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De acorddo com a Organização
O
o Mundial do
d Turismo - OMT (20014), projettou-se
um aaumento doo setor de Turismo
T
em todos os continentes,
c
inclusive ccom uma melhor
m
distriibuição doss Turistas em
m relação aaos destinoss, com uma previsão paara a taxa média
m
de crrescimento do
d volume de
d turistas dde 3,30% ao
o ano, de 20
010 a 2030.
Analisanndo os dado
os referente s às movim
mentações de passageirros no Aero
oporto
internnacional Zuumbi dos Palmares, prresente no gráfico
g
1, observou-se que o estad
do de
Alaggoas acomppanhou a prrojeção de crescimentto internaciional do Tuurismo, poiis em
feverreiro de 20115, o total de
d passageirros que utiliizaram aqueele Aeroporrto correspo
ondeu
a 1577.082, repreesentando um
u aumentoo de 4,06% em comparração com iigual períod
do do
ano aanterior. Veerificou-se no mês em
m análise, em
m relação a janeiro dee 2015, queda de
34,388%. Este coomportamen
nto pode serr explicado pela retomaada das ativvidades esco
olares
e pello retorno aoo emprego no
n mês de ffevereiro (pois janeiro correspondee a um mês onde
se concentram as férias),, o que accaba favorecendo a diminuiçãoo dos fluxo
os de
passaageiros.
o Aeroporto
o Internacioonal Zumbi
Gráfico 1. Movimenttação de Passsageiros no
dos Palmares – fevv./2014, jan
n./2015 e fev
v./2015
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Fonte: IN
NFRAERO. Elaboração
E
SE
EPLAG/SINC..
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Na tabella 1 são apresentadas as estatísticcas da redee hoteleira ddo municíp
pio de
Maceeió. Para o mês de fevereiro de 2015, o tottal das Uniidades Habiitacionais (UHs)
(
dispooníveis alcaançaram um
ma quantiaa de 174.804, ao passso que as UHs ocup
padas
atinggiram 124.4428, o que ocosionou
o
uuma taxa dee ocupação das
d UHs dee 71,18%. Para
P
o
mesm
mo período do ano anteerior, esta ttaxa corresp
pondeu a 73
3,99%. Em rrelação a jaaneiro
de 20015, a mesm
ma auferiu 88,07%.
8
O númerro de leitos disponíveiss (com dado
os contidos na tabela 11), para feveereiro
de 22015, registtrou 443.85
56, enquantto que os leitos ocup
pados totaliizaram 296
6.230,
perfaazendo umaa taxa de ocupação doos leitos de 66,74%. Em
E comparaação com o mês
anteccedente, estta taxa obteve uma qqueda de 23
3,17%, já na
n comparaação com o mês
correespondente do ano anteerior, a taxa foi 4,17% superior.
s
Tabela 1. Estatísticass da Rede H
Hoteleira de Maceió parra fevereiroo de 2015 e
2014, e janeiro de 2015
Estaatísticas da Rede
R
H
Hoteleira/M
Mês
UHs Dispponíveis
UHs Ocuupadas
Tx. Ocuppação das Uhs
U (%)
Leitos Diisponíveis
Leitos Occupados
Tx. Ocuppação dos leeitos (%)

fev/15

fev//14

jjan/15

174.804

168.8
896

1193.471

124.428

124.9
972

1170.393

71,18

73,9
99

88,07

443.856

428.9
904

4491.164

296.230

274.7
785

4426.695

66,74

64,0
07

86,87

Fonte: SEDETUR. Elaaboração SEP
PLAG/SINC.

Os dadoos da rede hoteleira dde Maceió, tomando como
c
referrência a tax
xa de
ocuppação dos leeitos, revelaam um melhhor desemp
penho para fevereiro de 2015 fren
nte ao
mesm
mo período do ano antterior, por ooutro lado, exprimem
e
um
u decresciimento quan
ndo o
mês comparadoo passa a seer o imediaatamente an
ntecessor. Na
N primeiraa comparaçção, o
resulltado pode ser explicaado pela dinnâmica de crescimento
o internacioonal do settor de
Turissmo. Para a segunda co
omparação, a elucidaçãão para o faato decorre ddo arrefecim
mento
das aatividades relacionadass ao Turism
mo, que é típ
pica na passsagem dos m
meses de jaaneiro
para fevereiro.
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As inform
mações refeerentes a tabbela 2 remeetem a concclusão que vvai no sentido da
identtificação dee que a parrticipação ddos turistas nacionais caiu
c
de 96,,74% no mês
m de
janeiiro de 2015,, para 95,28
8% no mês subsequente. Entretantto, a particippação de tu
uristas
estraangeiros foii ampliada, passando de 3,26% para 4,72%
%, no mesm
mo período
o. As
explaanações parra estes fatos derivam
m do baixo
o crescimen
nto da econnomia brassileira
verifficado no últtimo ano (0
0,1% de cresscimento do
o PIB), aliad
do ao aumennto inflação
o, que
atuarram comprrimindo a renda
r
dos brasileiros,, o que accarretou naa diminuiçãão da
particcipação de turistas naacionais sobbre o total. Por outro ângulo, ass economias dos
paísees centrais têm se reccuperado a patamares mais elevaados que oss auferidoss pelo
Brasiil, o que tennde a reperccutir no aum
mento de tu
uristas estran
ngeiros parra o Brasil e para
o muundo.
Tabela 2. Participação
P
o de Turistass na Rede Hoteleira
H
de Maceió, poor Categoriaa
de Orrigem Nacio
onal e Estraangeira, paraa janeiro e fevereiro
f
dee 2015
FLU
UXOS DE ENTRADAS
E
S (PARTICIIPAÇÃO RELATIVA
R
– %)
Mêês

Naciona is

Estrangeiros
E

TTotal

Janeiro

96,74

3,26

1000,00

Fevereiro

95,28

4,72

1000,00

Fonte: SED
DETUR. Elab
boração SEPL
LAG/SINC.

Entre os estados da federação qque mais en
nviaram hósspedes paraa a rede hoteleira
de M
Maceió, em fevereiro
f
dee 2015, com
m dados apreesentados no
n gráfico 2,, podem-se citar:
São P
Paulo (com
m participação de 28,588%), Minass Gerais (12
2,56%), Rioo Grande do
d Sul
(11,998%), Pernnambuco (7
7,75%) e B
Bahia (6,81%). Estes deteram uuma particip
pação
conjuunta sobre o total de hó
óspedes de 667,68%.
Destacam
m-se na paarticipação de hósped
des estrangeeiros na reede hoteleirra de
Maceeió (gráficoo 3), para o mês de feevereiro de 2015, os países
p
latinoo-americanos. A
Argeentina detevve 51,27% da
d origem ddos hóspedes, o Chile alcançou
a
166,42%, o Uruguai
5,49%
%, o Méxicco 3,88% e Paraguai, 3,76%, con
nfigurando estes paísess como os cinco
mais representaativos com respeito a origem dos hóspedes. Para os ddemais paísses, a
particcipação connjunta totaliizou 19,19%
%.
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G
Gráfico 2. Os
O Cinco Esstados mais Representaativos, de Accordo com a Residênciia
P
Permanentee dos Hóspeedes da Redde Hoteleira de Maceió,, para fevereeiro de 2015
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Gráfico 3. Os
O Cinco Paaíses mais R
Representattivos, de Accordo com a Residênciaa
P
Permanentee dos Hóspeedes da Redde Hoteleira de Maceió,, para fevereeiro de 2015
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GLO
OSSÁRIO

RAERO - Empresa
E
Braasileira de Innfraestruturra Aeroportu
uária.
INFR
LEIT
TOS – Referrem-se as camas disponníveis nos apartamento
a
os de hotéis e pousadass.
OMT
T - Organizaação Mundiial do Turissmo.
SEDETUR – Seecretaria de Estado do D
Desenvolvim
mento Econ
nômico e Tuurismo.
RATUR deefine unidadde habitaccional
UHs – Unidaades Habitacionais. A EMBR
(UH)) como o esspaço destin
nado à utilizzação pelo hóspede, paara seu bem
m-estar, higiiene e
repouuso, caracteerizando do
ois tipos dee UH's: Apaartamento com,
c
no míínimo, quarrto de
dorm
mir de uso exclusivo do
d hóspede , com local apropriad
do para guaarda de rou
upas e
objettos pessoaiss, servido de
d banheiroo privativo;; e Suíte, constituída
c
de apartam
mento,
acresscido de sala de estar.
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