios de hospedagens, totalizando 19.637 leitos disponlveis. A estrutura para 

eventos tern uma capacidade para 42,290 pessoas. 0 numero de pousos e 

decolagens no Aeroporto lnternacional de Foz do lguacu atingiu em 2005 a 

quantidade de 5.456, com 412.968 passageiros. 

A partir do fluxo de turistas, dos dados de permanencia e do gasto diario 

fornecidos pela SETU, a renda anual gerada pelo turismo em Foz do lguacu podia 

ser estimada (segundo cambio medio anual) no anode 2000 em R$ 308.242.256. 

Em 2001 foi de R$ 372.969.921, em 2002 de R$ 534.847.465, em 2004 de R$ 

623.020.638 e, em 2005 de R$ 808.038.792. No perlodo de 2000-2005, o turismo no 

municipio, sob a 6tica da renda gerada, cresceu em media 22,6% ao ano. Sendo 

assim, o turismo de Foz do lguacu, anualmente cresce acima do turismo do Parana, 

ja que este ultimo cresceu em media 16,2% ao ano. 

Segundo o lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE), o PIB do 

municipio de Foz do lguacu em 2001 foi de R$ 3.536.683.000, sendo a participacao 

da renda do turismo em 10,5%, ja 2002 de R$ 3.748.625.000 com a participacao do 

turismo em 14,3%, representando urn crescimento anual de apenas 6%. Estimando 

urn crescimento do PIB municipal a uma taxa anual de 6% para 2003 o montante e 

de R$ 3.973.542.500 com uma participacao do turismo em 15,4% e, em 2005 o PIB 

foi de 4.450.367.600 com participacao do turismo em 18,2%. A participacao media 

do turismo no PIB de Foz do lguacu e de 6,2%. 

Ainda de acordo com os dados da SMTU, os principais setores demandados 

pelo turismo sao servicos, comercio, transportes, energia e agua. Se adotarmos a 

classificacao por setor primario, secundario e terciario, observa-se que o turismo em 

2001 representava 15,3% do valor adicionado pelo setor de servicos e em 2002 

aumentou para 23%. 
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A tabela abaixo revela que a atividade turlstica vern crescendo de forma 

significativa nos ultimos anos. No Parana a media de crescimento anual e menor do 

que a media nacional, porem em Foz do lguacu esta media supera a media 

nacional. Em 2005, o turismo paranaense cresceu bern acima da media nacional, 

representando uma recuperacao em relacao ao perlodo anterior de 2004. Em Foz do 

lguacu, no perlodo de 2005, o crescimento do turismo foi acentuado, estabelecendo

se acima do crescimento nacional, porem abaixo do crescimento paranaense. 

2002 15,4% 7,7% 43,4% 

2003 24,1% 25,0% -0,7% 

2004 30,0% -5,1% 17,3% 

2005 198% 370% 297% 

Media 223% 162% 224% 

Fonte: BCB (Receita Cambial)/ SETU (Renda Estimada) 

Alem dos beneflcios da geracao de emprego, renda e impostos, o turismo 

pode contribuir para a distribuicao de renda entre as diferentes regioes do pafs, 

reduzindo assim as desigualdades internas, uma vez que regioes pobres recebem 

turistas de regioes ricas absorvendo renda atraves dos gastos dos turistas. Segundo 

CRUZ (2000), o turismo constitui-se numa possibilidade concreta de minimizacao 

das disparidades regionais do pals. Outra caracterlstica importante do turismo e que 

demanda urn grande numero de trabalhadores, ganhando status de mao-de-obra 

intensiva. 

Pelos dados anteriormente apresentados, por ser o turismo urn fen6meno da 

sociedade contemporanea e ter aderencia com a modernidade atual, pois por urn 

lado e fonte geradora de riqueza e por outro a valvula de escape das tensoes do 

cotidiano das grandes cidades, sendo o municipio de Foz do lguacu urn grande 

operador do turismo, a questao e: quais as contribui96es do turismo para a 

economia de Foz do Jgua9u? Sendo esta a situacao problema deste estudo. 

Dada a importancia s6cio-econ6mica do turismo e suas contribuicoes para o 

desenvolvimento local, questoes deste tipo podem ser respondidas atraves da 

analise da evolucao das rendas, empregos e impostos gerados pelo turismo no 
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municipio ao Iongo do tempo, que refletem os resultados finais alcan<;ados pelo 

segmento. Aspectos estes influenciados pela taxa de cambia, pelas polfticas 

publicas, pela infla<;ao e o desempenho economico das regi6es emissoras. 
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3 TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

3.1 A ECONOMIA DO TURISMO 

A contribuicao do turismo para a economia de Foz do lguacu e visfvel, pois 

tern impacto sobre a renda, emprego e impostos. 0 prop6sito deste estudo e 

analisar a contribuicao do segmento turfstico para a economia de Foz do lguacu, sob 

a 6tica da evolucao da renda gerada no setor no perfodo de 1995 a 2005. Alem 

disso, se procurara avaliar os efeitos da taxa de cambio, e das outras variaveis 

macroecon6micas, sobre a geracao da renda no segmento do turismo local no 

perfodo. 

0 presente estudo e relevante sob varios aspectos. Do ponto de vista 

econ6mico, ele oferece uma contribuicao a analise dos efeitos do turismo no 

desenvolvimento da regiao. Do ponto de vista politico, o estudo procura orientar os 

formuladores das polfticas de desenvolvimento. Alem disso, ajuda a identificar a 

verdadeira importancia do turismo dentro da economia, seu potencial, seu peso, sua 

demanda e suas interconexoes com as diversas atividades econ6micas. 

A economia do turismo, nas ultimas decadas, vern despertando a atencao de 

alguns pesquisadores os quais tern levantado diversos questionamentos, a saber: o 

turismo e uma atividade econ6mica? 0 turismo e urn setor econ6mico? Em qual 

setor econ6mico o turismo se enquadra? Sob o ponto de vista econ6mico qual e a 

melhor forma de analisar o turismo, sob a 6tica da oferta ou da demanda? 

SILVA (2005, p. 3), afirma que o turismo, por sua caracterfstica de emissao e 

recepcao, apresenta dois problemas basicos: "rna distribuicao no tempo e sua 

polarizacao no espaco", o que revela necessidades de maior racionalidade 

econ6mica no controle das variaveis envolvidas, visando o desenvolvimento das 

suas potencialidades. Ainda segundo o autor, "o turismo se preocupa com a 

producao e distribuicao de bens e services que tornam possfveis os beneffcios 

esperados pelos turistas em viagens.", embora tais bens e services possam ser 

produzidos em diversos setores da economia. 

De acordo com SESSA, citado por SILVA (2005, p. 4), o produto turfstico se 

realiza por intermedio de urn: 
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a) composto de atividades relativas ao alojamento - industria da construc;ao 

e de transformac;ao; 

b) alimentac;ao e bebidas- atividade agricola e industria alimenticia; 

c) transportes- industria de transformac;ao e de consumo energetico; 

d) servic;os; 

e) aquisic;oes de produtos locais - artesanato e industria do vestuario ou de 

transformac;ao; 

f) visitas aos divertimentos- servic;os. 

Todas estas atividades estando ligadas aos atrativos turisticos. Esse e 

outros conglomerados de atividades permitem a realizac;ao do produto turfstico que 

na sua fase final e atividade produtora de servic;os. Sendo assim, os bens naturais e 

culturais tornam-se diretamente produtivos, participando do processo geral de 

expansao da economia. 

Conforme SILVA (2004, p. 5), o turismo se relaciona com diversos setores 

da economia e representa "urn conjunto de atividades produtivas, no qual os 

servic;os tern urn carater prevalente, que interessam a todos os setores econ6micos 

de urn pais ou uma regiao, se caracterizando por possuir, de uma interdependencia 

estrutural com as demais atividades, em maior grau e intensidade que qualquer 

outra atividade produtiva." 

Sendo assim, a colocac;ao em circulac;ao de bens nao econ6micos, ate entao 

considerados livres, esta na raiz do fen6meno turfstico, sendo que ate entao tais 

bens eram postos a margem do sistema produtivo. A inserc;ao de bens naturais 

livres no sistema econ6mico requer assunc;ao de custos de transformac;ao, 

representados, pela infra-estrutura que pode afetar o meio ambiente. De acordo com 

HAVAS, citado por SILVA (2004, p. 5), devido ao elevado grau de diversificac;ao do 

produto turfstico existe urn grande numero de restric;oes a consecuc;ao dos objetivos 

estabelecidos: 

A demanda por bens e servi9os turfstieos lim ita a eapaeidade de obten9ao de Iueras 

e impaetos sobre a eomunidade; a oferta de atra96es turfstieas limita a quantidade 

de beneffeios que os turistas podem obter e, portanto, tambem os Iueras e os 

impaetos eeonomieos sobre a eomunidade; as restri96es de ordem teeniea e 
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ambiental envolvem situacoes que tratam da capacidade ffsica de determinado 

centro receptive; as restricoes temporais - de urn lado o tempo disponfvel para 

viajar limita as atividades que o turista pode desenvolver, e do outro lado a duracao 

da estacao turfstica influencia a rentabilidade dos neg6cios e o impacto dos gastos 

turfsticos sobre a economia; os problemas relatives a indivisibilidade de 

determinados produtos e services. 

Para avaliar o impacto do turismo na renda, faz-se necessaria uma 

sistematizacao coerente e rigorosa, pois a falta de uma conceituacao generalizada e 

aceita da atividade turfstica, dificulta a estimativa do valor agregado do turismo no 

conjunto da economia. Em funcao disso, o valor ou percentagem da renda que 

possa ser atribufda ao turismo podera ser decomposta, segundo FIGUEROLA, 

citado por SILVA (2004, p. 6) em tres grandes categorias: 

Valor agregado ou renda de atividades ou ramos produtivos plenamente turfsticos

hotelaria, restaurantes, transportes, agencias de viagens, centres urbanfsticos e de 

recreacao - ponderados pelo coeficiente de consume turfstico no total da producao; 

valor agregado ou renda de atividades ou ramos produtivos que vendem services 

ou bens aos turistas, sem que sejam considerados setores turfsticos -

estabelecimentos comerciais, bancos, reparos de vefculos - na parte proporcional 

da demanda turfstica; e valor agregado ou renda de setores industriais, agnirios ou 

de services pela repercussao da demanda turfstica - conteudo direto ou indireto -

ou seja, construcao, alimentacao, obras de infra-estrutura. A acumulacao ou 

agregacao desses valores expressara o peso global do turismo na renda. 

Objetivando a mensuracao da incidencia do turismo nas economias 

nacionais ou regionais, em 2001, foi montado urn grupo de trabalho integrando 

varios organismos internacionais como: OMT, ONU, Organizacao de Cooperacao e 

Desenvolvimento Econ6mico (OCDE) e Escrit6rio de Estatfstica das Comunidades 

Europeias (EUROSTAT}, como prop6sito de elaborar urn marco conceitual da Conta 

Satelite do Turismo (CST} da qual se concluiu que: 
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Consume Turfstico - CT, se refere a todo gasto de consume efetuado por urn 

visitante durante seu deslocamento e sua estada no Iugar de destine, considerando 

os gastos de consume que correspondem as aquisi96es de bens e servi9os 

destinados a satisfazer as necessidades de urn visitante, incluindo os adquiridos 

com a finalidade de uso como recorda9ao e presentes; Demanda Turfstica- DT, se 

refere a urn agregado mais amplo que o consume turfstico, incluindo alem do 

consume turfstico a Forma9ao Bruta de Capital Fixo Turfstico (FBKFT) e o 

consume Coletivo Turfstico do Governo (CCT). 0 que torna urn consume turfstico 

nao e a natureza intrfnseca propria do bern ou servi9o consumido e sim a condi9ao 

dentro da qual se encontra o consumidor, ou seja, ele e urn visitante ou pretende 

se-lo. 

De acordo com a ONU (2001 ), "o ponto de partida para esta analise 

economica e a considerac;ao da atividade dos visitantes como uma atividade de 

consumo no sentido amplo, a qual se constitui o nucleo dos aspectos economicos do 

turismo". 

3.2 0 TURISMO COMO FA TOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

Na analise da contribuicao do turismo para o desenvolvimento economico, 

urn conceito surge como sendo altamente adequado: Filiere, que para BLASCO 

(1994) significa "cadeia de industrias integradas", ou urn "conjunto articulado de 

atividades economicas integradas cuja integrac;ao resulta de articulac;oes em termos 

de mercados, de tecnologia e de capita is". Sendo que o sistema produtivo pode ser 

"uma serie de filieres que comec;am com os recursos primarios para desembocar na 

satisfac;ao de uma necessidade humana.". De outro lado, o filiere pode ser visto 

como "urn conjunto de operac;oes economicas e, por outro lado, como urn conjunto 

de organizac;oes.". 

Sendo assim, a partir do enfoque de enlaces, se poderiam considerar ambas 

as representac;oes para o turismo, que sao decorrentes da nova economia de 

servic;os - continuo de bens e servic;os, que se desenvolvem com base no conceito 

de filiere, para obter-se o modelo de desenvolvimento economico. 

0 autor nao se distancia da definic;ao da ONU citada anteriormente, alem 

disso, acaba se revelando urn "enfoque de demanda", a qual, inclusive, como o 
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proprio autor afirma, atua como fator definidor da natureza dos encadeamentos para 

tras e para frente da filiere de producao turfstica em seus inter

relacionamentos diretos, indiretos e induzidos. 

E possfvel valorar as contribuicoes do turismo para o desenvolvimento 

economico a partir do Valor Agregado, do Emprego e da Formacao Bruta de Capital 

Fixo. De acordo com a EMBRATUR (1999), a importancia economica de uma 

atividade e melhor avaliada quando analisada no conceito de valor agregado1 (V.A.), 

que assegura a nao duplicidade de contagem. 

Um dos aspectos economicos mais importantes do turismo e a geracao de 

empregos, que nos ultimos anos, tern sido o grande problema das autoridades no 

Brasil e no mundo. 0 emprego representa de fato o elemento mais essencial para o 

desenvolvimento social, considerando que tambem e fator de inclusao social e 

reducao das desigualdades, alem de atuar diretamente sabre a violemcia. 

Trata-se de uma variavel de importante significado social e economico. Em 

geral, as atividades relacionadas como Turismo sao intensivas em mao-de-obra. 0 

Sistema de Contas Nacionais (SCN-93) recomenda o uso de tres indicadores de 

avaliacao do emprego: 

a) numero de postos de trabalho - definido por um contrato de trabalho, 

podendo ser de autonomo, em troca de uma remuneracao. Difere de 

pessoal ocupado (um indivfduo pode estar em mais de um posto de 

trabalho); 

b) horas trabalhadas - horas efetivas em determinado posto de trabalho, 

durante um perfodo (conceito mais preciso que o anterior); 

c) equivalente a turno completo - conversao do numero de postos de 

trabalho em equivalentes de turno completo (ou seja, total de horas 

trabalhadas dividido pelo numero media de horas de turno completo). 

Sao tambem desejaveis as disponibilidades de outras caracterfsticas: 

sexo, idade, nacionalidade, escolaridade, salario, ocupacao, tamanho do 

estabelecimento, entre outras. 

1 V.A. Bruto = V. Producao- V. Consumo lntermediario, V.A. Lfquido = V. A. Bruto- V. Consumo do 
Capital Fixo (DEPRECIAQAO). 
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A questao do emprego, no caso do Turismo, apresenta uma particularidade 

ressaltada: a sazonalidade, no uso de mao-de-obra, em respostas as flutuacoes de 

demanda. (EMBRATUR, p.15, 1999) 

A formacao bruta de capital e urn fator importante na analise do impacto 

economico do turismo, pois aponta uma serie de instalacoes, equipamentos e meios 

de transportes, entre outros, que foram gerados com o intuito de atender a demanda 

turistica e ate mesmo potencializa-la. 

0 indicador e importante para descrever com antecipacao os resultados da 

oferta turfstica, tanto de bens/servicos especificos, como os relacionados. No caso 

do Turismo, que reveste-se de significado especial pela importancia da infra

estrutura basica no seu desenvolvimento, como Aeroportos, Rodovias, Ferrovias (em 

Transportes); Hoteis, Restaurantes, Bares e Similares (nas areas de Hospedagem, 

Alimentacao e Bebidas); Recreacao etc. A dificuldade consiste em se "isolar" a 

contribuicao da atividade turfstica na efetivacao desses tipos de investimentos. 

A Formacao Bruta de Capital (FBC) relacionada com o Turismo pode ser 

classificada em quatro categorias: a) Ativos Fixos Especificos do Turismo - hoteis, 

ferrovias turfsticas; b) Ativos Fixos nao Especfficos- informatica em hoteis; c) lnfra

estrutura Publica- aeroportos, ferrovias, rodovias, sistemas de agua e esgoto, etc. d) 

Ativos nao Produzidos- terrenos, marcas, etc (EMBRATUR, p.15, 1999). 
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4 OS DETERMINANTES DO TURSIMO: A INFLUENCIA DO NIVEL DE RENDA E 

DA TAXA DE CAMBIO 

4.1 A EXPANSAO DO TURISMO 

Baseando-se na teoria econ6mica pode-se dizer que a demanda turfstica e a 

quantidade de urn bern ou servic;o que as pessoas estao dispostas a comprar em 

determinados nfveis de prec;os. A fim de analisar a demanda turfstica torna-se 

necessario ter acesso a urn conjunto de informac;6es, que, segundo IGNARRA 

(2003, p. 26), sao indispensaveis ao planejamento. Assim, destaca o autor, as 

seguintes informac;6es: 

a) local de residencia dos turistas; 

b) perfil sociodemografico dos turistas; 

c) perfil socioecon6mico; 

d) motivo das viagens; 

e) meios de transporte utilizados; 

f) meios de hospedagem utilizados; 

g) locais de compras dos produtos turfsticos; 

h) habitos de consumo no destino turfstico; 

i) fatores de decisao na compra de produtos turfsticos; 

j) epoca de consumo dos produtos turfsticos; 

k) tipologia dos grupos de viagens. 

De acordo com IGNARRA (2003, p. 27), "o turismo e urn fen6meno da 

sociedade contemporanea que apresenta elevadas taxas de crescimento". Na 

Tabela 4, sao apresentadas evidencias empfricas da demanda turfstica mundial. 
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TABELA 4- T AXAS DE CRESCIMENTO DO TURISMO INTERNACIONAL 

Variac;ao do Crescimento Taxa Anual de 
Perfodos no Perfodo (%) Crescimento (%) 

1950- 1960 174.20 10.60 

1960- 1965 139.20 9.10 

1965- 1970 46.90 8.10 

1970- 1975 34.10 6.10 

1975- 1980 28.70 5.20 

1980- 1985 14.40 2.80 

1985- 1990 40.00 7.00 

1990- 1995 23.40 4.30 

1995-2000 23.40 4.30 
-Fonte: Organiza~ao Mund1al do Tunsmo - OMT 

Os dados apresentados pela OMT revelam que o turismo teve nos ultimos 

50 anos urn crescimento expressivo, em varias situac;6es acima do crescimento 

economico, considerando todo o periodo da tabela acima o crescimento medio anual 

foi de 6,4%, alcanc;ando em 2000 urn volume internacional de 697,8 milh6es de 

turistas. Os principais paises emissores do mundo fora os que estao classificados 

na tabela 5. 

TABELA 5- PRINCIPAlS PAISES EMISSORES DE TURISTAS DO MUNDO 

Gastos com Viagens 
para o Exterior - 1995 PIB 

Parses _{_em US$ milhoesl _{_em US$ milhoe~ 

Alemanha 50,675 1,910,760 

Estados Unidos 45,855 6,259,899 

Japao 36,792 4,214,204 

Reina Unido 24,737 819,038 

Franca 16,328 1,251,689 

ltalia 12,419 991,386 

Austria 11,687 182,067 

Federacao Russa 11,599 329,432 

Holanda 11,455 309,227 

Canada 10,220 477,468 

Belgica 9,215 210,576 

Taiwan 8,457 425,611 

Sufca 7,636 232,611 

Coreia 5,903 330,831 

Polonia 5,500 85,853 
Fonte: Organiza~o Mundial do Turismo - OMT 
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De acordo com IGNARRA (2003, p. 28), muitas sao as causas do 

crescimento do fenomeno do turismo, a saber: 

a) o aumento da renda per capita dos pafses desenvolvidos; 

b) o desenvolvimento dos meios de transporte; 

c) a evolucao dos meios de comunicacao; 

d) os sistemas de informacoes dos agentes de turismo; 

e) o desenvolvimento da internet; 

f) o processo de urbanizacao; 

g) o processo de globalizacao; 

h) o crescimento do tempo livre; 

i) a automacao industrial. 

A demanda turfstica e determinada por uma serie de fatores, que segundo 

este mesmo autor, podem ser descritos como segue: preco do produto; preco dos 

produtos dos concorrentes; preco dos produtos complementares; renda do 

consumidor; nfvel de investimentos em divulgacao; modismo; variacoes climaticas; 

catastrofes naturais; disponibilidade de tempo livre. 

A mensuracao da demanda turfstica e urn processo complexo, considerando 

que e formada por inumeros segmentos, sendo que o dimensionamento do numero 

de turistas e bastante diffcil. Segundo IGNARRA (2003), "urn processo de 

mensuracao e contabilizar o numero de visitantes nos portoes de entrada das 

destinacoes turfsticas". Outra metodologia "e aquela que contabiliza visitantes nos 

meios de hospedagem". Sendo comum "a mensuracao dos fluxos de turistas por 

meio de fontes secundarias" .. 
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TABELA 6- CRESCIMENTO DO TURISMO INTERNACIONAL 

A nos Numero de Turistas Taxa de Crescimento 
(em milhares) (%) 

1986 330.0 
1987 362.2 7.2 
1988 394.8 9.0 
1989 426.5 8.0 
1990 458.2 7.4 
1991 464.0 1.3 
1992 503.4 8.5 
1993 519.0 3.1 
1994 550.5 6.1 
1995 565.5 2.7 
1996 596.5 5.5 
1997 610.8 2.4 
1998 626.7 2.6 
1999 650.2 3.7 
2000 697.8 7.3 

Fonte: Organizagao Mundial do Turismo - OMT 

No Brasil a demanda turfstica apresenta taxas de crescimento elevadas. A 

tabela 4 revela uma participac;ao crescenta do PIB turfstico em relac;ao ao PIB 

nacional, apesar do que afirma SAAB (2000, p. 291) a cerca de varios obstaculos ao 

crescimento do turismo no Brasil, como segue: 

A carencia de infra-estrutura completa de servic;os turfsticos (ausencia de 

uma ampla e adequada infra-estrutura hoteleira, da inadequac;ao dos servic;os 

prestados por agencias de viagens e operadoras de turismo e a pouca oferta de 

servic;os complementares aos de hospedagem, principalmente no tocante a 

entretenimento e lazer); nfvel de seguranc;a aos turistas e ainda insatisfat6rio 

(intensificac;ao da criminalidade nos grandes centros urbanos, principalmente, e de 

forma ostensiva, no Rio de Janeiro e em Sao Paulo); carencia de uma adequada 

infra-estrutura de transporte aos turistas (prec;os ainda elevados das passagens 

aereas domesticas, restringindo a flexibilidade de circulac;ao do turista em mais de 

uma regiao do pafs, aproveitamento insignificante dos transportes ferroviario, 

marftimo e fluvial e necessidade de ampliac;ao, reforma e modernizac;ao dos 

aeroportos nacionais); e carencia de investimentos na divulgac;ao do pafs no exterior 

e internamente, cujo montante se deu em nfveis inferiores ao mfnimo recomendado 

pela OMT, isto e, pelo menos 2% das receitas turfsticas auferidas. 
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Considerando urn perfodo mais Iongo de tempo, do que aquele ja descrito 

anteriormente, pois o prop6sito nao e a repeti9a0, pode-se observar que o PIB 

turfstico que era em 1980 de R$ 12.907 bilhoes passou em 1995, para R$ 52.670 

bilhoes, demonstrando que o turismo cresceu mais do que a economia como urn 

todo. Se comparado o PIB nacional de 1995 como de 1980 houve urn crescimento 

total de 33,6% no perfodo, enquanto o PIB Turfstico cresceu, no mesmo perfodo, 

308,1% ou seja, 9,2 vezes mais que a economia como urn todo. De outro lado 

enquanto o PIB nacional cresceu em media apenas 2,2% ao ano, o PIB do turismo 

cresceu 20,5%. 

A nos 

1980 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

TABELA 7- ESTIMATIVA DO PIB TURISTICO E SUA PARTICIPACAO 
NO PIB BRASILEIRO 

PIBTOTAL PIB TURISTICO 
(Em R$ milhoes, a prec;:os (Em R$ milhoes, a prec;:os PIB TURfSTICO I 

contantes, base 1995 ) contantes, base 1995 ) PIB TOTAL(%) 

492,628 12,907 2.6°/o 

584,206 38,685 6.6% 

583,574 40,431 6.9% 

601,890 50,972 8.5% 

575,995 52,419 9.1°/o 

577,890 42,938 7.4% 

572,838 39,610 6.9% 

596,837 0 0.0% 

631,574 48,740 7.7% 

658,100 52,670 8.0% 
Fonte: MICT/Embratur/UFPE 

Por ser o turismo urn fen6meno da sociedade contemporanea, sua demanda 

vern crescendo significativamente nos ultimos anos, demonstrando o potencial de 

gera9ao de renda e emprego em todas as partes do mundo. 

Sob o ponto de vista do numero de turistas, no Parana o fen6meno do 

turismo apresenta dados altamente relevantes, no tocante a demanda. A tabela 

abaixo demonstra que entre o perfodo de 2001 a 2005, segundo a SETU (2006), o 

fluxo de turistas cresceu 29,6%, com uma taxa media anual de crescimento de 5,9%. 

Neste mesmo perfodo a receita gerada pelo turismo cresceu 75,0%, ou seja, 15% ao 

ano, urn crescimento altamente significativo se comparado ao desempenho da 

economia como urn todo. 
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TABELA 8- A DEMANDA TURISTICA NO PARANA 

ANOS 
VARIAVEIS 2001 2002 2003 2004 2005 

Fluxc Turistas 5,670,614 5,552,244 6,210,930 6,708,641 7,350,912 

Estadual (%) 50.0 48.0 48.0 45.0 47.0 

lnterestadual (%) 34.0 35.0 36.0 38.0 39.0 

lnternacicnal (%) 16.0 17.0 16.0 17.0 14.0 

Permanencia Meclia (dias) 3.9 3.6 3.8 3.3 3.7 

Gastc Medic Per Capita/Dia (US$) 37.8 45.0 47.8 47.5 60.0 

Receita Gerada (US$ pcr mil) 835,961.92 899,463.47 1 '124,000.29 1,067,915.40 1 ,462,828.40 
Fonte: S ETU/2006 

A tabela acima demonstra ainda, que o gasto medic per capita por dia de 

permanencia passou dos 37,8 d61ares para 60,0 d61ares americanos, representando 

urn crescimento de 58,7% no perfodo de 2001-2005. 

TABELA 9- A DEMANDA TURISTICA EM FOZ DO IGUACU 

VARIAVEIS 

Fluxc Turistas 

Estadual (%) 

lnterestadual (%) 

lnternacicnal (%) 

Permanencia Media (dias) 

Gastc Medic Per Capita/Dia (US$) 

Receita Gerada (US$ pcr mil) 
• media dos Ires anos anteriores 

Fonte: SMTU/2006 

2001 

732,725 

31.9 

33.5 

34.6 

3.8 

59.8 

166,504.43 

ANOS 
2002 2003 

769,387 986,090 

30.2 31.5 

38.6 30.3 

31.2 38.2 

3.7 3.0 

47.7 77.5 

135,789.11 229,265.93 

2004* 2005 

1,188,392 1,449,838 

31.2 28.6 

34.1 45.5 

34.7 25.9 

3.5 3.6 

61.7 68.2 

256,494.61 355,964.23 

Sob o ponte de vista do numero de turistas e nao da renda, segundo dados 

da SMTU (2006), o fluxo de turistas em Foz do lguac;u, no perfodo de 2001 a 2005, 

cresceu 97,8%, significando urn crescimento medic anual de 19,6%. No mesmo 

perfodo o numero de turistas provenientes do estado do Parana caiu 1 0,3%, o 

numero de turistas interestaduais subiu 35,8% e internacionais caiu 5,3%. Por outre 

lado, o gasto per capita subiu 14,0%. Apesar da queda no fluxo de turistas 

internacionais, o turismo iguac;uense experimentou urn crescimento acentuado na 

renda gerada pelo turismo que entre 2001 e 2005 cresceu 113,8% ou seja, uma 

media anual de crescimento de 22,8%, muito acima do crescimento paranaense de 

5,9% por ano em media. 



TABELA 10- PARTICIPACAO DA DEMANDA TURISTICA DE FOZ DO IGUACU 
NO TOTAL DO PARANA 

VARIAVEIS 

Fluxo Turistas 

Estadual (%) 

lnterestadual (%) 

lnternacional (%) 

Permanencia Media (dias) 

Gasto Medic Per Capita/Dia (US$) 

Receita Gerada (US$ por mil) 
• media dos tres anos anteriores 

Fonte: SMTU/2006 

2001 2002 

12.9% 13.9% 

-36.2% -37.1% 

-1.5% 10.3% 

116.3% 83.5% 

-2.6% 2.8% 

58.2% 6.0% 

19.9% 15.1% 

ANOS 
2003 2004* 2005 

15.9% 17.7% 19.7% 

-34.4% -30.7% -39.1% 

-15.8% -10.2% 16.7% 

138.8% 103.9% 85.0% 

-21.1% 6.1% -2.7% 

62.1% 29.8% 13.7% 

20.4% 24.0% 24.3% 
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Comparando a demanda turlstica de Foz do lguac;u com a do Estado do 

Parana como um todo, percebe-se que cresceu a participac;ao do municipio no fluxo 

de turistas do estado, passando em 2001 de 12,9% para 19,7% em 2005. No 

mesmo perlodo, o numero de turistas internacionais que no municipio era 116,3% 

superior ao do estado caiu para 85%, confirmando a reduc;ao do fluxo de turistas 

internacionais ao municipio. 

Em 2005, o gasto per capita dos turistas no municipio de Foz do lguac;u, 

ainda era 13,7% superior ao do estado. De 2001 a 2005 a participac;ao do municipio 

na receita gerada pelo turismo passou de 19,9% para 24,3% da receita de todo o 

estado. Os dados acima confirmam que a renda dos turistas e realmente uma 

determinante da demanda, quando o gasto diario dos turistas, a cada ano, se eleva 

na medida em que a renda per capita dos brasileiros tambem aumenta, 

principalmente porque o turismo interestadual e que mais cresce. 

4.1.1 A Oferta Turlstica 

A Oferta Turlstica, segundo IGNARRA (2003, p. 50}, "e constitulda por um 

conjunto de elementos que conformam o produto turlstico, os quais, isoladamente, 

possuem pouco valor turlstico (ou nenhum) ou tern utilidade para outras atividades 

que nao o proprio turismo". Ainda segundo este autor,o Produto Turlstico (PT} e 

composto por seis componentes: 



a) bens e servicos auxiliares; 

b) recursos; 

c) infra-estrutura e equipamentos; 

d) gestao; 

e) imagem da marca; 

f) preco. 
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Os bens e servicos necessarios para atender a satisfacao do consumidor 

sao as materias-primas do produto turistico e sao compostos por: produtos 

alimenticios, de uso nas instalacoes turisticas, materiais esportivos e de limpeza, 

alem de prestacoes de servicos, tais como o receptivo, acolhida e de informacao. 

[ ... ] Assim, com poem tambem esses servicos auxiliares os equipamentos comerciais 

e industriais, lavanderias, livrarias, cinemas, lojas de locacao de veiculos, guias 

turisticos e organizadores de eventos, alem de empresas de engenharia, consultoria 

e seguros etc. (IGNARRA, p. 50, 2003) 

A oferta turistica poder ser classificada em cinco categorias, que segundo 

IGNARRA (2003, p. 52) podem ser descritas conforme A Tabela abaixo: 

TABELA 11- OFERTA TURISTICA SEGUNDO SUAS CATEGORIAS 

CATEGORIAS 

Recursos Naturais 

Recursos Culturais 

Servic;;:os Turfsticos 

lnfra-Estrutura 

Servic;;:os Urbanos 

DESCRICAO 
ar, clima, acidentes geograficos, o terreno, a flora, a fauna, as 
massas de agua , as praias, as belezas naturais, o abastecimento de 
agua potavel, usos sanitarios e outros. 
patrimonio arquitetonico, acervos dos museus, cultura popular local, 
gastronomia, artesanato, folclore, eventos, habitos, costumes, 
musica, literatura, lfngua etc. 
hospedagem, transportes turisticos, locac;;:ao de vefculos, 
embarcac;;:oes, alimentac;;:ao e bebidas, organizac;;:ao de eventos, 
espac;;:os de eventos, entretenimentos, recepc;;:ao de turistas etc. 
coleta de lixo, tratamento de esgoto, distribuic;;:ao de gas, coleta de 
aguas pluviais, telefonia, energia eletrica e iluminac;;:ao publica, 
sistema viario, mobiliario urbano, aeroportos, portos, marinas, 
rodoviarias, ferroviarias. 
servic;;:os bancarios, saude, comunicac;;:oes, seguranc;;:a publica, apoio 
automobilfstico, comercios especializados, etc. 

Fonte: Adptado de lgnarra (2003) 

A tabela acima demonstra que a oferta turistica e tema muito complexo e 

que existe um grande numero de setores envolvidos. Para produzir todos os 
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recursos acima descritos, estao envolvidos os setores primarios, secundarios e 

terciarios da economia. 

A oferta turfstica, nada mais e do que a oferta de urn conjunto de bens e 

servicos finais prontos para serem consumidos e colocados a disposicao dos 

turistas. Tais bens e servicos nao sao produzidos por urn setor especffico 

denominado de "setor turfstico", mas sim por todos os setores da economia. Logo o 

turismo nao representa uma producao em si, mas apenas urn consumo daquilo que 

ja foi produzido pelas diversas atividades econ6micas ou pela natureza. Entretanto, 

existem atividades produtivas especificamente ligadas ao turismo, como ja descrito 

anteriormente. 

TABELA 12-0FERTA DOS MEIOS DE HOSPEDAGENS NO PARANA 

Perfodo 
Locais 1998 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % 

Cascavel 8 8 8 9 10 16 20 28 3.4% 
Curitiba 81 98 98 100 103 113 119 127 15.5% 
Foz do lguac;u 41 55 55 90 84 129 142 143 17.5% 
Interior 84 97 97 132 139 198 244 441 53.9% 
Litoral 13 14 14 17 17 26 39 28 3.4% 
Londrina 11 17 17 18 19 32 32 32 3.9% 
Maringa 8 8 8 12 12 13 15 19 2.3% 

Total 246 297 297 378 384 527 611 818 100.0% 
Fonte: SETU/2006 

A tabela acima demonstra que a oferta dos meios de hospedagem cresceu 

em todo Parana, no perfodo de 1998 a 2005. As taxas medias anuais de 

crescimento neste perfodo, nas diferentes regioes do estado, foram: em Cascavel 

31%, Curitiba 7%, Foz do lguacu 31%, Interior 53%, Litoral 14%, Londrina 24% e 

Maringa 17%. Considerando o total destas localidades o crescimento medio anual 

no perfodo foi de 29%. Foz do lguacu aparece em 2005, como primeira cidade do 

Parana em numero de unidades de hospedagem com 143 registros, superando 

Curitiba que aparece em segunda com 127 registros. 



TABELA 13- OFERTA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE HOSPEDAGENS 
NO PARANA 

Perlodo 
Locais 1998 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % 

Cascavel 516 516 516 544 592 781 1,040 1,498 3.5% 
Curitiba 5,534 6,698 6,698 7,117 7,387 7,750 8,700 9,269 21.9% 
Foz do lguacu 4,102 5,552 5,552 7,252 7,209 8,308 8,550 8,542 20.2% 
Interior 5,033 6,116 5,438 7,257 7,724 9,780 11,465 17,819 42.1% 
Litoral 564 753 753 843 843 1,124 1,443 1,676 4.0% 
Londrina 940 1,314 1,314 1,463 1,595 1,934 2,160 2,222 5.2% 
Maringa 615 622 622 953 931 953 1 '181 1,310 3.1% 

Total 17,304 21,571 20,893 25,429 26,281 30,630 34,539 42,336 100.0% 
Fonte: SETU/2006 
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Quando se analisa a oferta de unidades habitacionais observa-se que em 

Curitiba, apesar do numero dos meios de hospedagens ser menor do que em Foz do 

lguacu, a quantidade de unidades habitacionais por meio e maior do que em Foz do 

lguacu. 

Em Foz do lguacu a oferta turfstica conta com diversos Atrativos Turfsticos. 

Segundo IGNARRA (2003, p. 53), atrativos Turfsticos sao urn conceito complexo, 

que se expressam como segue: 

0 seu conceito e complexo, dado que a atratividade de certos elementos 

varia de forma acentuada de urn turista para outro. [ ... ] desta forma, os atrativos 

estao relacionados com as motivacoes de viagens dos turistas e a avaliacao que os 

mesmos fazem desses elementos. E usual que elementos que compoem o cotidiano 

das pessoas que residem em certa localidade nao lhes chame a atencao e se 

mostrem extremamente atrativos para os visitantes que nao participam desse 

cotidiano. 0 atrativo turfstico possui, via de regra, maior valor quanto mais 

acentuado for o seu carater diferencial. 0 turista procura sempre conhecer aquilo 

que e diferente de seu dia-a-dia. Assim, aquele atrativo que e unico, sem outros 

semelhantes, possui maior valor para o turista. Este valor e subjetivo e alguns 

autores, visando reduzir essa subjetividade, desenvolveram algumas metodologias 

de hierarquizar tais atrativos. 
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0 metodo de hierarquizacao do antigo Centro de Capacitacao para o 

Turismo (CICATUR), da Organizacao dos Estados Americanos (OEA), divide os 

atrativos turfsticos em quatro grupos (IGNARRA, p. 54, 2003): 

a) atrativos excepcionais e de grande significado para o mercado 

turfstico internacional, capaz por si s6 de motivar urn importante fluxo 

de visitantes; 

b) atrativos importantes que em conjunto com outros atrativos sao 

capazes de atrair urn fluxo de visitantes, interno e externo 

significativo; 

c) atrativos capazes de motivar a procura de urn fluxo interno de 

visitantes significativo, mesmo que em longa distancia; 

d) atrativos que formam parte do patrimonio turfstico que complementam 

os demais atrativos turfsticos. 

Neste contexto, Foz do lguacu, oferta 8 atrativos naturais, 3 atrativos de 

aventura, 1 0 atrativos hist6rico-culturais e 11 atrativos tecnicos e cientfficos, 

totalizando assim, 32 atrativos diferentes. Porem, o mais importante atrativo 

iguacuense e mesmo o Parque Nacional do lguacu, que e unico no mundo. 

Segundo os dados da SMTU (2006), o municipio de Foz do lguacu, oferece 

tambem, contando todos os tipos de estabelecimentos, 19.637 leitos disponfveis 

para os turistas. Possui uma capacidade para atender 30.173 visitantes nos meios 

gastronomicos da cidade. Conta com 143 agencias de viagens, 8 casas de cambio e 

dispoe de 22 centros de entretenimento. Quanto ao comercio, existem cerca de 36 

unidades especializadas. Os meios de transportes contam com 173 onibus e 1.217 

vefculos de aluguel. A estrutura de eventos tern capacidade para 42.290 visitantes. 

A seguir, sao apresentadas a analise e descri<;ao dos dados. Primeiramente, 

sao apresentados a evolucao da renda do turismo eo numero de empregos gerados 

em cada perfodo. Como o divisor temporal da analise e o comportamento da taxa 

de cambio, inicialmente e apresentada a evolu<;ao da taxa de cambio. Em seguida, a 

evolucao da renda do turismo e estimada a partir dos gastos medios diarios, em 

d61ar, dos turistas e seu tempo de permanencia. 
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4.2 A TAXA DE CAMBIO E 0 SETOR TURfSTICO: 1995-2005. 

Ao observar a Figura abaixo, as seguintes consideracoes podem ser feitas: 

FIGURA 1 -TAXA DE CAMBIO- R$/ US$- TURISMO- VENDA- MEDIA ANUAL 
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Fonte: I PEA, 2006 
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0 perfodo do Cambio Fixo (na verdade, flutuando numa banda muito 

estreita), que vai do infcio do plano real ate 1998, a taxa de cambio teve uma leve 

flutuacao, as vezes, permanecendo por meses, inalterada, alcancando no final de 

1998 o patamar de R$ 1 ,2 = US$ 1. Entretanto no perfodo seguinte (1999 a 2004) 

registra-se uma forte depreciacao cambial, ou seja, a queda do real frente ao d61ar 

americana, com efeitos favoraveis sobre a Balanca Comercial. Este eo perfodo de 

retomada do equilfbrio das contas externas. 

Num terceiro momento (2005-2006), ha urn perfodo de apreciacao cambial, 

ou seja, urn momento de valorizacao do real. A taxa de cambio experimentou 

sensfvel queda alcancando em 2006 uma fase de estabilizacao cambial. Apesar de 
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inicialmente trazer consequencias negativas para alguns setores da economia, como 

o exportador, ainda assim o volume de exportagoes nunca esteve tao elevado. 

4.3 EVOLUCAO DA RENDA E DO EMPREGO GERADO PELO TURISMO 

Para fins deste estudo, a renda gerada pelo turismo e estimada a partir do 

numero de turistas, dos gastos medios diarios em d61ar e do tempo medio de 

permanencia. A analise se baseia em dados da SETU (2005). 0 numero de 

empregos foi estimado a partir do numero de turistas, tendo como referencia o ano 

de 2004. 

0 numero de turistas sofre influencias de varios aspectos de carater 

economico, social, polftico e ambiental. Do ponto de vista economico, o turismo e 

influenciado pelo desempenho das economias em termos da geragao de renda e 

empregos, bern como pelo desenvolvimento das tecnologias, que amplia a 

produtividade do trabalhador. 

Do ponto de vista social a distribuigao da renda e fator preponderante para o 

turismo. Politicamente, o turismo pode ser afetado por eventos tais como ode 11 de 

setembro nos Estados Unidos. Do ponto de vista ambiental, o turismo pode ser 

afetado por catastrofes como ada Tsunami na Asia, recentemente. Alem disso, as 

crises economicas internacionais e a instabilidade das moedas podem afetar 

significativamente o turismo. 



TABELA 14- EVOLUCAO DO NUMERO DE TURISTAS, GASTO MEDIO 
DIARIO E PERMANENCIA NO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU 

Ano 
Numero de Gastos Medios Permanencia 

Turistas Diarios US$ Em Dias 
1994 963.771 75,47 3,80 
1995 1.078.802 78,80 3,80 
1996 940.765 74,80 3,80 
1997 871.747 72,80 3,80 
1998 802.728 70,80 4,00 
1999 1.074.898 52,20 3,90 
2000 800.102 57,10 3,90 
2001 732.725 59,80 3,80 
2002 986.090 56,37 3,40 
2003 1.087.241 57,76 3,00 
2004 1.188.392 57,98 3,30 
2005 1.449.838 68,20 3,60 
2006 1.241.824 61,31 3,30 

Fonte: SETU -2005 (em 1994, 1996, 1997 e 2006 os dados foram estimados usando media m6vel3) 

34 

A tabela acima demonstra que durante o perlodo do Cambio Fixo (1994-

1998) havia uma oscilacao marcada no numero de turistas. Entretanto, os gastos 

diarios medios por turistas eram mais elevados alcancando a cifra de US$ 78,80. 

Alem disso, o tempo de permanencia era maior do que o atual em 3,8 dias em 

media. Este aspecto proporcionava uma maior produtividade do setor, ou seja, com 

o mesmo numero de trabalhadores se alcancava uma renda maior, conforme e 

demonstrado posteriormente, nesta secao. 

No perlodo seguinte, o da depreciacao cambial (1999-2004), coincide com 

as crises economicas internacionais da Russia e da Argentina, que acabaram 

criando uma instabilidade mundial, afetando o numero de turistas no municipio e 

reduzindo os seus volumes de gastos medios, que atingiram em 1999 o seu patamar 

mais baixo, de US$ 52,20, embora o tempo de permanencia ainda seja estavel. A 

partir de 2005, a moeda brasileira comeca a dar sinais de recuperacao e se valoriza 

de forma consistente entre 2005 e 2006. Apesar disso, o setor turlstico iguacuense 

apresenta sinais de recuperacao, pois o numero de turistas cresce 

significativamente, alem de uma senslvel ampliacao dos gastos diarios dos turistas, 

que em 2005 alcanca US$ 68,2. lsso ocorreu mesmo com uma pequena reducao do 

tempo de permanencia no municipio. 



FIGURA 2- EVOLUCAO DO NUMERO DE TURISTAS EM FOZ DO IGUACU 1994-2006 
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Fonte: SETU, 2005 
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A tabela a seguir demonstra que o numero de turistas internos e 

aproximadamente 2 vezes maior do que o de turistas externos. Os maiores p61os 

emissores de turistas internos para Foz do lguacu sao o proprio Parana com cerca 

de 28,6°/o, seguido de Sao Paulo com 15,1 °/o. A estimativa de turistas brasileiros que 

procuram o municipio e de 70°/o do numero total de turistas. Em muitos perfodos o 

volume de gastos diarios destes turistas e bern menor do que o do turista externo. 

Porem, no perfodo das crises economicas internacionais o gasto de ambos se 

aproxima. 
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TABELA 15- EVOLUCAO DO NUMERO DE TURISTAS INTERNOS E EXTERNOS 

Ano 
Numero de Gastos Medios Numero de Turistas Gastos Medios 

Turistas lnternos Diarios US$ Externos Diarios US$ 

1994 665.002 75,80 298.769 86,50 
1995 744.373 75,80 334.429 86,50 
1996 649.128 75,80 291.637 86,50 
1997 601.505 75,80 270.242 86,50 
1998 553.882 69,50 248.846 73,30 
1999 698.684 45,30 376.214 76,20 
2000 520.066 53,20 280.036 64,70 
2001 476.271 56,60 256.454 65,70 
2002 640.959 56,60 345.131 65,70 
2003 706.707 62,00 380.534 105,30 
2004 772.455 62,00 415.937 105,30 
2005 1.072.880 66,00 376.958 74,90 
2006 918.950 66,00 322.874 74,90 

Fonte: Estimativa com base nos dados fornecidos pela SETU -2005 

A tabela apresenta dados estimados a partir do numero de turistas e dos 

gastos medios diarios. 

TABELA 16- EVOLUCAO DA RENDA E DO EMPREGO GERADO 
PELO TURISMO NO PERIODO 

Ano Renda US$ Renda R$ Emprego 

1994 276.396.030,01 240.464.546,11 7.575 
1995 323.036.470,88 300.423.917,92 8.479 
1996 267.403.043,60 272.751.104,47 7.394 
1997 241.160.090,08 262.864.498,19 6.851 
1998 227.332.569,60 270.525.757,82 6.309 
1999 218.827.734,84 378.571.981 ,27 8.448 
2000 178.174.714,38 308.242.255,88 6.288 
2001 166.504.429,00 372.969.920,96 5.759 
2002 188.992.037,22 534.847.465,33 7.750 
2003 188.397.120,48 531.279.879,75 8.545 
2004 227.379.794,93 623.020.638,11 9.340 
2005 355.964.225,76 808.038.792,48 11.395 
2006 251.249.557,15 570.336.494,73 9.760 

Fonte: SETU -2005 (empregos estimativa com base no numero de turistas anode referencia 2004) 

A tabela acima revela que o volume de renda gerada na atividade turfstica, 

no municipio de Foz do lguacu, e bastante significative. Observa-se que com base 
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no criteria de estimacao, cerca de 30o/o e gerada atraves dos turistas externos 

(internacionais) e 70°/o pelos turistas internos (nacionais). 

FIGURA 3 - EVOLUCAO DA RENDA GERADA PELO TURISMO EM FOZ DO IGUACU 
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Fonte: estimativa a partir dos dados fornecidos pelo SETU -2005 

Cabe ressaltar que a conversao de moedas para real foi feita com base na 

taxa de cambia anteriormente apresentada. Verifica-se que durante o perfodo do 

Cambia Fixo, os valores em d61ar e real sao praticamente iguais, pais urn real 

equivalia a aproximadamente urn d61ar. A partir do perfodo da depreciacao cambial, 

iniciado em 1999, quando o real comeca a ser desvalorizado, ha urn afastamento 

crescenta entre as duas rend as ( deve-se lembrar que o valor do d61ar chegou a ser 

de 3 Reais). A partir de 2004, quando se reinicia a recuperacao (valorizacao) do real, 

as duas rendas evoluem na mesma direcao. Mas a renda em Reais alcanca 

patamares muito superiores aos de 1995. Durante o perfodo de 1995 a 2005 houve 

uma trajet6ria de queda da renda em d61ar, que perdurou ate quase o final do 

perfodo, havendo uma leve recuperacao em 2005. A partir de 2000 registra-se uma 

significativa recuperacao da economia mundial, apesar de que no Brasil o 
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crescimento economico nao tenha sido compatfvel com o seu potencial. Essa 

melhora na renda mundial poderia ajudar a explicar a recupera9ao da renda em 

d61ares no final do perlodo analisado. 

FIGURA 4- EVOLUCAO DO NUMERO DE EMPREGOS GERADOS PELO TURISMO 
EM FOZ DO IGUACU 
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Fonte: estimativa com base nos dados fornecidos pela SETU, 2005. 

Como se pode observar na figura 4, a evolu9ao do numero de empregos 

acompanha a do numero de turistas. A tabela a seguir demonstra uma estimativa 

apartir dos dados basicos fornecidos pela SETU em 2005, sobre a renda gerada por 

cada trabalhador, e por turista, alem de apresentar o numero de turistas por 

trabalhador. Os dados revelam que cada trabalhador gera em media R$ 51.626,72, 

por ano no setor do turismo de Foz do lgua9u o que significa 4,1 vezes mais do que 

a media geral da economia local, considerando urn PIB per capita em 2003 de R$ 

12.616,00, segundo o IBGE. Esse dado indica que a qualifica9ao dos profissionais 

da area e alta e que sao capazes de gerar urn o alto valor adicionado. lsso 

claramente confirma o potencial do setor turlstico na gera9ao de renda e de 

empregos de qualidade. 



TABELA 17- PRODUTIVIDADE MEDIA DOS TRABALHADORES DO TURISMO 
EM FOZ DO IGUACU 

Por Trabalhador Por Turista Numero de 
Turistas Por 

Ano Renda US$ Renda R$ Renda US$ Renda R$ Trabalhador 

1994 36.487,92 31.744,49 286,79 249,50 103 
1995 38.098,42 35.431,53 299,44 278,48 116 
1996 36.164,87 36.888,17 284,24 289,92 101 
1997 35.200,71 38.368,78 276,64 301,54 93 
1998 36.033,06 42.879,34 283,20 337,01 86 
1999 25.902,90 44.812,02 203,58 352,19 115 
2000 28.335,67 49.020,71 222,69 385,25 86 
2001 28.912,04 64.762,97 227,24 509,02 78 
2002 24.386,07 69.012,58 191,66 542,39 106 
2003 22.047,64 62.174,36 173,28 488,65 116 
2004 24.344,73 66.704,57 191,33 524,26 127 
2005 31.238,63 70.911,70 245,52 557,33 155 
2006 25.742,78 58.436,12 202,32 459,27 133 

Fonte: Estimativa feita com base nos dados da SETU- 2005 
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Com a finalidade de analisar a contribuicao do turismo para a economia 

iguac;uense, a seguir apresentam-se dados relativos a importancia da renda do 

turismo no PIB municipal, com base nos dados fornecidos pelo IBGE. Ressalta-se 

que pela limitac;ao dos dados disponiveis s6 foi possivel analisar dois anos recentes, 

a saber, 2002 e 2003. No entanto, tendo em vista as trajet6rias anteriormente 

apresentadas da renda, observa-se que a tabela abaixo oferece uma boa visao do 

significado do turismo para o municipio estudado. 
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TABELA 18- CONTRIBUICAO DO TURISMO PARA A ECONOMIA DE FOZ DO IGUACU 

2002 2003 
lmprtancia lmprtancia 

Valor Adicionado e Renda Valorem R$ Relativa ao PIB Valorem R$ Relativa ao PIB 

PIB de Foz do lgua{:u 3. 748.625.000 100,0% 3.527.683.903 100,0% 
Valor Adicionado na Agropecuaria 18.371.000 0,5% 25.697.779 0,7% 
Valor Adicionado na Industria 2. 732.825.000 72,9% 2.680.017.235 76,0% 
Valor Adicionado nos Services 770.435.000 20,6% 821.968.891 23,3% 
Dummy 39.773.000 1,1% 37.428.810 1,1% 
Impastos 266.768.000 7,1% 289.095.668 8,2% 

Renda Gerada Pelo Turismo 534.847.465 14,3% 531.279.880 15,1% 
Turisrno Nacional 347.651.124 9,3% 345.332.093 9,8% 
Turismo lnternacional 187.196.342 5,0% 185.947.787 5,3% 

Numero de Habitantes 272.939 279.620 
PIB par Habitante 13.734,30 0,0% 12.615,99 0,0% 
Impastos per Habitante 977,39 0,0% 1.033,89 0,0% 
Renda do T urismo par Habitante 1.959,59 0,0% 1.900,01 0,0% 

Fonte: IBGEISETUISMTU 

Considerando os dados acima, estimados pela autora a partir dos dados 

oficiais fornecidos pelo IBGE, SETU, SMTU para o perfodo de 2003, e possfvel 

verificar que 15,1% da economia municipal e representada pelo turismo. Essa 

atividade tambem gera quase urn terc;o dos empregos formais existentes no 

municipio. Outro aspecto importante e que apesar do PIB municipal ter cafdo no 

perfodo, a renda do turismo manteve sua participac;ao relativa crescenta. 0 turismo, 

por tanto, parece desempenhar urn papel anticfclico, ja que se sustenta ainda num 

contexto regional menos favoravel. 
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TABELA 19- CONTRIBUICAO DO TURISMO PARA A GERACAO DE EMPREGOS 

DESCRIQ_AO 2000 2006 % 

Popula~ao Total 258.543 309.113 100,0% 

Popula~ao Economicamente Ativa 128.150 153.216 49,6% 

Popula~ao Ocupada 106.619 127.473 41,2% 

Popula~ao Ocupada Formalmente 41.213 49.274 15,9% 

Popula~ao Ocupada no Turismo* 6.288 9.760 19,8% 
FONTE: IBGE- Censo Demografico- Resultados da amostra 

* estimativa segundo dados da SETU 2005, comparada com a populagao ocupada formal mente. 

A tabela acima apresenta a participa9ao relativa das diferentes categorias de 

popula9ao em rela9ao a popula9ao total em 2006, estimada pelo IBGE. Tambem e 

apresentada a participa9ao relativa da popula9ao ocupada no turismo do municipio, 

comparada com o total de empregos formais registrados. 0 Turismo local contribui 

com 19,8% da gera9ao de empregos formais. E importante ressaltar que a grande 

maioria dos trabalhadores do turismo, se nao todos, atuam formalmente no 

municipio. 

TABELA 20- CONTRIBUICAO DO TURISMO PARA A GERACAO 
DE EMPREGOS POR ATIVIDADES 

Atividades Empregos % 
Hoteis 3,130 33.51% 
Pousadas 19 0.20% 
Mote is 169 1.81% 
Albergues 35 0.37% 
Agencias de Viagens 656 7.02% 
Gastronomia 2,896 31.01% 
Empresas de Eventos 316 3.38% 
Companhias Aereas 80 0.86% 
Atrativos Turfsticos 461 4.94% 
Entretenimentos 295 3.16% 
Parana Turismo 8 0.09% 
ltaipu Binacional 76 0.81% 
Taxistas (Per./Colab.) 672 7.19% 
Guias de Turismo 46 0.49% 
Secretaria do Turismo 481 5.15% 
Total 9,340 100.00% 
Fonte: SMTU/2004 
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A tabela acima revela a configurac;ao ou distribuic;ao dos trabalhadores do 

turismo segundo as atividades economicas. Pode-se comprovar que o maior numero 

de pessoas ocupadas no turismo se encontra na hotelaria, e em seguida na 

gastronomia. 

Assim, o turismo contribui significativamente para a economia do municipio, 

na gerac;ao de emprego, renda e impastos. Com efeito, ele tern grande participac;ao 

na gerac;ao de renda do municipio (15, 1 %,) e na gerac;ao de emprego formal 

(19,8%). Alem disso, o turismo de Foz e de grande importancia para o desempenho 

das diversas atividades economicas, pois em sua grande parte trata-se de turismo 

de neg6cios (15,7% em 2005). Finalmente, o turismo e componente de demanda de 

diversas outras atividades, principalmente do setor de servic;os e transportes. 

4.4 OS EFEITOS DA TAXA DE CAMBIO SOBRE 0 TURISMO LOCAL 

Neste ponto e feita uma avaliac;ao dos efeitos da taxa de cambio sobre a 

gerac;ao da renda no segmento do turismo local no perlodo. Uma analise de 

correlac;ao contribui para visualizar melhor o grau de associac;ao entre as duas 

variaveis. 

A tabela abaixo revela que a taxa de cambio influencia positivamente a 

renda do turismo, mesmo aquela gerada apartir dos turistas internos (nacionais), 

pois a correlac;ao e alta e significativa (71 %) entre as duas variaveis. Assim, quando 

aumenta a taxa de cambio, aumenta a renda gerada pelo turismo interno. Este 

fenomeno poderia ser explicado pelo fato de que alguns dos prec;os dos servic;os 

ofertados aos turistas sao fixados em moeda estrangeira (d61ar americana), razao 

pela qual os termos de intercambio do setor melhoram. Na medida em que a 

desvalorizac;ao do real favorece a exportac;ao e o nlvel de emprego, tambem 

favorece a demanda de turismo via renda. Finalmente, a desvalorizac;ao implica que 

fica mais caro viajar para o exterior, o que estimula o turismo interno. 
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TABELA 21 - A RELACAO ENTRE TAXA DE CAMBIO E RENDA DO TURISMO 

A no Taxa de Cambio Renda Total R$ Rendo lnterna R$ Renda Externa R$ 

1994 0,87 240.464.546 165.920.539,24 7 4.544.006, 76 
1995 0,93 300.423.918 207.292.397,60 93.131.520,40 
1996 1,02 272.751.104 188.198.305,25 84.552.798,75 
1997 1,09 262.864.498 181.376.373,96 81.488.124,04 
1998 1,19 270.525.758 186.662.665,18 83.863.092,82 
1999 1,73 378.571.981 246.071.893,31 132.500.087,69 
2000 1,73 308.242.256 200.357.350,82 107.884.905,18 
2001 2,24 372.969.921 242.430.321 ,40 130.539.599,60 
2002 2,83 534.847.465 347.651.123,45 187.196.341 ,55 
2003 2,82 531.279.880 345.332.093,03 185.947.786,97 
2004 2,74 623.020.638 404.963.519,55 218.057.118,45 
2005 2,27 808.038.792 597.948.639,20 210.090.152,80 
2006 2,27 570.336.495 422.049.116,53 148.287.378,47 

Correlar;:ao 79% 71% 92% 

Fonte: estimativa a partir dos dados da SETU, 2005. 

Analisando a renda do turismo como urn todo, verifica-se que a correlacao 

da mesma com a taxa de cambio e de 79%. Porem a relacao mais significativa, 

como ja era de se esperar, e entre a taxa de cambio e turismo externo 

(internacional), pois na analise se observou uma correlacao com renda da entrada 

de turistas estrangeiros de 92%. Fica assim claro o forte impacto da taxa de cambio 

sobre a atracao de turistas do exterior. 

A taxa de cambio e urn elemento importante na analise da renda gerada pelo 

turismo, pois o turismo e em sua grande parte internacional. 0 prop6sito de se 

adotar o d61ar americano como referencia e pelo fato de que se trata da moeda mais 

comumente utilizada pelos turistas que frequentam o municipio. 
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FIGURA 5- EFEITOS DA TAXA DE CAMBIO SOBRE A RENDA DO TURISMO 
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Fonte: IPEA/2006 

A figura acima apresenta a taxa de cambia, a propor9ao da renda interna do 

turismo na renda total e a propor9ao da renda externa na renda total. Esta analise 

revela urn fato importante. Na medida em que a taxa de cambia aumenta, a 

participa9ao da renda do turismo proveniente de turistas internos diminui, enquanto 

que a propor9ao da renda proveniente dos turistas externos aumenta. lsso sugere 

que a resposta dos turistas estrangeiros ao incentivo do cambia supera a resposta 

dos nacionais. Se bern que estes ultimos provavelmente vao preferir viajar dentro do 

pals a viajar ao exterior, ao mesmo tempo tern uma perda de renda que desestimula 

o turismo. 



TABELA 22- A RELACAO ENTRE TAXA DE CAMBIO, EMPREGO 
E GASTOS MEDIOS DIARIOS 

Taxa de Gastos Medios 
A no Cambio Emprego Diarios US$ 

1994 0,87 7.575 75,47 
1995 0,93 8.479 78,80 
1996 1,02 7.394 74,80 
1997 1,09 6.851 72,80 
1998 1 '19 6.309 70,80 
1999 1,73 8.448 52,20 
2000 1,73 6.288 57,10 
2001 2,24 5.759 59,80 
2002 2,83 7.750 56,37 
2003 2,82 8.545 57,76 
2004 2,74 9.340 57,98 
2005 2,27 11.395 68,20 
2006 2,27 9.760 61,31 

Correlacao 38,0°/o -78,3o/o 

Fonte:IPEA/SETU 
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Na tabela acima se observa que a correlacao entre o numero de empregos e 

a taxa de cambio nao e muito elevada, embora seja positiva. A explicacao e que OS 

profissionais do turismo sao altamente qualificados e essas qualificacoes tern valor 

para a empresa, a qual prefere manta-los nos seus quadros na baixa do ciclo. 

A correlacao entre taxa de cambio e gastos diarios medios dos turistas e 

relativamente elevada. 0 coeficiente e negativo, ou seja, quando a taxa de cambio 

se eleva a tendencia e que os turistas gastem menos, pois com menos d61ares e 

possfvel adquirir aqui no Brasil mais bens e servicos do que antes do aumento da 

taxa de cambio, sendo o contrario verdadeiro. Porem e possfvel observar que esse 

efeito negatiVO da taxa de cambio sobre OS gastos medios diariOS dos turistas e mais 

do que compensado pelo maior numero de turistas. 0 resultado final e urn saldo 

muito positivo. 
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5 CONCLUSOES E RECOMENDACOES FINAlS 

0 prop6sito deste trabalho era analisar a contribuicao do segmento do 

turismo para a economia de Foz do lguac;u e os efeitos da taxa de cambio sobre o 

seu comportamento. A analise dos dados mostrou que o Turismo e um dos 

principais segmentos da economia local, contribuindo com 15.1% do PIB, gerando 

uma renda superior a meio bilhao de reais por ano. Alem disso, aproximadamente 

20% dos empregos formais do municipio sao gerados pelo turismo. 

0 turismo e um fenomeno da sociedade moderna que se caracteriza por 

uma demanda de uma gama muito grande de servic;os. Por isso, ele emprega 

pessoas e gera renda em diversos ramos de atividades. 0 turismo e uma alternativa 

para amenizar as desigualdades sociais e regionais, pela sua capacidade de gerar 

empregos de qualidade. Porem o turismo exige do municipio investimentos 

constantes na divulgac;ao e oferta de servic;os publicos, principalmente de 

seguranc;a, por se tratar de uma regiao de fronteira. 

As maiores reclamac;oes dos turistas estao relacionadas com os meios de 

transporte, comunicac;ao e seguranc;a publica. Justamente pelo fato do turismo 

representar uma demanda das diversas atividades economicas do municipio, ele 

envolve uma grande parcela da populac;ao, mesmo que nao atue diretamente em 

atividades especlficas demandadas pelo turismo. A populac;ao de uma cidade 

turlstica convive diariamente com os visitantes, mantendo relac;oes que muitas vezes 

nao sao economicas, mas culturais, religiosas e sociais. Por isso o desenvolvimento 

do turismo envolve a comunidade local como um todo, exigindo habilidades e 

competencias de diversas magnitudes, desde falar outras llnguas ate estar 

informado sobre os atrativos turlsticos e a infra-estrutura turlstica existente. 

Um aspecto importante e a imagem da cidade perante OS turistas 

internacionais e locais, principalmente no que diz respeito a violencia, que tern 

afetado significativamente a procura por destinos turlsticos. Nos ultimos tempos Foz 

do lguac;u tern aparecido na grande mldia como sendo uma das cidades mais 

violentas do pals. lsso afetou a gerac;ao de renda no turismo, pois reduziu o numero 

de turistas. Observando a evoluc;ao da renda gerada pelo turismo, verificou-se que 

no momento das crises internacionais como a da Russia e da Argentina, o fluxo de 
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turistas caiu sensivelmente. lsso por que a demanda turfstica depende da 

estabilidade economica mundial e local. 

Do ponto de vista economico o turismo contribui significativamente para a 

economia do municipio, gerando emprego, renda e impostos. Entretanto o que se 

observa e que pela estrutura turfstica disponfvel e pelos meios ofertados para 

atender aos turistas, a renda do turismo poderia ser muito maior do que a 

historicamente observada. 

0 trabalho procurou avaliar os efeitos da taxa de cambio sobre a geracao da 

renda no segmento do turismo local no perfodo. Neste sentido a analise 

empreendida expos varias relac6es importantes. Existe uma relacao positiva clara 

entre taxa de cambio e renda gerada pelo turismo. Ao analisar-se a trajet6ria da 

renda e da taxa de cambio, observa-se que nos tres perfodos da polftica cambial -

Cambio Fixo, Depreciacao Cambial e Apreciacao Cambial - a renda gerada pelo 

turismo se comporta seguindo praticamente a mesma trajet6ria da taxa de cambio. 

Foi possfvel observar que nao s6 a renda gerada a partir da demanda dos turistas 

externos (internacionais) e afetada pela taxa de cambio, mas tambem a propria 

renda gerada pelos turistas internes (nacionais). Os dados indicam uma alta 

correlacao entre cambio e renda de turismo interno. A renda externa mostrou uma 

correlacao ainda maior, indicando que o turista internacional e mais sensfvel as 

flutuacoes de cambio do que o nacional. 

Outro aspecto importante dessa relacao taxa de cambio-renda e o volume 

medio de gastos dos turistas em moeda estrangeira. Foi observado que quanto 

maior a taxa de cambio, menor e 0 gasto medio diario dos turistas internacionais, 

pois aumenta o poder aquisitivo de sua moeda de origem em relacao ao real. 

Conclui-se, tambem, que apesar disso, os turistas nao aumentam seu tempo de 

permanencia, o que reduz o beneffcio da depreciacao cambial para o turismo local. 

Em contrapartida, ha urn aumento do numero de turistas que compensa o efeito 

anterior. 

Outra conclusao e que quando a taxa de cambio aumenta, diminui a 

proporcao da renda interna na renda total e se amplia a proporcao da renda externa. 

lsso revela que a reducao dos gastos diarios dos turistas em moeda estrangeira e 

inferior aos ganhos do aumento do numero de turistas, embora exista urn grande 
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potencial nao explorado, que representa urn custo de oportunidade para o turismo 

local. 

Recomenda-se para trabalhos futuros que seja feita uma pesquisa de campo 

visando verificar de forma mais apurada as relacoes do turismo com aspectos 

sociais, politicos, culturais e ambientais. Alem disso, recomenda-se indagar sobre a 

eficiencia das polfticas publicas locais na promocao do turismo. A taxa de cambio e 

uma variavel importante, mas que nao esta sob controle dos governos municipais. 

No entanto, existem outras areas, em particular infra-estrutura e seguranca, que sao 

chaves para o turismo e que podem ser afetadas por polfticas locais. 
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