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1. Introdução  

 

O turismo é um importante setor da economia global pois proporciona, dentre outros fatores, 

uma maior demanda na produção de bens e serviços e a criação de novos negócios. Pela 

perspectiva econômica, é uma atividade composta por variados setores que atendem aos 

visitantes, seja por agências de viagem, hospedagem, transporte, alimentação e lazer 

(TAKASAGO; MOLLO, 2011). Os fluxos de turistas propiciam melhorias na infraestrutura e 

maior demanda por produtos nos locais de destino, o que pode contribuir para um maior 

desenvolvimento dessas localidades e benefícios tanto aos turistas, como aos residentes. 

Segundo dados do World Travel & Tourism Council (WTTC), o setor turístico cresceu 3,5% 

em 2019, ultrapassando crescimento da economia global (em termos percentuais) pelo nono 

ano consecutivo (WTTC, 2021). 

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo  

“pela perspectiva da demanda, refere-se às atividades dos visitantes e seu papel na 

aquisição de bens e serviços. Também pode ser considerado sob a ótica da oferta, caso 

o turismo seja entendido com um conjunto de atividades produtivas destinadas a 

atender prioritariamente os visitantes” (UNStats, 2008a). 

 

Dados recentes da WTTC (2019, 2020, 2021) estimam que o turismo em 2018 contribui 

com US$ 8,8 trilhões para a economia global, o que correspondeu a 10,4% do PIB mundial, a 

mesma porcentagem se manteve para o ano de 2019 com uma contribuição de R$ 9,2 trilhões, 

porém em 2020, com o resultado do COVID-19 que impactou as restrições de mobilidade, a 

economia teve um declínio de 3,7% e, consequentemente a contribuição do setor diminuiu 

quase US$ 4,5 trilhões (49% de redução em relação ao estimado no ano anterior) e passou para 

R$ 4,7 trilhões, sendo responsável por 5,5% do PIB global no período. 

Como diversos setores compõe a atividade turística, o turismo demanda significativa 

produção se insumos e serviços, possuindo um peso importante na geração de ocupações 

comparado a outras atividades econômicas (CASIMIRO FILHO, 2002; TAKASAGO et al, 

2010; ARAÚJO; LIMA; FEITOSA, 2015). Estima-se que no mundo, o emprego do setor 

turístico representou 10,0% de todos os empregos em 2018 e 10,6% em 2019. Já em 2020, 62 

milhões de empregos foram perdidos, o que diminuiu para 8,9% do total de empregos. Essa 

redução foi sentida por toda a economia, principalmente pelas Pequenas e Médias Empresas, 

que correspondem a 80% do total dos negócios globais do setor (WTTC, 2019, 2020, 2021). 

O turismo como uma atividade econômica, não se restringe a um determinado setor 

produtivo ou local, visto que possui complexas interfaces com outros setores, portanto o gasto 
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turístico, tanto direto como indireto, abrange um conjunto de diferentes bens e serviços 

consumidos (KADOTA; RABAHY, 2003). Dados recentes mostram os impactos observados 

nos gastos de visitantes domésticos e internacionais, que diminuíram respectivamente 45% e 

69,4% em 2020, e com as restrições de viagens, gastos dos visitantes domésticos representaram 

72% do total dos gastos gerais com viagens e turismo em 2019 e 82% em 2020.  

Nesse contexto, o PIB do turismo das Américas declinou 42,4% em 2020, sendo as regiões 

menos afetadas globalmente no período (WTTC, 2021). Brasil, como a maior economia de 

viagens e turismo da América Latina apresenta favoráveis características naturais pelos seu 

extenso litoral com belas praias e regiões com clima tropical diversificado. O país mostrou um 

crescimento estimado de 3% no setor em 2019, impulsionado pelos gastos domésticos com o 

turismo que aumentaram no país (WTTC, 2020). Quando comparado a outros países, em 2020 

o Brasil ocupou o 11º lugar entre os países que possuíram maior peso do turismo na economia 

(WTTC, 2021). Em relação ao emprego, apresentou 7,5% do total de empregos em 2018, 8,2% 

em 2019, em 2020 com uma redução de 19% do emprego no setor, caiu para 7,2%. (WTTC, 

2019; 2021b). 

A economia do turismo mostra ter grande relevância em fomentar o desenvolvimento, 

especificamente na geração de emprego e renda e na minimização da disparidade entre as 

regiões (CASIMIRO FILHO, 2002; TAKASAGO et al., 2010). Porém seus impactos se 

desdobram por diferentes setores econômicos, tendo caráter multidisciplinar, o que corrobora 

em uma maior dificuldade em se estimar seus impactos isolados, dessa forma a entrada de novas 

pesquisas sobre o assunto é algo de grande pertinência.  

Como diversos setores econômicos compõem a atividade turística, fazendo do turismo uma 

atividade que gera gastos e receitas, é necessário o entendimento sobre como esse mercado 

funciona e quais os fatores que levam ao consumo e produção dessa atividade (SANTOS; 

KADOTA, 2012). Portanto, para entender melhor o mercado, estudos que abordam o impacto 

do turismo de uma região ou país, com base na teoria econômica, são essenciais para uma 

melhor atuação, direcionamento da atividade e formulação de políticas públicas de turismo 

nacionais para esse setor. Para tal fim, estatísticas e pesquisas são essenciais para compreender 

e mensurar a contribuição do turismo relativamente à toda a economia. 

Iniciativas de órgãos oficiais sobre o tema já foram realizadas, porém nem todos de forma 

constante no tempo ou precisa, o que torna essa escassez de dados um desafio para a avaliação 

do turismo (GONÇALVES, 2020). Diante disso, o presente projeto pretende contribuir na busca 

pela mensuração do tamanho da economia do turismo em Santa Catarina, pela ótica da 
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oferta/produto, através da estimação de seu Valor Adicionado como uma proxy para o Produto 

Interno Bruto. A presente pesquisa, procura quantificar a contribuição do turismo em escala 

regional para o estado de Santa Catarina, de acordo com os fundamentos das Contas Nacionais. 

Além da introdução aqui apresentada, esta pesquisa discorre por mais sete seções. A 

segunda seção aborda a classificação do turismo, conceitos e algumas estatística no âmbito 

internacional e nacional. A terceira seção foca no turismo de Santa Catarina, com dados e 

características regionais sobre o turismo do estado. A quarta seção trata a revisão teórica sobre 

o Sistema de Contas Nacionais, qual serve como base para compreender a importância do Valor 

Adicionado como método de mensuração do PIB Turístico. A quinta seção apresenta a revisão 

bibliográfica sobre a mensuração do tamanho do turismo, com diferentes metodologias e níveis 

geográficos. A sexta seção aborda a proposta dessa pesquisa, assim como a metodologia 

empregada. A sétima seção apresenta os resultados – qual demonstra a participação do turismo 

no estado, nas regiões turísticas e municípios e por fim, a sexta e última seção apresenta as 

considerações finais do estudo. 

 

2. Estatísticas do Turismo 

 

O turismo está relacionado à atividade de viajantes, nesse caso classificados como 

visitantes, sendo o visitante o indivíduo que realiza viagens e estadas fora de seu entorno 

habitual - fora dos limites geográficos que o indivíduo geralmente frequenta no cotidiano, salvo 

por ócio ou recreação - por um período inferior a 12 meses, por motivos de lazer, negócios e 

outras causas não relacionadas a prática de uma atividade remunerada no local visitado, tanto 

em contexto internacional quanto doméstico (UNStats, 2008a). Para Santos e Kadota (2012), o 

produto turístico é todo o produto consumido pelo visitante, onde o Consumo Turístico 

considera todo o gasto efetuado pelo seu consumo, ou por consequência dele, durante sua 

viagem e estada (KADOTA E RABAHY, 2003). 

Como principal agência internacional especializada no turismo, a Organização Mundial do 

Turismo (OMT) criou a Classificação Internacional Uniforme das Atividades Turísticas, dessa 

forma, produtos característicos do turismo são classificados, o que permite uma coerência e 

harmonização quando são feitas comparações entres regiões e países.  No Brasil, o Sistema 

Estatístico Nacional e a Administração Pública praticam a classificação CNAE. Estatísticas 

mais recentes do IBGE, passaram a aplicar a CNAE 2.0 na classificação das atividades 

econômicas, no qual o critério de desagregação é maior, o que permite a investigação até o 
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quinto nível de detalhamento, o nível subclasse. Nesse caso, é possível comparar a atividade 

turística com outras informações que utilizam a mesma classificação como o Sistema de 

Informação Integrado de Informações sobre o Mercado de Trabalho no Setor do Turismo 

(SIMT), Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), Fundação João Pinheiro (FJP) e o 

Ministério do Turismo, o que auxilia na análise do setor (GONÇALVES, 2020). 

A mensuração da atividade turística segue recomendações internacionais e procuram 

utilizar dados pelo lado da demanda, o problema é que para muitos países, como o Brasil, tais 

informações ainda são escassas (UNStats, 2008a; UNStats, 2008b). Uma alternativa é a 

mensuração com informações pelo lado da oferta, sobretudo no Brasil, onde o Sistema de 

Contas Nacionais (SCN) fornece dados principalmente por esse tipo de ótica (GONÇALVES, 

2020).  

A OMT classifica a distinção dos produtos (bens e serviços) específicos do turismo entre 

dois tipos. Os Característicos, que são típicos da atividade turística e que por esse motivo 

existem de forma expressiva, como por exemplo alojamento, organização de viagens, guias 

turísticos, transporte aéreo de passageiros, entre outros. Outro tipo consiste no tipo de bens e 

serviços Conexos, que não são típicos, porém possuem forte relação coma atividade como, 

serviços de taxi, artesanatos, restaurantes, entre outros (KADOTA E RABAHY, 2003). 

 As atividades específicas do turismo são exercidas por empresas e unidades locais onde a 

maioria de seus produtos fornecidos consistem em produtos específicos do turismo. Os ramos 

de atividades turísticas, de acordo com os conceitos das Contas Nacionais, constituem-se pelo 

conjunto de estabelecimentos produtores de uma atividade principal em comum. A produção 

dos ramos distingue-se em sua composição, insumos e remuneração dos fatores de produção 

(IBGE, 2012). O esquema ilustrado pela Figura 1 mostra a inclusão dos produtos característicos 

do turismo dentro do conjunto total de produtos da economia brasileira. 

A classificação das Atividades Características do Turismo (ACT) organiza as unidades 

econômicas – empresas ou unidades locais de empresas – que produzem os bens e serviços do 

setor. No Brasil, o Sistema Estatístico Nacional e a Administração Pública adotam a 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). O SCN concilia a oferta e demanda 

por produto, estruturando as atividades e seus produtos correspondentes a partir da CNAE, 

assim, é possível chegar aos Valores Brutos de Produção, Consumo Intermediário e Valor 

Adicionado Bruto. Ao identificar as ACTs nas atividades do SCN, é possível obter o número 

de ocupações geradas nas atividades e os valores específicos dessas atividades ao calcular sua 

contribuição no resultado de cada atividade do Sistema (IBGE, 2012).  



 

7 

 

Figura 1 – Inserção dos Produtos Específicos do Turismo 

 
Fonte: Adaptado de BNDES (2012, p.3) 

 

A abordagem do SCN não foca no setor de turismo em particular. As Contas Nacionais, por 

exemplo, informam as despesas das famílias com aluguéis, mas não informam o quanto dessas 

despesas são realizadas com a finalidade de turismo, tornando difícil e até mesmo impossível a 

identificação exata das ACTs, isso mostra o quão interessante e válido seria a adequação das 

atividades do setor de turismo ao SCN para melhor acompanhamento das mudanças econômicas 

do setor. Uma abordagem alternativa do setor de turismo é a criação de uma Conta-Satélite de 

Turismo (CST), elaborada em paralelo e harmonizada com o SCN como uma ferramenta para 

analisar o setor (IBGE, 2012). 

As ACTs subdividem-se em oito, seguindo as Recomendações Internacionais para 

Estatística de Turismo (UNStats, 2008a), documento este que fundamenta a metodologia para 

os estudos estatísticos sobre o setor. As subdivisões compreendem Alojamento, Agências de 

Viagem, Transporte Aéreo, Transporte Terrestre, Transporte Aquaviário, Aluguel de 

Transporte, Alimentação, Cultura e Lazer. Essa segmentação possibilita a análise de quais 

atividades mais impactam a economia e a comparação do setor entre países, macrorregiões, UFs 

e municípios. Com adaptações para a realidade brasileira, as ACTs selecionadas pelo Ministério 

do Turismo, em articulação com o IBGE e IPEA, são agrupadas em suas principais categorias 

até o nível subclasse, de acordo com as Recomendações Internacionais de Estatística do 

Turismo elaboradas pela OMT (UNStats, 2008a). A Subclasse CNAE 2.0 - 7 dígitos possui 

uma hierarquia que determina diferentes níveis de detalhamento para as atividades conforme 

pode ser visto no ANEXO A. 

Total de Bens e Serviços

Bens e Serviços 
Específicos

Bens e Serviços 
Característicos

Bens e Serviços 
Conexos

Bens e Serviços Não 
Específicos
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Dados mais recentes do Anuário Estatístico de Turismo (MTur, 2021a), mostraram que a 

arrecadação federal das ACTs vem crescendo nos últimos anos (Gráfico 1), especificamente 

em 2019 cresceu 8,3% em relação ao ano anterior, onde dezembro foi o mês que mais se 

destacou. As ACTs que obtiveram maiores arrecadações foram as de Alimentação (26,2%), 

Transporte Aéreo (16,0%) e Alojamento (15,1%).  
 

Gráfico 1 - Arrecadação Federal, em reais, por ACT - 2015-2019 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Mtur (2021a) 
 

O estado que mais arrecadou no ano de 2019 foi São Paulo (50,3%), seguido de Rio de 

Janeiro (16,4%), Minas Gerais (6,6%) e Paraná (4,1%). Santa Catarina ocupou a sétima posição 

como pode ser observado no Gráfico 2, que apresenta os sete estados que obtiveram as maiores 

arrecadações nas ACTs (Mtur, 2021a). 

Gráfico 2 - Arrecadação Federal na Economia do Turismo em 2019 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Mtur (2021a) 
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De acordo com os dados do Mtur (2021a) acerca do mercado de trabalho formal nas ACTs, 

no Brasil em 2019 as ocupações formais cresceram 1,9% fechando o mês de dezembro com 

2.104.292 ocupações, dado que as atividades que tiveram maior volume de empregos foram as 

de Alimentação, Alojamento e Transporte Terrestre, como pode ser observado no Gráfico 3 

abaixo. 

 

Gráfico 3 - Número do Ocupações Formais na Economia do Turismo por ACT em 2019 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do IPEA (2021) 
 

Segundo o Ministério da Economia, por intermédio do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED) e informações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 

em 2020, 301.386 postos de trabalho no setor de turismo foram extinguidos, resultando em 

155.451 demissões (Mtur, 2021b). A ACT com maior destaque negativo foi a de Alimentação 

(62,5%), que contabilizou 96.027 demissões, seguido de Alojamento e Transporte Terrestre. 

Em contrapartida, a ACT Aluguel de Transporte contabilizou saldo positivo com 2.563 novos 

postos de trabalho. A causa para a variação positiva pode resultar pela diminuição na busca por 

transportes comuns pelos riscos de contágio, o que levou a um estímulo na procura pelo aluguel 

de transporte individual. O Sudeste foi a macrorregião que conteve no saldo de contratações e 

demissões a maior queda, com 180.175 postos perdidos, já a macrorregião Norte mostrou a 

menor queda com 4,897 demissões. 

Visando na contribuição de informações sobre o turismo doméstico para a construção da 

CST, em 2019 o tema turismo foi incorporado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

Contínua (PNAD) em parceria com o Ministério do Turismo. A pesquisa apura informações 

16,00%

62,48%

9,17%

0,39%
3,03%

2,81% 3,22%
2,90%

Alojamento

Alimentação

Transporte Terrestre

Transporte Aquaviário

Transporte Aéreo

Aluguel de Transportes

Agência de Viagem

Cultura e Lazer
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quantitativas sobre turismo pela perspectiva da demanda. De acordo com a pesquisa, dos 72,5 

milhões de domicílios visitados, apenas 21,8% constataram alguma viagem (Mtur, 2020).  

Dentre as 21,4 milhões de viagens realizadas, o brasileiro priorizou destinos turísticos 

próximos a sua região de domicílio, onde 96,1% das viagens foram realizadas em território 

nacional, sendo que 86,5% das viagens ocorreram por motivo pessoal e 13,5% profissional. 

Dentre as viagens por motivo pessoal, 31,5% foram por lazer, sendo a finalidade sol e praia, e 

cultura as mais relatadas, o que caracteriza viagens turísticas de descanso em praias com a 

conjunção sol, mar e calor, e de finalidade cultural as mais atrativas. Outros motivos como, 

visita a parentes e para tratamento de saúde e bem-estar, representaram 36,1% e 17,5% 

respectivamente das viagens por motivo pessoal (Mtur, 2020).  

 

Gráfico 4 - Motivo da viagem pessoal a lazer em 2019 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Mtur (2020) 
 

Viagens pessoais concentraram como principal tipo de hospedagem, casa de amigos ou 

parente (52,2%), e como principal tipo de transporte utilizado para deslocamento, carro 

particular ou de empresa (47,6%), seguido por ônibus de linha (16,7%) e Avião (12,9%). As 

grandes regiões mais procuradas para viagens nacionais foram o Sudeste (39,5%), Nordeste 

(27,8%) e Sul (16,5%), que também foram as regiões que mais emitiram viajantes, com maior 

destaque para as Unidades Federativas de São Paulo (18,9%), Minas Gerais (12,8%), Bahia 

(8,7%) e Rio Grande do Sul (6,7%) sendo as que mais receberam viajantes. Viagens intra-

estaduais, ou seja, dentro da unidade da federação, ultrapassaram os 50% dos deslocamentos 

registrados em 2019 (Mtur, 2020; IBGE, 2020). 

34,30%

27,20%
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O Relatório de Impacto da COVID-19 (Mtur, 2021b) trouxe uma pesquisa realizada pelo 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), em conjunto com a 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), que teve como finalidade identificar o impacto da pandemia 

de COVID-19 nos pequenos negócios. Os resultados evidenciam que os setores da 

cultura/economia criativa e turismo foram os mais afetados pela pandemia, onde o Turismo 

teve uma redução no faturamento em 59% (MTur, 2021b). 

Na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), realizada pelo IBGE, o turismo foi investigado 

pela perspectiva da oferta e estima indicadores sobre comportamento do setor do turismo no 

país, através da investigação da receita bruta de serviços nas empresas com 20 ou mais pessoas 

ocupadas. Segundo a PMS, houve uma queda no volume das atividades turísticas em 36,7% no 

ano de 2020 em relação a 2019, o que resultou em uma diminuição na Receita Nominal das 

ACTs em 38,1% para o mesmo período. Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Pernambuco 

possuíram as menores receitas, respectivamente com uma queda de 47,4%, 45,7% e 42,2%. Já 

as menores quedas foram de Santa Catarina com 31,5%, Goiás 33,4% e Rio de Janeiro 33,9%. 

(MTur, 2021b) 

 

3. Turismo em Santa Catarina 

 

Santa Catarina é um estado que possui 295 municípios, incluindo a capital Florianópolis. O 

estado Catarinense caracteriza-se por um clima subtropical com temperaturas mais amenas 

comparadas as demais regiões do país. Com estações bem definidas, o estado, principalmente 

no verão, atrai muitos turistas para o litoral, enquanto no inverno, locais frios como a Serra 

Catarinense são os mais procurados (SANTUR, 2021) 

De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Santa Catarina se encontra 

em 3º lugar entre todos os estados brasileiros, onde Florianópolis, Balneário Camboriú e 

Joaçaba se destacam como os maiores índices entre os municípios (PNUD; IPEA; FJP, 2020).  

Entre a listagem das maiores economias estaduais, Santa Cantarina contempla o 6º lugar, já no 

ranking relativo ao PIB per capita, o estado ocupa o 4º, sendo o maior da grande região Sul 

(IBGE, 2021a).  

Segundo o Anuário Estatístico de Turismo (MTur, 2021a), o estado Catarinense obteve a 

visita de 200.746 visitantes internacionais no ano de 2019. Entre os visitantes, os oriundos da 

América do Sul foram os mais presentes no território, o que representou 98,4% dos turistas 
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internacionais. Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai foram os países que mais emitiram turistas 

ao Brasil com destino a Santa Catarina no mesmo período. 

Dados do IPEA (2021) em relação ao emprego formal no turismo em 2019, evidenciaram 

que as ocupações formais aumentaram 5,29% em Santa Catarina em relação a 2015, fechando 

o mês de dezembro com 97.369 mil ocupações, enquanto o país contou com 2.104.292 milhões 

(Gráfico 5).  

 

Gráfico 5 - Evolução do número de ocupações formais no Turismo entre 2015 e 2019 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do IPEA (2021) 

 

Ao desagregar o mercado de trabalho formal das ACTs, em Santa Catarina, a ACT que 

obteve o maior número de ocupações foi a de Alimentação, qual representou 64,77% do total, 

seguida de Alojamento e Transporte Terrestre, com 20,15% e 5,03% respectivamente, algo 

muito semelhante a distribuição das ACTs a nível nacional já apresentada na seção anterior 

(Gráfico 6): 

Gráfico 6  - Ocupações Formais na Economia do Turismo em 2019 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do IPEA (2021) 
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A Pesquisa de Intenção de Viagens a Santa Catarina desenvolvida pela Agência de 

Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (SANTUR), com o objetivo de compreender 

o comportamento do turista, verificou as motivações de viagem ao estado. Dentre as principais 

motivações do público pesquisado, estão o motivo Lazer/Turismo com 83,1%, onde nesse 

percentual Natureza, Ecoturismo e Turismo de Aventura representaram 42,5% das motivações, 

Sol e Praia 41% e Turismo Rural, Cultural e Entretenimento/Festa representam 8,2%, 4,2% e 

4,1% respectivamente (EMMENDOERFER et al, 2020). A pesquisa ainda mostrou que entre 

as 13 regiões turísticas mais citadas como intenção de viagem em Santa Catarina, estão a 

Grande Florianópolis (22,42%), Serra Catarinense (19,43%), Costa Verde e Mar (18,55%), 

Encantos do Sul (12,49%) e Vale Europeu (9,31%). 

Na região litorânea de Grande Florianópolis, situa-se a capital do estado, Florianópolis, qual 

é muito conhecida pelas suas belas praias. As cidades que formam a região possuem uma 

herança cultural açoriana e germânica muito presente. Os grandes atrativos da região 

concentram-se nas praias, águas termais e paisagens naturais. Além das praias e dunas 

encontradas em Florianópolis e cidades vizinhas, a parte metropolitana apresenta grande 

variedade de serviços voltados ao turismo, com uma ótima infraestrutura de restaurantes, hotéis, 

resorts e shopping centers, e para entretenimento, cinemas, teatros e casas noturnas. O turismo 

da Grande Florianópolis também é caracterizado por possuir cenários naturais que possibilitam 

banhos de águas termais e esportes de aventura, além de se destacar pelas igrejas, grutas e 

encantadores locais de peregrinação, caracterizando a região também com um considerável 

turismo religioso e rural. 

Em contraste com as praias no litoral, a Serra Catarinense com sua beleza natural de rios, 

cachoeiras, vales e araucárias, possui a predominância do turismo rural. Por se localizar em 

uma região com altitudes elevadas, a Serra Catarinense chama muito atenção do Brasil inteiro 

por nevar quase todo inverno, tendo um dos locais mais frios do país, o município Morro do 

Boa Vista, que consequentemente atrai turistas em busca de paisagens com neve. Além de 

oferecer hotéis-fazenda com uma confortante estrutura, a região também oferece a prática do 

ecoturismo e pesca esportiva, e para quem prefere menos aventura, a gastronomia também é 

um grande forte da região, com uma culinária local típica e indústrias vinícolas reconhecidas 

internacionalmente, o que atrai apreciadores de vinhos. 

Outra região litoral muito procurada pelas belas praias é a Costa Verde e Mar. A região 

possui cidades com forte estrutura hoteleira, restaurantes internacionais e casas noturnas, bem 

como oferece o maior porto pesqueiro do país em Itajaí e o famoso Parque Beto Carrero World 
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em Penha, qual recebe cerca de 1 milhão de pessoas por ano. A atividade ecoturística é presente 

na região, assim como a tradição náutica, que chamam a atenção de turistas para a região. 

Na região turística Encantos do Sul, também localizada no litoral do estado, abrange cidades 

históricas como Laguna e Anita Garibaldi; atrações ecoturísticas principalmente pelo fato da 

região dispor do principal berçário das baleias-francas no inverno;  esporte de aventura, praias, 

lagoas e águas termais. A predominância da cultura alemã e italiana também chamam atenção 

pela arquitetura, festas típicas e culinária.  

A região do Caminho dos Príncipes apresenta grande diversidade, pois possui uma 

significante herança cultural variada, desde a herança alemã e portuguesa, até a norueguesa e 

japonesa. A região apresenta um grande polo industrial, eventos culturais como a Festa das 

Flores e o Festival de Dança em Joinville, sendo um tradicional destino para os apreciadores da 

dança qual é reconhecido internacionalmente. Além de possuir grandes centros econômicos, a 

região também reúnes importantes aspectos históricos, principalmente na parte litorânea da 

região no município de São Francisco do Sul. O ecoturismo e turismo rural também estão 

presentes na região, e com a presença de praias tranquilas e uma culinária açoriana nos 

balneários, a região torna-se chamativa para os turistas que também procuram sol e praia. 

O Vale Europeu, outra região com forte cultura alemã, italiana e polonesa, como também 

austríaca e portuguesa. Nela sedia a maior festa alemã da América, a Oktoberfest em Blumenau, 

além de outras atrações, principalmente no mês de outubro. O roteiro também contempla o 

comércio nas cidades-polo da indústria têxtil como Brusque, além do ecoturismo, turismo rural 

e religioso.  A região é muito característica por sua arquitetura, costumes, gastronomia alemã, 

onde até os dias de hoje o dialeto faz parte da herança cultural. 

No total, as regiões turísticas oficiais de Santa Catarina são 13, e foram reconhecidas pela 

Ministério do Turismo (Mtur) em 2019, onde 177 municípios foram cadastrados. O novo Mapa 

do Turismo Brasileiro desmembrou o Vale do Contestado em Vale dos Imigrantes e Caminhos 

do Contestado (SANTUR, 2019).  

O mapa na Figura 2 apresenta as 13 regiões destacadas pelas principais características dos 

seus segmentos turísticos, principais cidades e atividades: 
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Figura 2 - Mapa das 13 regiões turísticas de Santa Catarina 2019 

 

Fonte: Santur (2019) 

 

De acordo com dados recentes do IPEA (2021) - ainda com a versão não desmembrada do 

Vale do Contestado qual contempla 12 regiões - dentre as regiões turísticas de Santa Catarina, 

Grande Florianópolis, Costa Verde e Mar e Caminho dos Príncipes foram as que obtiveram os 

maiores números de ocupações dentro das ACTs, algo de se esperar quando todas são regiões 

litorâneas, o que se torna um fator relevante na procura por destinos turísticos (Gráfico 7).  
 

Gráfico 7 - Número de ocupações nas ACT das 12 regiões turísticas em 2019 

 

Fonte:  Elaborado pelos autores a partir de dados do IPEA (2021) 
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Ao comparar a participação relativa das ACTs nas ocupações da economia total das regiões, 

Costa Verde e Mar, Grande Florianópolis e Serra Catarinense obtiveram as maiores 

participações no mesmo período (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 - Participação das ocupações das ACT no número de ocupações da economia da 

região turística em 2019 

 

Fonte:  Elaborado pelos autores a partir de dados do IPEA (2021) 

  

Essas análises descritivas iniciais serão importantes fontes de comparação com os resultados da 

pesquisa, já que diversos estudos já relacionam o mercado de trabalho nas atividades de turismo com a 

participação do turismo no PIB das economias (CASIMIRO FILHO, 2002; TAKASAGO et al, 2010; 

ARAÚJO; LIMA; FEITOSA, 2015). 

Assim, os próximos capítulos terão por objetivo apresentar os fundamentos econômicos que 

sustentam a proposta do trabalho, bem como trazer um panorama do estado da obra sobre o assunto. 

 

4. Sistema de Contas Nacionais: Evolução e Conceitos 

 

Como o objetivo deste projeto consiste em propor uma metodologia de cálculo e 

acompanhamento da participação do turismo na economia, torna-se fundamental entender as 

principais teorias e bases conceituais relativas ao campo da economia que trata do Sistema de 

Contas Nacionais (SCN). Diante disso, e considerando que existe a vontade de aumentar o 

capital humano da Equipe da SANTUR para futuras reproduções dessa metodologia, faz parte 
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deste relatório um material complementar com um minicurso de introdução ao sistema de 

contas nacionais e um pequeno manual com o passo a passo dos cálculos propostos. 

A seguir é apresentado uma contextualização acerca do surgimento e evolução dos sistemas 

de contas nacionais e os seus principais conceitos. O material complementar aprofunda alguns 

temas que aqui serão apresentados brevemente. 

Para a avaliação de qualquer área econômica, é necessário a comparação e aferimento de 

dados estatísticos que apresentem detalhadamente a atividade econômica de forma coesa e 

consistente. Para atender essa necessidade, criou-se o SCN, que constitui um sistema contábil 

que procura “hierarquizar fatos econômicos, classificar transações relevantes e agrupá-las para 

serem quantificadas e acompanhadas de forma sistemática e coerente” (FEIJÓ et al, 2013, p.1). 

Como esse sistema segue um padrão de normas contábeis, definições e classificações que 

estabelecem a integração de estatísticas econômicas que se conectam, é possível com esse 

conjunto de contas econômicas a formulação de políticas macroeconômicas e analisar a 

conjuntura e evolução da economia, assim como de seus setores. Além disso, viabiliza a 

elaboração mais concisa de modelos econômicos na busca pelo entendimento e previsão do 

comportamento dos agentes (NETO, 2014). 

A contribuição na literatura para a mensuração dos agregados, como a renda, teve seu início 

no século XVI, com alguns modelos econômicos e metodologias de cálculo, embasados em 

dados estatísticos, que vieram a estruturar e fundamentar futuramente a formulação do SCN 

que se conhece hoje. Dentre os autores com as principais contribuições para a mensuração da 

renda estão William Petty (1623-1687) e François Quesnay (1694-1774). Já para a construção 

moderna das contas nacionais, estão John Maynard Keynes (1883-1946), Ragnar Frisch (1885-

1973), Simon Kuznets (1901-1985), Wassily Leontief (1905-1999), James Meade (1907-1995) 

e Richard Stone (1913-1991). 

No século XVII na Inglaterra, William Petty ainda com estudos limitados, foi pioneiro na 

estimação da renda nacional na década de 1660 com sua obra “Political Arithmetical”, 

publicada posteriormente em 1690. O autor Mercantilista, foi um dos primeiros economistas a 

tentar calcular aquilo que hoje se conhece como PIB, ao tentar mensurar o potencial de 

arrecadação que o estado poderia cobrar de impostos na época (NETO, 2014).  

François Quesnay como uma das principais figuras da escola Fisiocrata e opositor das ideias 

Mercantilistas, publicou em 1758 sua principal obra “Tableau Économique”. Nela o autor 

apresentou a teoria de que somente a terra era geradora de riqueza e utilizou como ferramenta 
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o modelo econômico de fluxo circular de renda e a análise de insumo-produto, algo precursor 

para sua época e que são métodos aplicados até hoje nas contas nacionais (NETO, 2014). 

Após o colapso de 1929, a economia mundial enfrentou uma elevada recessão e 

desemprego, no qual evidenciou ainda mais a importância em se mensurar a as transações da 

economia agregada (PAULANI; BOBIK, 2020). Uma nova abordagem surgiu na década de 

1930 pelo autor John Maynard Keynes, qual revolucionou o pensamento econômico ao 

contribuir com o início das contas nacionais modernas. Em 1936, com a sua obra “Teoria geral 

do emprego, do juro e da moeda”, crítica ao pensamento Marginalista, demonstrou a 

importância da medição agregada da economia e suas relações, bem como trouxe conceitos 

sobre contabilidade social e identidades macroeconômicas. Partindo do método das partidas 

dobradas, no qual deve existir um equilíbrio entre os lançamentos de crédito e débito, Keynes 

chegou a uma medida da renda assim como de sua distribuição para cada período e setor 

institucional (FEIJÓ et al, 2013). 

Segundo Neto (2014), outras contribuições também auxiliaram na formulação do SCN, 

adotado posteriormente pelo ONU e disseminado em vários países. O economista norueguês 

Ragnar Frisch, primeiro Nobel em economia em 1969, distinguiu em seus estudos sobre a 

década de 1920, o preço de marcado de preço básico e custo de fator, assim como separou 

fluxos monetários e reais, modernizando o sistema de contas qual influenciou as contas 

financeiras e não financeiras do SCN.  Outro autor, Simon Kuznets, Nobel em 1971, criou na 

década de 1940 definições e medidas determinantes para o sistema de contas como,  

 

“produto nacional bruto (PNB) e produto interno bruto (PIB); a definição mais precisa 

em relação ao uso de bens como consumo intermediário ou formação bruta de capital; 

e também, a metodologia de cálculo para o valor da produção do governo por meio 

da soma de seus custos, incluindo nestes os serviços fornecidos gratuitamente à 

coletividade” (Hallak Neto, 2014, p.4) 

 

Wassily Leontief desenvolveu a primeira matriz insumo-produto apresentada pela primeira 

vez em sua obra “The Structure of the American Economy”, publicada em 1941, qual recebeu 

o prêmio Nobel de Economia em 1973. Tal ferramenta foi integrada as contas nacionais e 

permitiu maior desagregação da produção em um conjunto de atividades econômicas. Esse 

instrumento passou a ser recomendado pela segunda versão do manual da ONU em 1968 e 

corroborou com análises sobre o processo produtivo, distribuição de renda e política fiscal. O 

autor na década de 1970 esteve no Brasil e participou da formulação do sistema que consta 

atualmente nas pesquisas do IBGE (FEIJÓ et al, 2013). 



 

19 

 

Não menos importante, James Meade e Richard Stone conjuntamente publicaram em 1941 

o estudo “An analysis of the sources of war finance and estimate of the national income and 

expenditure in 1938 and 1940” (NETO, 2014). Com a orientação de Keynes, o estudo deu 

origem as primeiras tabelas integradas de contas nacionais e foram o material base para a 

elaboração do manual “Definição e medição do Rendimento Nacional e Totais Relacionados” 

publicado em 1947, sendo o pioneiro sobre o tema. Após a publicação do manual, aumentou-

se a discussão sobre a necessidade de se padronizar a mensuração dos agregados econômicos, 

o que resultou na adoção do manual para a elaboração do “System of National Accounts and 

Supporting Tables” em 1953 (SNA-53) sendo o primeiro manual adotado para a criação de um 

SCN (IBGE, 2008).   

As recomendações do SNA-53 contabilizaram a produção, renda e dispêndio, tanto pública 

e privada, com enfoque principalmente nos dispêndios em relação ao investimento e gastos 

públicos.  Novas revisões foram publicadas com atualizações em 1968, 1993 e 2008, 

conhecidos como “A System of National Accounts” (SNA-68), SNA-93 e SNA-2008 

respectivamente (FEIJÓ et al, 2013). Após o primeiro relatório, a cobrança para adoção de uma 

mensuração aprimorada sobre as contas econômicas se intensificou, e aos poucos foi se 

consolidando entre os países membros da ONU.  

O SNA-68 com a aplicação da matriz insumo-produto de Wassily Leontief, aprimorou a 

análise dos fluxos financeiros e contas de patrimônio. Apresentou inovações ao interligar 

setores institucionais e atividades econômicas e bem como “a abertura da conta de produção 

em recursos (produção e importação) e usos (consumo intermediário e demanda final)” quais 

“contribuíram para a extensão do âmbito das contas nacionais” de acordo com Neto e Forte 

(2016, p.9).  

A versão do SNA-93 atualizou para acompanhar a evolução da economia oriunda das 

inovações na área de expansão dos mercados financeiras, mudanças no papel do governo e 

inovações tecnológicas, além de desagregar ainda mais a estrutura do sistema e incorporar em 

alguns capítulos Contas-Satélites sobre áreas específicas, como por exemplo educação, saúde e 

turismo (IBGE, 2008). Dentre as modificações, o SNA-93 inseriu definitivamente a matriz 

insumo-produto no sistema e objetivou na criação das Contas Econômicas Integradas (CEI), 

qual incorporou variados sistemas contábeis como balanço de pagamentos, contas monetárias, 

contas fiscais e financeiras. Já a atualização do SNA-2008 manteve a mesma estrutura, no 

entanto com modificações ao abordar novos temas como, as mudanças ocorridas no ambiente 
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socioeconômico; a globalização; inclusão de produtos de propriedade intelectual e da atividade 

produtiva informal das famílias (NETO; FORTE; 2016). 

 

4.1 O SCN no Brasil 

 

A partir de 1940 com as divulgações metodológicas da ONU pelo SNA, no Brasil também 

ocorreu uma busca pelo aprimoramento da integração das contas nacionais. A Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) foi quem elaborou no Brasil o primeiro sistema de contas de forma mais 

estruturada. Os primeiros resultados foram divulgados em 1949 e trouxeram estimativas da 

renda nacional para o ano de 1947, destacando a desagregação por setor institucional. Em 1956 

com base nas recomendações do SNA-53, a “articulação do sistema, refletida na identidade 

contábil básica entre produto, renda e despesa, passa então a ser incorporada à metodologia da 

FGV” (NETO; FORTE, 2016, p.14). 

Meio a extinção de instituições que concediam informações – dadas as reformas 

administrativas no governo Castello Branco (1964-1966) e a paralisação de estatísticas 

primárias do IBGE – a realimentação das contas nacionais se tornou inviável praticamente por 

toda a década de 1960 e veio a retomar somente em 1969. Paralelamente, em 1973 o IBGE deu 

início a um projeto da construção de uma matriz insumo-produto de acordo com as novas 

recomendações do SNA-68 para o Brasil e seus resultados foram publicados em 1979. De 

acordo com Nunes (1998), 

 

“as duas instituições adotavam, separadamente, a metodologia de construção da conta 

de Produção, por setor institucional (FGV) e por atividade econômica (IBGE) 

sugerida pelo SNA de 1968, mas os resultados não eram confrontados com vistas à 

produção de uma única estimativa do Produto e da Renda nacionais. 

Consequentemente, durante vários anos os pesquisadores tinham diante de si duas 

estimativas diferentes de PIB do Brasil, uma proveniente das contas nacionais oficiais 

(FGV), outra resultante da matriz insumo-produto (IBGE)” (Nunes, 1998, p. 159). 

 

Em 1986 o IBGE passou a elaborar as contas do país, o que integrou as duas formas de 

cálculo que se denominou Sistema de Contas Nacionais Consolidadas (SCNC) (NETO; 

FORTE, 2016). Seguindo em concordância com as orientações da ONU, o sistema passou ainda 

por mais alterações, todavia, mudanças mais significativas ocorreram em 1997, com a 

adaptação das contas nacionais para o SNA-93. Conforme Neto e Forte (2016, p.17) o Novo 

Sistema de Contas Nacionais do Brasil (NSCN), assim denominado, incorporou “as tabelas de 

insumo-produto (posteriormente denominadas tabelas de recursos e usos), as contas não 

financeiras por setor institucional e a síntese da economia brasileira”. 
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Posteriormente, outras reformulações principais ocorreram em 2007 e 2015 que 

incorporaram novos elementos estatísticos no país. Informações domiciliares sobre emprego e 

renda (PNAD e POF), bem como o Censo Agropecuário passaram a alimentar o sistema de 

contas. Outras instituições passaram a fornecer dados para formulação das contas nacionais 

como a Secretaria da Receita Federal, RAIS e Ministério do Trabalho e Emprego, algo que 

marcou um grande avanço e introduziu significativas mudanças metodológicas no sistema 

(NETO; FORTE, 2016). Segundo IBGE (2006, p.5), a nova reformulação metodológica partiu 

para um sistema novo que foi “referenciado por fontes anuais que fornecem dados a preços 

correntes” algo que possibilitou “controlar a evolução das séries do SCN, evitando vieses 

característicos do uso de índices de volume e preço por períodos demasiado longos” como era 

anteriormente. 

A última alteração que passou a ter como referência a série de 2010, adequou sua estrutura 

aos moldes da SNA-2008 bem como passou a adotar a CNAE 2.0 na classificação de produtos 

e atividades. Atualmente a metodologia do SCN mantém como ano base a série de 2010 e 

mantem as revisões concordantes com as revisões internacionais de acordo com o manual SNA-

2008 (IBGE, 2021b). A partir do desenvolvimento do SCN e suas aprimorações, a importância 

da estatística para a tomada de decisões, tantos dos agentes públicos e privados, se tornou cada 

vez mais reconhecida. A elaboração de manuais metodológicos para a estimação das estatísticas 

passou a desenvolver contas específicas que procuram detalhar melhor as áreas econômicas 

incorporadas no SCN. Essas contas foram denominadas Contas-Satélites, pois mantinham a 

estrutura do SCN, porém ampliadas a uma área da economia específica, de forma comparável 

com o agregado econômico das informações centrais do SCN, caracterizando-se como uma 

extensão do sistema (FEIJÓ et al, 2013).  

As Contas-Satélites foram incorporadas em vários países como o Brasil, onde atualmente o 

IBGE divulgou a Conta-Satélite de Saúde. No SCN brasileiro a abordagem sobre o setor de 

turismo ainda é feita de forma geral, sem tratar especificamente do setor, apesar de existirem 

informações disponíveis sobre a Economia do Turismo no IBGE. No âmbito internacional, foi 

editado pela ONU o manual Tourism Satellite Account Recommended Methodological 

Framework 2008. O manual recomenda que as CSTs apurem o tamanho da economia do 

turismo e sua contribuição econômica direta; dados sobre consumo do turismo, sobre a 

produção das atividades envolvidas e sobre do comportamento da demanda, oferta e exportação 

(UNStats, 2008a). 
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4.2 Conceitos Básicos de Contabilidade Social 

 

O SCN apresenta a contabilidade que demonstra o comportamento da atividade econômica. 

Na economia brasileira, os resultados das contas nacionais podem ser inicialmente 

simplificados em três grandes setores: Agricultura, da Indústria e Serviços. As atividades de 

produção possuem redes de interdependência tanto a nível intersetorial, quanto intrasetorial, 

que englobam uma cadeia de relações que movimenta a produção de bens e serviços com a 

finalidade de atender o consumo da sociedade (Mourão, 2008). As atividades de produção que 

são compostas pelos setores podem ser divididas de forma inicial como ilustra a Figura 3. 

 

Figura 3 - Diagrama da rede de interdependência do Sistema Econômico 

 

Fonte: Adaptado de Mourão (2008, p.18) 

 

Para o funcionamento da economia, a ações dos agentes econômicos são determinantes, 

onde cada entidade possui funções diferentes que contribuem para uma parte do sistema. Essas 

funções interligam as relações entre os agentes, criando-se um fluxo circular de troca entre eles 

(MOURÃO, 2008; FEIJÓ et al, 2013). Segundo o formato aceito oficialmente, os principais 

agentes econômicos são classificados como: 

 Famílias: consumidores de bens e serviços e proprietários dos fatores de produção (mão 

de obra) transferidos às empresas; 

 Empresas: produtores de todos os bens e serviços de consumo final que demandam 

fatores de produção para o processo produtivo; 
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consumo e acumulação

ATIVIDADES TERCIÁRIAS DE PRODUÇÃO

Serviços

(Comércio, intermediários financeiros, 
transportes e comunicações, governo e outros)

Serviços

(Bens intangíveis)
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 Governo: órgãos públicos que prestam serviços à sociedade na forma de bens públicos; 

 Resto do Mundo: todos os agentes não residentes, localizados fora da fronteira do país 

e que praticam transações com agentes residentes. 

Tais agentes econômicos possuem entre suas principais funções: acumulação, consumo, 

geração de renda e produção (MOURÃO, 2008). As relações de troca entre os agentes decorrem 

do processo produtivo que se destinam ao consumo. As transações realizadas se consistem na 

troca dos bens e serviços produzidos (fluxos reais) através da moeda (fluxos monetários), como 

pode ser observado de forma simplificada na Figura 4 abaixo: 

 

Figura 4 – Fluxo Circular da Renda 

  

Fonte: Adaptado de Feijó et al (2013, p.10) 

 

O fluxo circular da renda leva em conta o pressuposto de que tudo o que é produzido na 

economia é consumido pelas famílias, e de que o único fator de produção existente é a mão de 

obra, sendo ela toda empregada pelas empresas (FEIJÓ et al, 2013). De forma sintetizada, as 

trocas reais ocorrem quando as famílias transferem fatores de produção às empresas, e com a 

combinação desses fatores no processo produtivo, as empresas obtêm uma soma de bens e 

serviços que são transferidos às famílias e por elas consumidos.  

No sentido oposto, nas trocas monetárias, ao ceder mão obra às empresas, as famílias 

recebem uma remuneração. As empresas ao combinar os fatores de produção no processo 

produtivo, tem como resultado um conjunto de bens e serviços. Com a renda, as famílias 

compram os bens e serviços produzidos pelas empresas e os consomem, o que gera receita às 

empresas. Em termos gerais, além de consumidores, “as famílias detêm a condição de 

proprietárias dos fatores de produção e é nessa condição que elas garantem seu acesso aos bens 

e serviços produzidos pelas empresas” (PAULANI; BOBIK; 2020, p.15). 
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Dentro do fluxo percebe-se que as atividades econômicas possuem funções, quais são: 

produção, geração de renda, consumo e acumulação (MOURÃO, 2008). A função de produção, 

é considerada a atividade essencial da economia na qual torna todas as outras dependentes de 

sua atuação. Pois, todo o consumo e acúmulo de riqueza só é possível ser atendido caso forem 

atribuídos esforços, dispêndio de tempo e habilidades para se produzir os bens e serviços. A 

função de produção possui essa tarefa de atender a necessidades de acumulação de riqueza e 

consumo produzir através do processo denominado Processo Produtivo Geral (PPG). Como 

produtores encontram-se as empresas, governo e o resto do mundo, onde as famílias somente 

fornecem fatores de produção (MOURÃO, 2018). 

A função de produção, as funções de acumulação e consumo, são interligadas pela função 

de geração de renda. Nesse sentido, a renda corresponde ao somatório das remunerações 

oriundas dos fatores de produção, que serão posteriormente utilizadas para o consumo ou 

acumuladas. Ao consumir, os proprietários dos fatores de produção destinam parte da renda 

(salários, lucros, aluguéis, juros etc.) para a aquisição de bens e serviços finais disponibilizados 

nos Mercados de Bens e Serviços. A parcela da renda não consumida, será acumulada, ou seja, 

transferida a uma poupança qual o mercado financeiro irá converter em investimentos que irão 

compor o capital de empresas. De acordo com a Contabilidade Social, ao converter em 

investimentos, pode-se dizer que há uma conversão da poupança em Formação Bruta de Capital 

Fixo (FBKF) (MOURÃO, 2018). 

Os fluxos monetários compõem as transações entre os agentes econômicos e sempre 

possuem uma contrapartida, seja pela troca de bens, serviços ou fatores de produção. Vale 

ressaltar que alguns movimentos no fluxo possuem alterações de estoque. Em caso de estoque 

de ativos físicos, por exemplo, quando uma empresa gasta com bens de investimento ou FBKF, 

esses bens possuem a característica de “não serem imediatamente consumidos ou transformados 

em outros bens, mas manterem sua forma presente por algum tempo. Assim, a aquisição de um 

bem de capital aumenta o estoque de capital do comprador” (FEIJÓ et al, 2013, p.13). Mas caso 

ocorra uma depreciação dos bens de capital ou eles se tornem obsoletos, o estoque de capital 

poderá reduzir. Dessa forma, o estoque de capital mede uma variável num determinado tempo 

(capital, dívida pública, riqueza), diferentemente do fluxo, que traz a medição ao longo de um 

período (investimento, exportação, PIB). 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao estoque de ativos financeiros, onde a sua posse 

aumenta o estoque de riqueza por parte do agente ou empresa, por exemplo. Esse estoque 

geralmente é utilizado para cobrir a diferença dos gastos em relação as despesas, com o 
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propósito de equilibrar o fluxo dessas contas. Com o acompanhamento dos fluxos monetários 

e reais, assim como das alterações nos estoques reais e financeiros, pode-se compreender 

melhor a dinâmica macroeconômica de uma economia, qual é informado no SCN na parte das 

Contas Econômicas Integradas (FEIJÓ et al, 2013) 

 

4.2.1 Identidades Contábeis 

 

No sistema econômico, dado que é possível mensurar todas as transações de bens e serviços 

pela mesma medida (moeda), pode-se chegar à magnitude de informação sobre o quanto foi 

produzido no país em um determinado período e como essa economia evoluiu de um período 

para outro. Isso leva a questão que dependendo do ponto de vista que se está analisando o fluxo 

de renda, é possível aplicar diferentes tipos de ótica, ou seja, quando por exemplo se observa a 

entrada da receita nas empresas resultantes da compra de bens e serviços pelas famílias, utiliza-

se a ótica do dispêndio. Quando o foco está na remuneração dos fatores de produção, emprega-

se a ótica da renda. E por fim, quando o intuito é analisar em termos monetários a atividade das 

unidades produtivas, aplica-se a ótica do produto (PAULANI; BOBIK; 2020). Para toda 

produção, há um dispêndio e geração de renda, nesse sentido as diferentes identidades contábeis 

constituem as diferentes óticas do PIB da economia (VARGAS; CORREA; LEITE 2018).  

O cálculo do PIB é mensurado a preços de mercado, dessa forma as transações econômicas 

são contabilizadas como a produção da economia. Na cadeia produtiva, dada as transações de 

mercadoria e serviços, o valor do produto de uma economia pode ser medido pelo seu Valor 

Adicionado Bruto em cada etapa da produção, que corresponde ao Valor Bruto da Produção 

deduzido pelo Consumo Intermediário dos insumos utilizados na produção do produto até sua 

fase final de venda (MOURÃO, 2008; FEIJÓ et al, 2013; VARGAS; CORREA; LEITE 2018). 

 Valor Bruto da Produção (VBP): consiste no somatório dos valores dos bens 

produzidos no período, sendo ele estocado ou vendido. Assim, o VBP corresponde ao 

faturamento bruto das empresas, sendo equivalente ao somatório total das transações 

dos mercados empresariais. 

 Valor Adicionado Bruto (VAB): ou Valor Agregado Bruto. Contabiliza o esforço 

produtivo em cada etapa da produção e de cada unidade produtora. Sua mensuração 

pode ser feita ao deduzir do VBP tudo o que se consumiu ao longo das etapas de 

produção (insumos utilizados). Tal mensuração equivale ao valor do PIB como 

demonstrado abaixo: 
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 ∑(𝑽𝑨𝑩) = (∑ 𝑽𝑩𝑷 − ∑ 𝑪𝑰) = 𝑷𝑰𝑩 (1) 
 

∑ = somatório 

CI = Consumo Intermediário 
 

Nota-se que pela ótica do produto, o VAB torna-se uma medida importante para avaliar o 

país em termos de esforços produtivos. Dessa forma, a soma de todos os VAB das empresas 

totaliza o valor agregado PIB. Algo que não seria possível se fosse considerado o VBP de todas 

as empresas, pois esse valor incorre dupla contagem, dado que a produção de bens e serviços 

utilizados como insumo na produção de outros bens seria contabilizada pelo menos duas vezes 

(FEIJÓ et al, 2013).  

Com a abertura das economias em crescimento, se torna comum que nem toda produção de 

um país em um determinado período seja realizada somente com fatores de produção de 

propriedade residente (capital monetário, capital físico e mão de obra). A parte não residente, 

mesmo que tenha gerado renda interna, não pode ser considerada nacional, dada que é 

transferida aos países proprietários desses fatores de produção (PAULANI; BOBIK; 2020). Um 

exemplo são as empresas não residentes que operam completamente ou executam alguma etapa 

de sua produção em território brasileiro; elas geram VA, porém grande parte deixa o território 

com destino aos proprietários residentes fora do país. Portanto, essa parcela é contabilizada no 

PIB, porém não participa da renda nacional. O contrário ocorre quando fatores de produção 

residentes operam na produção e geração de renda fora do país, por exemplo, uma empresa 

nacional que trabalha no exterior, mas envia seus lucros para o Brasil. Os lucros farão parte da 

renda nacional, porém não serão considerados no PIB. 

Em relação aos agregados, levando-se em conta as transações residentes e não residentes 

deu uma economia aberta, o valor do PIB contabiliza tudo o que foi produzido dentro do país, 

para qualquer origem dos fatores de produção, por outro lado, a Renda Nacional Bruta (RNB) 

contabiliza o VA de residentes, independente se é gerado dentro ou fora do país (PAULANI; 

BOBIK; 2020). 

Voltando ao SCN, ao considerar uma economia fechada e sem governo, para simplificação 

de análise, são tidas apenas as transações relacionadas aos fatores de produção empregados 

internamente. Dentre as óticas do PIB, outra forma equivalente ao cálculo do PIB pelo VAB, 

seria através dos somatórios das remunerações dos fatores de produção utilizados no processo 

produtivo (trabalho e capital), onde o salário constitui a remuneração da força de trabalho, e o 
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lucro, a remuneração das máquinas, imóveis e equipamentos utilizados na produção 

(VARGAS; CORREA; LEITE 2018). 

Conforme Mourão (2018, p. 18), o processo produtivo resulta em geração de renda 

decorrente do VA em cada etapa de produção. O total das remunerações no processo que são 

equivalentes aos custos desses fatores, constituem a Renda Interna Bruta (RIB), onde mesmo 

com uma ótica diferente, resulta no mesmo valor do PIB.  

Por fim, outra alternativa ocorre quando se observa o fluxo circular de renda, verifica-se 

que toda a produção é destinada ao consumo ou investimento, portanto a “medida do PIB pode 

ser obtida então pela soma do total dos gastos dos agentes econômicos com o consumo de bens 

e serviços além do investimento para a ampliação de capacidade produtiva ou manutenção do 

equipamento” (FEIJÓ et al, 2013, p. 25). Vale ressaltar que os gastos com bens finais 

correspondem as transações finais realizas no mercado de bens e serviços finais, o que se iguala 

aos somatórios dos preços finais de cada venda de produto (MOURÃO, 2018). 

Seguindo a mesma simplificação de uma economia sem governo e sem transações com o 

exterior, ao considerar os bens finais produzidos de uma economia para a mensuração do PIB, 

contabiliza-se os produtos prontos para o consumo dos indivíduos, assim como também a 

parcela não consumida no processo produtivo, como o insumo, ou seja, o que não serviu de 

Consumo Intermediário, mas que se tornará bem final no futuro, portanto para efeitos da 

contabilidade nacional, é classificado como um bem final (VARGAS; CORREA; LEITE 2018). 

Além do consumo dos bens finais, a acumulação da renda não gasta com os bens finais 

convertida em poupança resultará em um novo agregado denominado Despesa Interna Bruta 

(DIB).  

Quando se observa uma economia real, tanto o governo quanto as transações com outros 

países são consideras. Dessa forma os gastos públicos e tributos, assim como as exportações e 

importações, por exemplo, fazem parte da mensuração do PIB. Outros elementos como 

trabalhadores liberais, aposentados e entre outras remunerações não estão incluídas nessas 

categorias expostas anteriormente por motivos de simplificação. Porém, essas limitações são 

suficientes para compreender a estrutura fundamental das três óticas do PIB (PAULANI; 

BOBIK; 2020). 

Uma das noções mais fundamentais da contabilidade nacional é a noção das identidades 

contábeis, porém sem confundir com igualdade, pois não há uma relação de causalidade entre 

as óticas, e sim abordagens tecnicamente distintas por focarem em diferentes aspectos do 

processo econômico, quais chagam ao mesmo resultado (VARGAS; CORREA; LEITE 2018): 
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 𝑅𝐼𝐵 ≡ 𝐷𝐼𝐵 ≡ 𝑃𝐼𝐵  (2) 
 

Diante dos conceitos apresentados, pode-se trazer ao diagrama do fluxo de renda maior 

realismo acerca do funcionamento econômico. Uma vez que as empresas também investem no 

aumento da capacidade produtiva além de apenas produzir bens para o consumo final, e as 

famílias, além de utilizarem a remuneração no consumo de produtos finais oriundos das 

empresas, poupam parte de sua renda (FEIJÓ et al, 2013). 

Coma ampliação dos conceitos, pode-se introduzir ao fluxo mais dois mercados (Figura 5), 

onde o primeiro constitui o Mercado Financeiro. Nele as famílias podem aplicar seus recursos 

poupados, enquanto as empresas podem adquirir recursos para investir. Nesse mercado as 

famílias aplicam seus recursos com o recebimento de juros e as empresas emprestam recursos 

pagando juros. Por tanto, o Mercado Financeiro oferece crédito ao aplicar recursos oriundos 

das famílias para suprir a necessidade de crédito das empresas. O segundo mercado, o Mercado 

de Bens de Investimentos, fornecem os bens de capital às empresas que procuram ampliar sua 

capacidade, com a incorporação de novas tecnologias, por exemplo (FEIJÓ et al, 2013). 

 

Figura 5 - Fluxo Circular da Renda Ampliado 

 

Fonte: Adaptado de Feijó et al (2013, p. 10) 

 

Quanto maior for o dispêndio, renda ou produção de uma economia em um determinado 

período, mais intenso será seu fluxo. Já se esse período de análise for prolongado, e se for 

observado um aumento do fluxo de ano para o outro, pode-se revelar o crescimento econômico 

dessa economia. Para o cálculo dessas e demais medidas, o SCN emprega um volumoso 

conjunto de informações de empresas e domicílios, fornecidos pelo levantamento de dados e 
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estimativas estatísticas conduzidas por órgãos oficiais. A reunião dessas informações de forma 

organizada, de acordo com suas classificações formam a contabilidade nacional.  

 

5. Revisão Bibliográfica 

 

Para compreender o estado da obra sobre a participação do turismo na economia, é 

apresentado a seguir uma ampla revisão de literatura com trabalhos que se propuseram a 

investigar o impacto do turismo na economia. Os trabalhos revisados buscam traçar um 

panorama dos estudos e resultados acadêmicos ao longo dos últimos 30 anos com o objetivo de 

entender como foi a evolução das pesquisas sobre o assunto e o que se tem de mais atual na 

discussão do tema. 

De acordo com Kadota e Rabahy (2003), a evolução histórica dos instrumentos de medida 

dos impactos econômicos do turismo são classificadas em três fases, a primeira teve início em 

1937 até 1980, nela conceitos e classificações sobre a estatística do turismo foram 

desenvolvidos. A segunda fase perdurou toda a década de 1980, no qual o foco foi a 

compatibilização das definições e classificações do turismo com as contas nacionais e a 

consolidação da importância de sua mensuração. Em 1991, iniciou-se a terceira fase, com a 

elaboração do sistema de Conta-Satélite de Turismo (CST), sendo em 1997 apresentada a 

primeira proposta da CST pelo Comitê do Turismo da OCDE para seus países membros. Nesse 

período, a proposta foi implementada por inúmeros países, como também pelo setor privado, 

ainda que com algumas variações na metodologia. A OMT desenvolveu modelos padronizados 

para a elaboração da CST para seus países membros, com o objetivo de obter informações mais 

precisas e consistentes para a avaliação do impacto socioeconômico do turismo, dado que as 

estatísticas anteriores se encontravam limitadas, algo que impedia o acesso a informações fiéis 

sobre a realidade para a tomada de decisões dos agentes econômicos. 

No Brasil, entre 1989 e 1990, foram realizados estudos sobre os impactos do turismo na 

economia do país, a partir do convênio entre Embratur e a OMT, com apoio do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O estudo se fundamentou no SCN e na matriz 

insumo-produto (1980) e estabeleceu um modelo para a avaliação do setor (KADOTA E 

RABAHY, 2003). 

O turismo se caracteriza por um setor que integra variadas conexões com outros setores, 

não se restringindo a um tipo de produção, consumo ou lugar. Dessa forma, sua mensuração se 

torna mais complexa, pois é necessária uma ferramenta que possibilite isolar sua contribuição 
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do consumo e produção global da economia. Para uma avaliação eficiente do setor é necessário 

a disposição de informações consistentes e compatíveis com as contas nacionais e de possível 

comparação com outros setores, no espaço e no tempo. Diferentes áreas são consideradas na 

avaliação do setor, entre os principais agregados estão a demanda, produção, formação bruta de 

capital, avaliação do impacto e outros indicadores de medidas fiscais (KADOTA; RABAHY, 

2003). 

As formas de calcular os impactos do turismo podem variar na literatura de acordo com os 

dados disponíveis sobre os setores da economia que se inserem na atividade turística, porém, a 

maneira mais próxima é através da utilização das ACTs, que permitem observar qual a 

relevância e composição de cada setor na atividade. Além da mensuração, os métodos de análise 

também variam na literatura, sendo os principais: a CST, a matriz insumo-produto, modelos de 

equilíbrio geral e a matriz de contabilidade social (GONÇALVES; FARIA; HORTA, 2020). 

Outra dificuldade encontrada nos estudos sobre o turismo está na sua classificação. Pois, tal 

atividade engloba muitos produtos e serviços que são consumidos tanto por turistas, como por 

residentes. Nesse caso, é necessário separar o tipo de consumidor para se fazer uma 

classificação e mensuração mais adequada de seu impacto.  

O IBGE (2012) realizou estudos sobre a mensuração das ACTs até o ano de 2012, porém 

sem diferenciar o consumo dos não residentes dos residentes. Por outro lado, o IPEA (2006) 

iniciou em 2003 a construção do Sistema de Informação Integrado de Informações sobre o 

Mercado de Trabalho no Setor do Turismo (SIMT), onde mensura o emprego no turismo, 

distinguindo o tipo de consumidor por um coeficiente turístico. Outras iniciativas regionais 

também atuam em pesquisas, como é o caso por exemplo da Fundação de Economia e 

Estatística (2016) no Rio Grande do Sul e a Fundação João Pinheiro (2017) em Minas Gerais 

(GONÇALVES; FARIA; HORTA, 2020). 

Rabahy e Rejowski (2001) em seu estudo salientam os principais resultados oriundos de um 

projeto aprovado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em 

conjunto com a OMT e EMBRATUR. Esse projeto procurava estimar um modelo de Sistema 

de Contas Nacionais do Turismo (SCNT) compatível com a contabilidade nacional, capaz de 

identificar os agregados macroeconômicos do turismo e a estrutura do setor pela matriz insumo-

produto de 1980. A partir dos resultados da matriz das contas nacionais do IBGE de 1980, o 

estudo estimou que o turismo em 1989 respondia por 2,55% da produção nacional. 

Casimiro Filho (2002) elaborou um dos estudos mais referenciados sobre o turismo ao 

analisar as contribuições do turismo na economia brasileira para o ano de 1999. O autor 
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procurou mensurar as relações intersetoriais e o impacto da variação da demanda final do 

turismo sobre emprego, renda e produto. O instrumental de análise empregado partiu da teoria 

de insumo-produto que permitiu a identificação de setores chave. Os resultados mostraram que 

os setores que compõem o turismo possuem significantes multiplicadores setoriais para a renda 

e produção, e possuem grande influência na geração de novos postos de trabalho. Em relação 

ao PIB, o estudo apontou para uma participação do turismo no PIB nacional e no total de 

empregos de 7,54% e 12,2% respectivamente, onde o turismo doméstico se mostrou mais 

eficiente comparado ao turismo internacional de maneira geral, ainda que seja gerador de 

divisas para o país. 

Kadota e Rabahy (2003) partindo de conceitos e métodos da construção da primeira CST 

no Brasil, buscaram medir o impacto do turismo nas contas nacionais do país para o ano de 

1999. O estudo utilizou dados do IBGE, da Pesquisa Anual de Serviços (PAS), Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF), e dados da Pesquisa Fipe-Embratur sobre a composição dos 

gastos do turismo doméstico. Seus principais resultados mostraram que o consumo turístico 

representou 5,3% do PIB, onde verifica-se que o tipo de turismo interno foi o maior responsável 

pela contribuição. Dentre as atividades de maior destaque, transporte, alimentação e alojamento 

tiveram maiores contribuições. Em relação a produção, as atividades que atendem ao turismo 

geraram R$ 19,1 bilhões na economia, ou seja, a participação do turismo representou 2% do 

PIB do país no período. 

A partir de uma pesquisa realizada pelo IPEA (2006), qual estimou a participação do 

emprego formal nas atividades turísticas, correspondente exclusivamente aos turistas, Takasago 

et al (2010) separaram os gastos dos turistas dos residentes para verificar o impacto do 

desenvolvimento do turismo sobre a geração de renda, emprego, produção e do VA dos setores 

que compõem o turismo. Com informações do lado da oferta de setores que se inserem no 

turismo, retirados do IPEA, CAGED e IBGE, o estudo aplicou a matriz insumo-produto para o 

ano de 2006. Os resultados mostraram significativo potencial na geração de empregos, mas 

sobretudo na geração de renda, onde serviços de atividades recreativas e culturais, assim como 

atividades auxiliares do transporte aquaviário de passageiros, alimentação, alojamento e 

transporte rodoviário municipal de passageiros tiveram maior peso. Considerando apenas os 

serviços turísticos, o turismo contribuiu para o PIB com 2,3% em 2006, onde o VA do turismo 

relativo à economia representou 2,33%. Com a inclusão de outros serviços demandados devido 

a atividade turística, a contribuição cresceu para 5,0%. 
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Em um novo estudo dentro de uma ótica regional, Takasago e Mollo (2011) novamente 

analisaram o potencial do setor turístico na geração de renda e emprego, dessa vez para o 

Distrito Federal (DF). Ao utilizar novamente a metodologia matriz insumo-produto, embasados 

na pesquisa realizada pelo Ipea (2006), sobre o emprego no turismo, qual obteve coeficientes 

de participação do setor. Observou-se que o turismo no DF correspondeu a 1,4% do PIB, onde 

se destacou as remunerações de autônomos no turismo com participação de 5%. O turismo se 

mostrou potencializador na geração de emprego e principalmente da renda no DF comparado 

com todos os setores da economia. Os setores de alimentação, alojamento e atividades 

recreativas e culturais foram os mais expressivos tanto na geração de produção, quanto de 

emprego e renda, que dessa forma, segundo os autores, deveriam ser mais visados na aplicação 

de políticas públicas para o desenvolvimento do setor. 

Segundo o IBGE (2012), em 2008, as ACTs geraram R$ 90,5 bilhões de Valor Bruto (VB) 

de produção, já em 2009, aumentou para R$213,3 bilhões, o que representou um crescimento 

de 4,6% em relação a 2008, com uma participação de 7,3% no VB total da produção de serviços 

no país, e de 3,9% do total da economia brasileira. A atividade de serviços de alimentação foi 

a que mais se destacou na produção das ACTs (41,9%), seguido de transporte rodoviário 

(16,3%) e das atividades recreativas, culturais e desportivas (13,6%). O Valor Adicionado Bruto 

(VAB) pelas ACTs gerou R$ 103,6 bilhões, o que correspondeu a 5,5% do VAB do setor de 

serviços e 3,7% do VAB total da economia. As ACTs que tiveram maiores participações no 

VAB foram as de alimentação (37,4%), atividades recreativas, culturais e desportivas (17,9%) 

e transporte rodoviário (17,4%). 

Em um contexto regional Souza, Guilhoto e Silveira Neto (2015) mensuraram a 

contribuição do turismo para a região do Nordeste, no tocante ao emprego, renda e redução da 

desigualdade social. O estudo para o período de 2009 utilizou uma matriz insumo-produto inter-

regional com informações intersetoriais da matriz insumo-produto, além de dados da PNAD e 

POF. Constatou-se que a participação do turismo na região Nordeste correspondeu a 2,77% do 

PIB regional e 2,27% do PIB nacional. O emprego no setor em relação ao total de empregos no 

Nordeste foi de 3,9%, atingindo uma média menor que a nacional que alcançou 4,2% em suas 

estimativas. No tocante a geração de emprego e renda regional, as atividades de alojamento, 

transporte rodoviário de passageiros e alimentação foram as que mais se destacaram. Impactos 

positivos também foram encontrados em relação a distribuição de renda, principalmente na 

renda do trabalho, o que mostrou o potencial do setor em reduzir a desigualdade na renda na 

região. 
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Rabahy (2019) traz uma síntese da atividade turística no Brasil com a reunião de dados 

oficiais sobre a movimentação dos turistas, gastos dos turistas internacionais no país e nacionais 

dentro e fora do país, assim como dados extraídos da Balança de Pagamentos sobre as receitas 

e despesas das viagens internacionais. Os dados são disponíveis pela OMT, Embratur, 

Ministério do Turismo e Banco Central. Através do fluxo de gastos e receitas turísticas, o autor 

calculou o impacto do turismo em valores absolutos, que em suas estimativas representou 

2,98% do PIB em 2012. As regiões que tiveram maior participações foram a Nordeste (6,84%), 

Sul (3,63%), e Centro-Oeste (3,11%), superando as regiões Norte (2,73%) e Sudeste (1,88%). 

A região Sudeste apesar de ser a região que mais arrecadou com o turismo no período (35%), 

em relação ao PIB foi a região que possuiu a menor participação. 

Gonçalves, Faria e Horta (2020) apresentaram em seu artigo uma metodologia que buscou 

mensurar a dimensão e evolução das ACTs para o Brasil e suas Unidades Federativas (UFs), 

entre o período de 2010 a 2015. Para o estudo foi utilizada uma abordagem de mensuração pelo 

lado da oferta que seguiu o padrão adotado para as atividades das Contas Nacionais e Regionais. 

A metodologia quantitativa utilizou dados da massa salarial das ACTs, desagregada pelo nível 

CNAE com estimação de pesos para o somatório do VA de cada ACT de todas as UFs. No 

âmbito nacional, empregou-se a estratégia de análise bottom-up, dessa forma os resultados dos 

somatórios dos VAs das UFs compõem o resultado do VA das ACTs nacional. Os dados estão 

disponíveis respectivamente na RAIS do Ministério da Economia e nas Contas Nacionais e 

Regionais do IBGE. Os resultados mostraram que estados litorâneos tendem a apresentar maior 

participação das ACTs na economia e 13 das UFs possuíram uma participação maior que a taxa 

brasileira em 2015 (3,27%). Santa Catarina, com uma participação de 3,14 % em 2015, ficou 

em 14º lugar dentre todos os estados, onde possui maior participação nas atividades de 

alojamento e alimentação e arte, cultura e lazer no ano de 2015, um pouco diferente do Brasil, 

no qual a atividade de alojamento e alimentação e transporte público tiveram maior atuação. 

Em um relatório publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OECD), que usufruiu de contribuições estatísticas de especialistas e países 

membros/parceiros, procurou analisar o turismo por uma perspectiva de Trade in Value Added 

(Comércio de Valor Agregado), com o propósito de encontrar novas evidências sobre a relação 

comércio, produção e consumo turístico, além de seus benefícios. Essa abordagem mede o 

comércio do turismo em VA ao rastrear o valor de cada indústria e país na cadeia produtiva. As 

estimativas de VA se baseiam em tabelas nacionais de insumos e produtos oriundos das contas 

nacionais dos países, dados estatísticos do comércio bilateral e da CST.  
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Para o estudo 65 países foram selecionados e com dados disponíveis para o período de 2005 

a 2015. O relatório utilizou a metodologia Inter-Country Input-Output (ICIO), que é 

basicamente uma matriz insumo-produto, qual reflete as inter-relações entre as indústrias 

domésticas e a demanda final (OECD, 2019). “A ICIO conecta processos de produção, dentro 

e entre países e indústrias, e captura ligações comerciais bilaterais e trocas de bens e serviços 

intermediários.” (OECD, 2019, p. 35, tradução nossa). Os resultados mostraram que cerca de 

11% dos gastos resultam do VA exterior ou importado de não residentes nos países da OECD. 

O Quadro 1 abaixo resume toda a bibliografia exposta que contribuiu para o embasamento 

do presente estudo. A bibliografia explorou diferentes metodologias, períodos e resultados, 

porém todos com o mesmo objetivo de medir a contribuição e tamanho do turismo na economia, 

mesmo que com diferentes níveis geográficos. 

 

Quadro 1 -  Resumo dos estudos sobre o tamanho do turismo na economia 

Autores Metodologia Local Período Resultado 

Rabahy e Rejowski (2001) Matriz Insumo-Produto Brasil 1989 2,55% 

Cassimiro Filho (2002) Matriz Insumo-Produto Brasil 1999 7,54% 

Kadota e Rabahy (2003) Conta-Satélite Brasil 1999 2% 

Takasago et al (2010) Matriz Insumo-Produto Brasil 2006 2,3% 

Takasago e Mollo (2011) Matriz Insumo-Produto DF 2004 1,4% 

IBGE (2012) Valor Adicionado Brasil 2009 3,7% 

Souza, Guilhoto e Silveira Neto 

(2015) 
Matriz Insumo-Produto 

Nordeste 

Sudeste 

Sul 

Brasil 

2009 

2,77% 

2,36% 

1,86% 

2,27% 

Rabahy (2019) Gastos e Receitas 

Centro-Oeste 

Nordeste 

Norte 

Sudeste 

Sul 

Brasil 

2012 

3,11% 

6,84% 

2,73% 

1,88% 

3,63% 

2,98% 

OECD (2019) Matriz Insumo-Produto 65 países 2005 a 2015 11% 

Gonçalves, Faria e Horta (2020) Valor Adicionado 
Brasil 

SC 

2010 a 2015 

2010 a 2015 

3,31% 

3,10% 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

Assim, os achados preliminares dão conta de que a participação do turismo na economia 

tem variado em torno de 3% no Brasil, a depender da forma de cálculo, o período de análise e 

a região de estudo. Para a Região Sul e para Santa Catarina os percentuais médios também 

ficaram em torno de 3% a depender da metodologia e do período analisado. 
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Diante disso, o próximo capítulo apresenta a estratégia empírica proposta para este estudo 

considerando a disponibilidade e a periodicidade de dados, levando-se em consideração 

critérios como consistência dos dados, confiabilidade da fonte e adequação metodológica ao 

sistema de contas. 

 

6. Estratégia Empírica Para o Estudo 

 

Diante de todo o material teórico e bibliográfico apresentado, a solução proposta para esse 

estudo vai utilizar os dados de Valor Adicionado, conforme proposto pela Secretaria do Estado 

da Fazenda (vide Portaria SEF-SC 233/2012 apresentada a seguir), das ACTs como proxy para 

o PIB Turístico de Santa Catarina pela ótica da produção. Em Santa Catarina a Secretaria do 

Estado da Fazenda compila e divulga anualmente dados a nível municipal e por classificação 

de classe CNAE dos Valores Adicionados. Os dados por CNAE de 7 dígitos foram solicitados 

pela SANTUR e fornecidos mediante acordo de cooperação SGP-E SANTUR 809/2021 

(ANEXO B). 

A utilização desses dados permitirá um acompanhamento sistemático e reprodução futura 

dos cálculos. Trata-se de dados oficiais, que inclusive são utilizados para a formação do Índice 

de retorno do ICMS ao município, conforme definido pela Portaria SEF-SC 233/2012: 

 

“O valor adicionado corresponderá, em cada ano civil, para cada 

Município (Port. SEF 233/2012): 

I – nas hipóteses de operações ocorridas sob o regime de tributação 

“normal” (apuração pela diferença entre débitos e créditos), ao valor da 

mercadoria saída, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu 

território, deduzido o valor das mercadorias entradas; 

II – nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo 

único do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras situações, em 

que se dispensem os controles de entrada, ao percentual de 32% (trinta 

e dois por cento) da receita bruta; 

III – nas hipóteses de prestação de serviços de transporte, ao valor das 

operações de saídas deduzido 20% (vinte por cento) a título de entradas 

para execução do serviço de transporte intermunicipal e interestadual 

(RICMS, Anexo 2, art. 25); 

IV – nas hipóteses de saídas de produtor primário, pessoa física, ou de 

pessoa jurídica sem inscrição no CCICMS, ao valor das operações de 

saídas da produção primária agropecuária, extrativa ou mineral; 

V – nas hipóteses de transferências da produção primária do local da 

produção para a sede do estabelecimento, ao valor do custo da produção 

desde que não inferior a 50% (cinqüenta por cento) e nem superior a 
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75% (setenta e cinco por cento) da saída da mesma mercadoria realizada 

pelo estabelecimento; 

VI – nas hipóteses de operações de marketing direto efetuado por 

contribuinte estabelecido em outra UF considerar-se-á como valor 

adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) do valor da 

venda informado na DIME/GIA-ST; 

VII – nas hipóteses de comércio atacadista de energia e de distribuição 

de energia elétrica, inclusive a gerada por fonte eólica, ao valor do 

consumo de energia elétrica ocorrido no Município, proporcional ao 

valor adicionado apurado para o estabelecimento atacadista ou 

distribuidor; 

VIII – nas hipóteses de operações com distribuição de gás natural, ao 

valor do consumo, proporcional ao valor adicionado apurado para o 

estabelecimento distribuidor; 

IX – nas hipóteses de prestação de serviços de comunicação, ao valor 

do serviço de comunicação na proporção que o valor do serviço 

representa no valor adicionado calculado para o estabelecimento de 

comunicação; 

X – nas hipóteses de lançamento de ofício por omissão de saídas, ao 

valor das operações de saídas não declaradas; 

XI – nas hipóteses de confissão espontânea de débitos, ao valor 

correspondente as saídas, deduzidas as entradas, objeto da confissão; 

XII – nas hipóteses de operações em consignação industrial ou 

mercantil, ao valor das remessas em consignação, deduzidas as 

respectivas devoluções; 

XIV – Na hipótese de fornecimento de alimentos preparados para 

empresas, ao valor do fornecimento ocorrido no Município, 

proporcional ao valor adicionado apurado o estabelecimento fornecedor 

dos alimentos preparados; e 

XIII – nas demais hipóteses, ao valor das operações de saída, acrescido 

do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor 

das entradas em cada ano civil;” (SEF/SC, 2012) 

 

 

O estudo compreende o período de 2015 a 2019 e os dados são referentes aos VAs totais da 

economia dos 295 municípios do estado de Santa Catarina e também de seus VA das ACTs. As 

ACTs estão desagregadas em seis divisões que seguem o padrão da SANTUR e a classificação 

CNAE 2.0 a nível subclasse:  

 

i) Agências e organizadoras de viagem;  

ii) Alimentação;  

iii) Atividades culturais, desportivas e recreativas; 

iv) Hospedagem; 

v) Transporte; 

vi) Demais categorias. 
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Por fim, o estudo também fará uma análise comparativa do VA do turismo e seu peso nas 

economias locais entre as 13 regiões turísticas do estado de Santa Catarina, reconhecidas pelo 

Mtur em 2019. Estão contemplados estimativas per capita para cada município, onde dados 

populacionais disponibilizados pelo IBGE foram utilizados. Para as análises estáticas (dados de 

corte) os valores são apresentados em preços correntes, já para uma análise comparativa no 

tempo os valores, os dados foram deflacionados pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) 

para o ano base de 2019.  

Como parte integrante do projeto foram realizados cursos de treinamento com o quadro de 

pessoal indicado pela SANTUR nos dias 25/11; 26/11; 29/11; 30/11; 06/12 e 07/12 das 14h às 

17h nas dependências da ESAG-UDESC e todo o material utilizado no curso (slides de aulas, 

bancos de dados e arquivos georreferenciados) farão parte do material complementar entregue 

junto com este relatório. 
 

7. Resultados e Análise Descritiva  

 

Começando a análise de forma ampla, considerando todas as atividades econômicas de um 

município, a Tabela 1 mostra o ranking das 20 cidades com os maiores VAs em 2015 e 2019. 

No ano de 2015, destacou-se as regiões do Caminhos dos Príncipes, qual concentra municípios 

com alto VA, onde o munícipio de Joinville apresentou o maior VA total de Santa Catarina (R$ 

20,1 bilhões), com destaque também para mesma região, Jaraguá do Sul (R$ 6,6 bilhões) com 

a 4ª maior contribuição. Entre os principais municípios também estão Itajaí (R$ 16,6 bilhões), 

Blumenau (R$ 10,7 bilhões), Florianópolis (R$ 6,5 bilhões) e Chapecó (R$ 5,5 bilhões) 

Ao observar os dados de 2015 e 2019, pode-se dizer que as regiões que continham as cidades 

com os maiores valores em VA total da economia Catarinense foram: Caminho dos Príncipes, 

Costa Verde e Mar, Vale Europeu e Grande Florianópolis. Esse fenômeno também se confirma 

no ano de 2019, onde Joinville (R$ 22,2 bilhões), Itajaí (R$ 20,5 bilhões), Blumenau (R$ 11 

bilhões), Florianópolis (R$ 6,9 bilhões), Jaraguá do Sul (R$ 6,7 bilhões) e Chapecó (R$ 6 

bilhões) se encontraram mais uma vez nas primeiras posições. 

 

Tabela 1 - Ranking dos 20 municípios com maiores VAs (R$ a preços constantes de 2019)  

   (continua) 

Município 2015 Município 2019 

Joinville 20.185.234.047,58 Joinville 22.275.014.500,00 
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Município 2015 Município 2019 

Itajaí 16.672.318.797,40 Itajaí 20.544.949.957,00 

Blumenau 10.727.929.294,31 Blumenau 11.052.333.256,00 

Jaraguá do Sul 6.680.883.722,52 Florianópolis 6.934.495.109,00 

Florianópolis 6.579.287.184,90 Jaraguá do Sul 6.790.302.188,00 

Chapecó 5.581.502.222,65 Chapecó 6.030.207.408,00 

São José 5.453.710.628,19 São José 5.579.133.374,00 

Criciúma 4.368.156.595,25 Criciúma 4.551.081.941,00 

Lages 4.299.819.972,91 Brusque 4.258.843.544,00 

Brusque 3.784.327.952,64 Lages 4.144.884.014,00 

São Francisco do Sul 2.996.391.806,46 São Francisco do Sul 3.261.257.953,00 

Palhoça 2.572.365.310,80 Palhoça 3.075.136.913,00 

Concórdia 2.340.054.220,16 Araquari 2.924.589.601,00 

São Bento do Sul 2.310.334.754,25 Concórdia 2.847.957.434,00 

Campos Novos 2.245.631.927,49 Gaspar 2.655.673.521,00 

Guaramirim 2.159.978.207,33 Caçador 2.592.649.801,00 

Caçador 2.109.725.611,63 Navegantes 2.547.719.376,00 

Gaspar 2.092.292.437,65 São Bento do Sul 2.455.700.234,00 

Balneário Camboriú 2.080.992.992,72 Videira 2.294.576.557,00 

Indaial 1.986.733.345,71 Balneário Camboriú 2.292.433.259,00 

Videira 1.969.276.969,29 Campos Novos 2.170.197.255,00 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da SEF (2021) 
 

É possível perceber, por exemplo, que no período de análise de 2015 a 2019 ocorreram 

poucas alterações nas posições do ranking de municípios com maior valor adicionado no estado, 

as taxas de crescimento desses top 20 variaram entre -3,35% a 26,93% perfazendo uma média 

de crescimento no período em torno de 10%. Esses resultados indicam uma certa estabilidade 

na dimensão econômica dos principais municípios do estado. 

Em relação as ACTs, Tabela 2 a seguir apresenta os rankings das 20 cidades com os maiores 

VAs em relação as ACTs, como também os ponderados pela população, todos para o ano mais 

recente de 2019. É natural que as grandes cidades do estado acabem adicionando mais valor 

também nas ACTs e isso fica evidenciado na Tabela 2. Por isso é importante colocar alguma 

métrica de ponderação ou equiparação nesses dados como por exemplo a população.  

Fazer a análise per capita mostra a importância relativa das ACTs em relação a população 

do município, é como se ela representasse a fatia média que cada morador ajudou a adicionar 
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nas atividades características. As cidades das regiões mais ao Litoral se destacaram nos valores, 

mas já aparecem também municípios importantes na região oeste, vale e serra.  

Porém, quando ponderados pela população, ocorre uma grande diversificação regional o 

que ajuda a entender configurações locais de produção e geração de valor no turismo, entretanto 

ainda é grande a presença de municípios mais litorâneos de Santa Catarina. 

 

Tabela 2 - Ranking dos 20 municípios em relação ao VA das ACTs e per capita em 2019 

(R$) 

Município ACT Município ACT per capita 

Itajaí 1.089.016.832,00 Pinheiro Preto 15.297,00 

Florianópolis 872.123.008,00 Pomerode 5.982,83 

Joinville 832.691.392,00 Itajaí 4.960,54 

Blumenau 368.359.168,00 Schroeder 4.160,10 

Balneário Camboriú 341.989.408,00 Lajeado Grande 3.122,53 

São José 337.108.832,00 Agrolândia 2.444,04 

Criciúma 216.465.248,00 Balneário Camboriú 2.403,38 

Pomerode 200.107.696,00 Penha 2.113,08 

Chapecó 161.343.936,00 Araquari 2.085,66 

Jaraguá do Sul 146.174.400,00 Paulo Lopes 1.976,77 

Palhoça 129.368.512,00 Águas Mornas 1.916,10 

Lages 99.203.480,00 Cordilheira Alta 1.789,09 

Schroeder 88.880.512,00 Florianópolis 1.740,86 

Araquari 79.524.192,00 Bombinhas 1.672,66 

Itapema 77.199.512,00 São Miguel do Oeste 1.587,53 

Penha 68.740.720,00 Salto Veloso 1.584,17 

São Miguel do Oeste 64.266.252,00 Garuva 1.554,09 

Tubarão 59.526.968,00 Apiúna 1.418,40 

Imbituba 58.305.876,00 Joinville 1.410,23 

Pinheiro Preto 54.380.852,00 Piratuba 1.407,40 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da SEF (2021) 
 

Quando a análise é feita para as ACTs, torna-se importante entender a configuração dessas 

atividades no espaço já que como é sabido, Santa Catarina apresenta características de clima, 

relevo, geografia, colonização, capital instalado, qualificação de mão de obra, dentre outros 

fatores trazem vantagens (e também limitações) produtivas que ajudam a explicar as diferenças 

regionais e contribuem para entender, em algum grau, as mudanças que vêm ocorrendo no perfil 

das ACTs no Estado.  A Figura 6 apresenta os mapas para os valores adicionados em cada 

município no período entre 2015 e 2019. A coluna da esquerda apresenta o VA nas ACTs e a 

coluna da direita apresenta o VA nas ACTs per capita.   
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Figura 6 - VA das ACTs (R$ a preços correntes)    (continua) 

VA ACTs VA ACTs per capita 

2015 Top 10: Itajaí, Florianópolis, Joinville, Blumenau, Pomerode, 

Balneário Camboriú, São José, Jaraguá do Sul, Criciúma, Chapecó 

2015 Top 10: Pinnheiro Preto, Pomerode, Itajaí, Schroeder, Araquarí, 

Balneário Camboriú,  Agrolândia, Iomerê, Navegantes, Cordilheira Alta 
  

2016 Top 10: Itajaí, Florianópolis, Joinville, Pomerode, Blumenau, São José, 

Balneário Camboriú, Criciúma, Chapecó, Jaraguá do Sul 

2016 Top 10: Pinnheiro Preto, Pomerode, Itajaí, Schroeder, Iomerê, Itapoá, 

Araquarí, Águas Mornas, Cordilheira Alta, Balneário Camboriú 
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2017 Top 10: Itajaí, Florianópolis, Joinville, Blumenau, Balneário 

Camboriú, São José, Pomerode, Criciúma, Chapecó, Jaraguá do Sul 

2017 Top 10: Pinnheiro Preto, Pomerode, Itajaí, Schroeder, Apiúna, Águas 

Mornas, Balneário Camboriú, Tangará, Paulo Lopes, Araquarí, Iomerê 

  

2018 Top 10: Itajaí, Florianópolis, Joinville, Blumenau, São José, Balneário 

Camboriú, Criciúma, Pomerode, Chapecó, Jaraguá do Sul 

2018 Top 10: Pinnheiro Preto, Pomerode, Itajaí, Schroeder, Tangará, 

Balneário Camboriú, Araquarí, Paulo Lopes, Águas Mornas, Iomerê 
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2019 Top 10: Itajaí, Florianópolis, Joinville, Blumenau, , Balneário 

Camboriú, São José, Criciúma, Pomerode, Chapecó, Jaraguá do Sul 

2019 Top 10: Pinnheiro Preto, Pomerode, Itajaí, Schroeder, Lajeado Grange, 

Agrolândia, Balneário Camboriú, Penha, Araquarí, Paulo Lopes 

  

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da SEF (2021) 
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Em 2015 a região ao Norte do estado se destacou, dessa vez com maior contribuição do 

litoral, onde os municípios de Itajaí (R$ 641 milhões), Florianópolis (R$ 582 milhões) e 

Joinville (R$ 455 milhões) então no topo com os maiores valores, quais são pertencentes as 

regiões turísticas de Costa Verde e Mar, Grande Florianópolis e Caminho dos Príncipes 

respectivamente. Em seguida os municípios Blumenau (R$ 251 milhões), Pomerode (R$ 250 

milhões) e Balneário Camboriú (R$ 242 milhões) também apareceram em destaque. 

De acordo com as cidades destaque ao longo do tempo, pode-se dizer que as cidades que 

apresentaram maiores valores das ACTs foram Itajaí, Florianópolis e Joinville, quais 

encerraram o ano de 2019 com o VA das ACTs em R$ 1 bilhão, R$ 872 milhões e R$ 833 

milhões respectivamente (Tabela 2). 

Ao ponderar o VA das ACTs de cada município por seu tamanho populacional residente no 

mesmo período, obtém-se uma outra perspectiva da contribuição de cada local, pois é natural 

que municípios maiores obtenham valores maiores, porém quando se leva em conta a 

população, percebe-se que nem sempre um alto VA é significante de acordo com sua 

expressividade populacional. Sobre os valores das ACTs per capita,  em 2015 o município 

Pinheiro Preto (R$ 17,9 mil) ocupou a primeira posição. Seguido de  Pomerode (R$ 8 mil), 

Itajaí (R$ 3,1 mil), Schroeder (R$ 1,99 mil), Araquari (R$ 1,98 mil) e Balneário Camboriú (R$ 

1,8 mil) com os maiores valores. 

Em 2019, não houve grandes mudanças (Tabela 2), onde o município de Pinheiro Preto (R$ 

15,3 mil) continua na primeira posição, seguido novamente por Pomerode ($R 5,9 mil), Itajaí 

(R$ 4,9 mil) e Schroeder (R$ 4,1 mil), onde dessa vez Lajeado Grange (R$ 3,1 mil) aparece em 

4º luagar, seguido de Agrolândia (R$ 2,4 mil). 

Em um panorama comparativo do VA total entre 2015 e 2019, observou-se que a região 

turística Caminho dos Príncipes possuiu o maior VA total em todos os períodos (Tabela 3). A 

região detém Joinville, o maior município do estado, sendo um dos maiores polos industriais e 

exportadores catarinense, com destaque também pelo seu setor de Serviços, sendo qual é  maior 

do município (SEBRAE, 2019). 

 A região da Costa Verde e Mar e do Vale Europeu disputaram o segundo maior VA durante 

o período. A região Costa Verde e Mar possui o município de Itajaí e Balneário Camboriú; o 

primeiro forte na atividade pesqueira, portuária e industrial e tem como base o setor de Serviços 

e Indústria; o segundo com uma maior presença do setor de Serviços e Administração, tendo o 

comércio turístico como forte impulsionador na economia. Já a região do Vale Europeu, é muito 
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reconhecida por abrigar cidades-polo da indústria têxtil como Brusque e Blumenau, ambos mais 

presentes nas atividades dos setores de Serviços e Indústria (SEBRAE, 2019). 

Dentre as regiões com maior participação no VA de Santa Catarina, as que apresentaram 

um maior crescimento em seu VA, entre 2015 e 2019, foram Costa Verde e Mar com 24,98% 

e Caminho dos Príncipes com 12,17%. Ao considerar todas as regiões, Vale das Águas foi a 

que mais cresceu, onde elevou 25,36% seu VA no mesmo período. 

 

Tabela 3 - VA total das 13 regiões turísticas de Santa Catarina (R$ a preços constantes de 

2019) 

Regiões Turísticas 2015 2016 2017 2018 2019 

Caminho dos Canyons 3.220.737.754,67 3.152.657.968,63 3.044.418.894,26 3.168.993.276,23 3.164.837.519,00 

Caminho dos Príncipes 39.791.404.094,05 39.865.379.494,22 41.220.088.018,20 42.132.403.945,80 44.635.238.703,00 

Caminhos da Fronteira 4.530.294.859,98 4.844.906.369,27 4.639.135.364,28 4.677.891.184,48 4.864.426.127,00 

Caminhos do Alto Vale 6.400.500.142,30 6.385.715.962,48 6.820.792.077,21 7.113.735.904,30 7.191.462.582,00 

Caminhos do Contestado 5.924.386.939,90 5.911.388.034,61 6.338.029.239,89 6.942.517.962,36 6.855.012.866,00 

Costa Verde e Mar 23.185.505.677,49 23.833.570.739,09 26.618.818.887,51 28.088.401.694,40 28.976.643.206,00 

Encantos do Sul 17.851.472.076,30 17.699.598.980,60 18.387.935.081,93 18.742.949.879,10 19.132.673.341,00 

Grande Florianópolis 19.180.522.823,40 19.181.975.164,38 19.551.423.195,55 20.005.547.381,18 20.284.911.142,00 

Grande Oeste 15.460.118.059,61 15.631.394.826,86 15.799.972.383,60 15.754.340.606,65 16.585.157.276,00 

Serra Catarinense 7.620.565.083,06 8.001.592.836,72 7.844.688.874,20 7.698.240.384,59 7.483.975.990,00 

Vale das Águas 6.440.902.784,47 7.152.217.943,24 7.127.054.573,73 7.191.620.434,49 8.074.436.857,00 

Vale dos Imigrantes 22.642.310.503,06 23.453.630.046,76 23.421.800.437,30 23.939.569.655,40 25.115.862.783,00 

Vale Europeu 25.059.621.421,42 26.148.275.771,40 27.035.053.450,53 26.358.221.388,73 27.195.265.906,00 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da SEF (2021) 

 

Em relação aos VAs específicos das ACTs, o que caracteriza o PIB Turístico de cada região 

turística, a região Costa Verde e Mar se destacou com o maior valor em todos os anos, seguido 

por Caminho dos Príncipes e da Grande Florianópolis (Tabela 4). Nota-se que tanto nos VAs 

totais como nos das ACTs, as regiões turísticas litorâneas possuem maior participação na 

economia do estado.  

Ao analisar as regiões com os maiores VAs das ACTs, as que apresentaram maior 

crescimento, entre 2015 e 2019, foram a Grande Florianópolis com 35,08% – bem com dentre 

todas as regiões – e Caminho dos Príncipes com 32,14%. 
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Tabela 4 - VA das ACTs das 13 regiões turísticas de Santa Catarina (R$ a preços 

constantes de 2019) 

Regiões Turísticas 2015 2016 2017 2018 2019 

Caminho dos Canyons 35.694.255,90 40.848.461,98 47.740.951,50 42.159.528,67 47.755.684,00 

Caminho dos Príncipes 1.007.079.704,35 953.959.029,52 1.028.933.463,88 1.117.884.381,70 1.330.753.293,00 

Caminhos da Fronteira 81.662.674,66 93.182.010,62 40.350.127,70 66.007.436,84 90.365.472,00 

Caminhos do Alto Vale 100.048.574,67 103.512.261,61 90.606.163,83 87.328.402,93 108.440.021,00 

Caminhos do Contestado 41.216.279,07 37.988.941,73 42.955.313,33 54.505.274,33 48.232.980,00 

Costa Verde e Mar 1.334.037.218,10 1.342.415.592,09 1.540.014.671,13 1.562.791.403,38 1.731.215.973,00 

Encantos do Sul 457.060.358,51 436.879.936,44 442.244.266,99 475.431.070,26 487.986.702,00 

Grande Florianópolis 1.057.663.787,23 1.148.426.724,24 1.186.724.925,24 1.403.456.049,82 1.428.679.906,00 

Grande Oeste 227.209.605,71 196.099.142,33 179.422.205,63 193.932.687,82 225.408.664,00 

Serra Catarinense 105.219.942,85 109.514.755,35 112.808.126,73 129.031.995,72 130.562.945,00 

Vale das Águas 22.547.045,85 22.161.678,60 23.157.518,72 23.965.930,76 25.316.027,00 

Vale dos Imigrantes 291.368.591,94 302.117.399,26 282.889.215,26 296.496.430,98 252.579.033,00 

Vale Europeu 816.560.138,86 844.088.976,64 777.613.837,49 738.209.418,91 778.370.611,00 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da SEF (2021) 
 

O Gráfico 9 mostra que o VA das ACTs evoluiu entre 2015 e 2019 no estado, onde em 

2019, as ACTs encerraram o ano com R$ 6,6 bilhões, sendo o maior valor desde 2015 

apresentado um crescimento de 19,87% em todo o período.  
 

Gráfico 9 - Evolução das ACTs entre 2015 e 2019 (R$ a preços constantes de 2019) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da SEF (2021) 

 

Em um comparativo entre as ACTs tradicionais, as que obtiveram maior participação tanto 

em 2015 quanto em 2019 foram as de alimentação, transporte e atividades desportivas e 
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recreativas (Gráfico 10). Durante todo o período, as ACTs que apresentaram maior crescimento 

foram as de agência e organizadoras de viagem (85,66%) e hospedagem (53,45%). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante dos dados apresentados, a próxima seção irá abordar a participação das ACTs em 

diferentes níveis geográficos, onde irá concluir com a apresentação da proposta do estudo, que 

é estimar a participação do VA das ACTs para o estado. 

 

7.1 Participação do Turismo em Santa Catarina 

 

A Tabela 5 apresenta duas informações muito interessantes. Para cada ano entre 2015 e 

2019 e para cada uma das 13 regiões turísticas de Santa Catarina, a primeira coluna mostra a 

participação percentual das ACTs no total de cada região (%Reg) e a segunda coluna mostra o 

peso da região na geração de valor em ACTs no Estado de Santa Catarina (%SC). Assim, é 

possível observar, por exemplo, que as ACTs corresponderam a 2,53% da atividade econômica 

na região do Caminho dos Príncipes em 2015 e essa região gerou cerca de 18,06% de todo valor 

em ACTs do estado. Observa-se que as regiões turísticas da Grande Florianópolis e Costa Verde 

e Mar e possuem as maiores participações ao longo dos anos na economia Catarinense e dentro 

da atividade, onde a Grande Florianópolis apresentou um crescimento percentual ininterrupto 

até 2019. Grande Florianópolis na primeira posição em 2019, encerrou o ano com a maior 

participação (7,04%) em relação à economia, e Costa Verde e Mar (25,89%) em relação ao total 

das ACTs geradas no estado. 
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Gráfico 10 - Desagregação das ACTs em 2019 (%) 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da SEF (2021) 
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Tabela 5 -  Participação das ACTs em relação ao VA total da região (%Reg) e o peso da 

região na geração de ACTs no estado (%SC) 

Regiões Turísticas 
2015 2016 2017 2018 2019 

%Reg % SC %Reg % SC %Reg % SC %Reg % SC %Reg % SC 

Caminho dos Canyons 1,11% 0,64% 1,30% 0,73% 1,57% 0,82% 1,33% 0,68% 1,51% 0,71% 

Caminho dos Príncipes 2,53% 18,06% 2,39% 16,94% 2,50% 17,75% 2,65% 18,06% 2,98% 19,90% 

Caminhos da Fronteira 1,80% 1,46% 1,92% 1,65% 0,87% 0,70% 1,41% 1,07% 1,86% 1,35% 

Caminhos do Alto Vale 1,56% 1,79% 1,62% 1,84% 1,33% 1,56% 1,23% 1,41% 1,51% 1,62% 

Caminhos do Contestado 0,70% 0,74% 0,64% 0,67% 0,68% 0,74% 0,79% 0,88% 0,70% 0,72% 

Costa Verde e Mar 5,75% 23,92% 5,63% 23,84% 5,79% 26,57% 5,56% 25,24% 5,97% 25,89% 

Encantos do Sul 2,56% 8,19% 2,47% 7,76% 2,41% 7,63% 2,54% 7,68% 2,55% 7,30% 

Grande Florianópolis 5,51% 18,96% 5,99% 20,39% 6,07% 20,48% 7,02% 22,67% 7,04% 21,37% 

Grande Oeste 1,47% 4,07% 1,25% 3,48% 1,14% 3,10% 1,23% 3,13% 1,36% 3,37% 

Serra Catarinense 1,38% 1,89% 1,37% 1,94% 1,44% 1,95% 1,68% 2,08% 1,74% 1,95% 

Vale das Águas 0,35% 0,40% 0,31% 0,39% 0,32% 0,40% 0,33% 0,39% 0,31% 0,38% 

Vale dos Imigrantes 1,29% 5,22% 1,29% 5,37% 1,21% 4,88% 1,24% 4,79% 1,01% 3,78% 

Vale Europeu 3,26% 14,64% 3,23% 14,99% 2,88% 13,42% 2,80% 11,92% 2,86% 11,64% 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da SEF (2021) 

 

A Tabela 6 apresenta o ranking das 20 cidades onde as ACTs apresentam maior participação 

no total de valor gerado no respectivo município. Em 2019, por exemplo, no município de 

Schroeder, quase um quarto (24,92%) da economia do município veio de ACTs, Pinheiro Preto 

ficou em segundo lugar (23,35%) seguido por Penha (18,71%), Paulo Lopes (17,31%) e 

Balneário Camboriú (14,92%).  

Tabela 6 - Ranking dos 20 municípios com maiores participações das ACTs no VA total 

(%) 

Município 2015 Município 2019 

Pinheiro Preto 34,46% Schroeder 24,92% 

Pomerode 17,83% Pinheiro Preto 23,35% 

Balneário Camboriú 13,75% Penha 18,71% 

Schroeder 13,50% Paulo Lopes 17,31% 

Paulo Lopes 12,44% Balneário Camboriú 14,92% 

Bombinhas 11,80% Águas Mornas 13,40% 

Agrolândia 11,53% Agrolândia 12,60% 

Itapema 10,96% Florianópolis 12,58% 

Águas Mornas 10,54% Bombinhas 11,07% 

Florianópolis 10,48% Pomerode 10,85% 

Penha 8,60% Itapema 10,46% 

Navegantes 7,84% São Miguel do Oeste 7,73% 

São Miguel do Oeste 6,99% São Pedro de Alcântara 7,50% 

Balneário Arroio do Silva 6,67% Garopaba 6,98% 

Itapoá 5,77% Garuva 6,45% 

Garopaba 5,72% São Martinho 6,45% 

Corupá 5,69% São José 6,04% 

Barra Velha 5,67% Itajaí 5,30% 

Nova Trento 5,25% Imbituba 5,13% 

Braço do Norte 5,23% Laguna 4,90% 

Governador Celso Ramos 4,85% São Cristóvão do Sul 4,83% 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da SEF (2021) 
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A Tabela 7 apresenta a participação de todos os municípios e ao final demonstra a 

participação do VA das ACTs para o estado de Santa Catarina em cada ano, algo que representa 

o tamanho do turismo no estado, ou seja, seu PIB Turístico, qual atingiu no ano de 2019 3,05% 

de participação.  

Dentre os municípios com os maiores VAs totais em 2019, Joinville obteve uma 

participação de 3,74%, Itajaí 5,30%, Blumenau 3,33%, Jaraguá do Sul 2,15%, e Florianópolis 

com 12,58%, sendo que dentre todos os municípios, apresentou a 8ª maior participação. Já entre 

os maiores VAs das ACTs, os mesmos municípios novamente aparecem em destaque, assim 

como o município de São José com 6,04%, Criciúma 4,76%, Pomerode 10,85%, Chapecó 

2,68% e Palhoça com 4,21%.  
 

Tabela 7 – Participação percentual das ACTs no Valor Adicionado total por municípios (%) 

(continua) 

Municípios 2015 2016 2017 2018 2019 

Abdon Batista 0,13% 0,35% 0,27% 0,17% 0,29% 

Abelardo Luz 0,32% 0,31% 0,34% 0,37% 0,30% 

Agrolândia 11,53% 7,78% 7,22% 7,23% 12,60% 

Agronômica 0,46% 0,47% 0,35% 0,39% 0,32% 

Água Doce 0,60% 0,49% 0,27% 0,41% 0,32% 

Águas de Chapecó 0,14% 0,11% 0,15% 0,18% 0,15% 

Águas Frias 0,10% 0,08% 0,30% 0,46% 0,97% 

Águas Mornas 10,54% 17,01% 16,69% 14,44% 13,40% 

Alfredo Wagner 1,52% 1,85% 1,56% 1,39% 1,43% 

Alto Bela Vista 0,20% 0,13% 0,11% 0,02% 0,00% 

Anchieta 3,18% 1,27% 1,00% 2,01% 2,42% 

Angelina 0,37% 0,31% 0,29% 0,31% 0,61% 

Anita Garibaldi 0,16% 0,11% 0,60% 0,80% 0,76% 

Anitápolis 0,51% 0,42% 0,33% 0,24% 0,29% 

Antônio Carlos 0,24% 0,13% 0,23% 0,31% 0,35% 

Apiúna 0,78% 1,88% 4,77% 2,82% 3,67% 

Arabutã 0,48% 0,42% 0,47% 0,46% 0,41% 

Araquari 4,56% 3,54% 2,30% 2,85% 2,72% 

Araranguá 1,35% 2,32% 2,63% 2,16% 2,16% 

Armazém 0,53% 0,54% 0,50% 0,40% 0,43% 

Arroio Trinta 0,24% 0,41% 0,53% 0,40% 0,38% 

Arvoredo 0,12% 0,17% 0,27% 0,26% 0,21% 

Ascurra 2,23% 2,43% 1,80% 1,88% 1,72% 

Atalanta 0,14% 0,09% 0,11% 0,06% 0,09% 

Aurora 0,27% 0,40% 0,23% 0,25% 0,20% 

Balneário Arroio do Silva 6,67% 4,19% 4,14% 3,78% 4,09% 

Balneário Barra do Sul 2,54% 1,97% 2,00% 1,77% 1,60% 

Balneário Camboriú 13,75% 13,91% 13,95% 14,92% 14,92% 

Balneário Gaivota 1,72% 1,83% 2,86% 2,08% 1,99% 

Balneário Piçarras 3,67% 6,42% 3,66% 4,15% 3,91% 

Balneário Rincão 2,35% 2,84% 2,66% 4,11% 3,35% 

Bandeirante 0,24% 0,21% 0,20% 0,20% 0,19% 

Barra Bonita 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 

Barra Velha 5,67% 2,81% 3,99% 3,68% 2,25% 
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Bela Vista do Toldo 0,08% 0,06% 0,01% 0,03% 0,05% 

Belmonte 0,13% 0,30% 0,37% 0,36% 0,40% 

Benedito Novo 0,97% 0,80% 0,78% 0,66% 0,70% 

Biguaçu 1,21% 1,03% 1,41% 1,15% 1,25% 

Blumenau 2,77% 2,63% 3,21% 3,04% 3,33% 

Bocaina do Sul 3,55% 2,83% 1,98% 1,98% 0,34% 

Bom Jardim da Serra 1,13% 1,12% 1,64% 2,69% 2,07% 

Bom Jesus 0,52% 0,42% 0,44% 0,45% 0,26% 

Bom Jesus do Oeste 0,08% 0,05% 0,06% 0,05% 0,06% 

Bom Retiro 1,77% 1,80% 1,44% 1,56% 1,45% 

Bombinhas 11,80% 12,90% 12,43% 12,65% 11,07% 

Botuverá 0,21% 0,18% 0,17% 0,19% 0,17% 

Braço do Norte 5,23% 3,64% 3,24% 2,69% 2,00% 

Braço do Trombudo 0,20% 0,20% 0,18% 0,17% 0,19% 

Brunópolis 0,05% 0,07% 0,07% 0,08% 0,02% 

Brusque 2,15% 2,34% 1,61% 2,01% 1,25% 

Caçador 0,94% 0,83% 0,88% 0,97% 0,95% 

Caibi 0,21% 0,18% 0,26% 0,32% 0,26% 

Calmon 0,15% 0,10% 0,11% 4,50% 2,60% 

Camboriú 2,59% 5,51% 5,94% 9,02% 4,14% 

Campo Alegre 0,77% 0,82% 0,96% 0,80% 0,71% 

Campo Belo do Sul 0,84% 0,60% 0,92% 0,52% 0,20% 

Campo Erê 0,36% 0,30% 0,31% 0,26% 0,34% 

Campos Novos 1,00% 1,09% 1,04% 1,16% 0,99% 

Canelinha 0,79% 0,42% 0,39% 0,47% 0,45% 

Canoinhas 0,79% 0,85% 0,77% 0,80% 0,79% 

Capão Alto 1,19% 1,43% 1,33% 0,71% 1,03% 

Capinzal 0,82% 0,56% 0,69% 0,78% 0,34% 

Capivari de Baixo 0,46% 0,53% 0,65% 0,55% 0,67% 

Catanduvas 2,07% 1,70% 1,82% 1,58% 0,67% 

Caxambu do Sul 0,20% 0,25% 0,30% 0,49% 0,54% 

Celso Ramos 1,16% 1,71% 0,58% 0,16% 0,16% 

Cerro Negro 0,25% 0,20% 0,27% 0,21% 0,22% 

Chapadão do Lageado 0,00%  0,00% 0,11% 0,17% 

Chapecó 3,24% 2,71% 2,41% 2,62% 2,68% 

Cocal do Sul 0,83% 0,66% 1,36% 0,95% 1,40% 

Concórdia 0,98% 0,92% 1,02% 1,20% 0,86% 

Cordilheira Alta 2,58% 3,01% 0,25% 0,43% 2,18% 

Coronel Freitas 0,20% 0,23% 0,14% 0,11% 0,14% 

Coronel Martins 0,05% 0,10% 0,03% 0,02% 0,16% 

Correia Pinto 0,73% 0,73% 0,69% 0,77% 0,65% 

Corupá 5,69% 4,90% 1,62% 2,94% 1,39% 

Criciúma 4,23% 4,09% 3,89% 4,60% 4,76% 

Cunha Porã 0,47% 0,43% 0,25% 0,39% 0,29% 

Cunhataí 0,08% 0,06% 0,03% 0,05% 0,04% 

Curitibanos 2,06% 2,05% 1,86% 0,92% 0,70% 

Descanso 0,50% 0,47% 0,47% 0,58% 0,47% 

Dionísio Cerqueira 2,28% 2,10% 4,19% 2,22% 2,01% 

Dona Emma 0,51% 0,51% 0,44% 0,43% 0,26% 

Doutor Pedrinho 0,31% 0,20% 0,23% 0,27% 0,55% 

Entre Rios 1,13% 1,24% 1,45% 0,19% 1,06% 

Ermo 0,03% 0,02% 0,00% 0,04% 0,02% 

Erval Velho 0,96% 1,28% 1,55% 1,49% 1,13% 

Faxinal dos Guedes 0,12% 0,11% 0,23% 0,23% 0,22% 
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Flor do Sertão 0,10% 0,08% 0,10% 0,07% 2,91% 

Florianópolis 10,48% 10,32% 11,15% 12,39% 12,58% 

Formosa do Sul 0,44% 0,39% 0,44% 0,39% 0,47% 

Forquilhinha 2,80% 3,39% 0,45% 0,46% 0,59% 

Fraiburgo 1,17% 0,96% 0,96% 0,89% 1,25% 

Frei Rogério 0,33% 0,33% 0,48% 0,42% 0,48% 

Galvão 0,18% 0,10% 0,07% 0,08% 0,06% 

Garopaba 5,72% 8,06% 8,44% 6,66% 6,98% 

Garuva 1,21% 1,35% 4,00% 5,04% 6,45% 

Gaspar 2,38% 1,22% 1,20% 1,43% 1,48% 

Governador Celso Ramos 4,85% 4,64% 5,57% 5,36% 4,64% 

Grão Pará 0,36% 0,30% 0,18% 0,14% 0,14% 

Gravatal 3,05% 1,44% 1,98% 1,98% 2,25% 

Guabiruba 0,44% 0,25% 0,23% 0,35% 0,41% 

Guaraciaba 0,37% 0,33% 0,37% 0,34% 0,35% 

Guaramirim 0,42% 0,40% 0,55% 0,60% 0,81% 

Guarujá do Sul 0,44% 0,31% 0,29% 0,30% 0,24% 

Guatambú 0,04% 0,05% 0,05% 0,08% 0,26% 

Herval d'Oeste 1,86% 1,22% 1,44% 1,36% 0,79% 

Ibiam 0,16% 0,13% 0,11% 0,09% 0,10% 

Ibicaré 0,92% 0,72% 0,70% 0,72% 0,49% 

Ibirama 3,67% 3,57% 2,84% 2,73% 2,83% 

Içara 0,56% 0,60% 0,55% 0,66% 0,72% 

Ilhota 0,47% 0,40% 0,39% 0,42% 0,61% 

Imaruí 1,62% 1,20% 0,96% 0,88% 0,83% 

Imbituba 2,88% 4,83% 5,21% 4,94% 5,13% 

Imbuia 0,26% 0,23% 0,42% 0,33% 0,43% 

Indaial 1,47% 1,10% 1,26% 1,57% 1,34% 

Iomerê 2,57% 3,02% 1,96% 2,32% 0,13% 

Ipira 0,43% 0,51% 0,37% 0,26% 0,32% 

Iporã do Oeste 0,31% 0,24% 0,25% 0,22% 0,19% 

Ipuaçu 0,07% 0,04% 0,04% 0,07% 0,09% 

Ipumirim 0,39% 0,26% 0,33% 0,27% 0,27% 

Iraceminha 0,41% 0,39% 0,37% 0,59% 1,32% 

Irani 0,29% 0,29% 0,34% 0,42% 0,31% 

Irati 1,11% 2,25% 1,02% 0,32% 0,18% 

Irineópolis 0,34% 0,33% 0,23% 0,20% 0,22% 

Itá 0,31% 0,18% 0,26% 0,26% 0,25% 

Itaiópolis 0,64% 0,51% 0,37% 0,41% 0,43% 

Itajaí 4,55% 4,77% 5,21% 4,43% 5,30% 

Itapema 10,96% 9,09% 9,93% 12,25% 10,46% 

Itapiranga 0,44% 0,44% 0,63% 0,67% 0,78% 

Itapoá 5,77% 18,90% 7,07% 6,17% 4,14% 

Ituporanga 0,86% 0,86% 0,69% 0,57% 0,63% 

Jaborá 0,23% 0,15% 0,16% 0,14% 0,17% 

Jacinto Machado 0,20% 0,15% 0,17% 0,23% 0,19% 

Jaguaruna 0,78% 0,56% 0,76% 0,98% 0,87% 

Jaraguá do Sul 2,86% 2,27% 1,83% 2,05% 2,15% 

Jardinópolis 0,07% 0,21% 0,14% 0,11% 0,10% 

Joaçaba 1,41% 1,28% 1,46% 1,54% 1,33% 

Joinville 2,67% 2,57% 2,92% 3,14% 3,74% 

José Boiteux 0,98% 0,56% 0,63% 0,67% 0,60% 

Jupiá 0,04% 0,01% 0,00%  0,01% 

Lacerdópolis 0,23% 0,18% 0,18% 0,19% 0,17% 
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Lages 1,74% 1,70% 1,68% 2,21% 2,39% 

Laguna 3,74% 3,38% 4,74% 5,44% 4,90% 

Lajeado Grande 0,12% 0,04% 0,17% 0,31% 4,44% 

Laurentino 0,74% 0,78% 0,89% 0,96% 0,49% 

Lauro Müller 0,96% 0,17% 0,16% 0,28% 0,32% 

Lebon Régis 0,64% 0,23% 0,22% 0,20% 0,14% 

Leoberto Leal 0,36% 0,41% 0,74% 0,40% 0,40% 

Lindóia do Sul 0,51% 0,31% 0,15% 0,13% 0,11% 

Lontras 1,50% 1,56% 3,31% 2,83% 2,00% 

Luiz Alves 0,35% -0,01% 0,28% 0,35% 0,75% 

Luzerna 0,68% 0,65% 0,59% 0,82% 0,73% 

Macieira 0,21% 0,28% 0,19% 0,17% 0,28% 

Mafra 0,89% 0,81% 0,90% 1,12% 0,96% 

Major Gercino 1,25% 1,12% 0,94% 0,95% 1,46% 

Major Vieira 0,15% 0,11% 0,07% 0,06% 0,04% 

Maracajá 1,30% 1,65% 1,54% 1,23% 1,62% 

Maravilha 0,58% 0,52% 0,61% 0,56% 0,43% 

Marema 0,07% 0,10% 0,18% 0,27% 0,07% 

Massaranduba 0,90% 0,89% 0,94% 0,96% 1,05% 

Matos Costa 0,37% 0,22% 0,13% 0,11% 0,13% 

Meleiro 0,36% 0,35% 0,27% 0,25% 0,29% 

Mirim Doce 0,46% 0,42% 0,29% 0,22% 0,24% 

Modelo 0,23% 0,21% 0,20% 0,19% 0,15% 

Mondaí 0,21% 0,19% 0,18% 0,17% 0,19% 

Monte Carlo 1,71% 1,80% 1,60% 0,86% 0,70% 

Monte Castelo 1,09% 1,28% 1,48% 1,34% 0,89% 

Morro da Fumaça 1,89% 1,73% 1,36% 1,54% 1,17% 

Morro Grande 0,05% 0,04% 0,57% 0,10% 0,26% 

Navegantes 7,84% 3,28% 2,01% 2,71% 1,94% 

Nova Erechim 0,25% 0,26% 0,24% 0,19% 0,22% 

Nova Itaberaba 0,18% 0,17% 0,09% 0,10% 0,12% 

Nova Trento 5,25% 5,26% 5,08% 5,42% 4,59% 

Nova Veneza 0,88% 0,96% 1,89% 1,60% 1,17% 

Novo Horizonte 0,11% 0,08% 0,07% 0,05% 0,06% 

Orleans 0,63% 0,46% 0,42% 0,49% 0,50% 

Otacílio Costa 0,98% 0,88% 1,33% 0,61% 0,93% 

Ouro 0,44% 0,25% 0,28% 0,44% 0,60% 

Ouro Verde 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 

Paial 0,51% 0,63% 1,03% 1,46% 2,55% 

Painel 0,62% 0,88% 0,23% 0,45% 0,32% 

Palhoça 2,88% 2,45% 3,09% 4,33% 4,21% 

Palma Sola 0,29% 0,28% 0,28% 0,22% 0,33% 

Palmeira 0,44% 0,69% 0,31% 0,29% 0,21% 

Palmitos 0,44% 0,39% 0,48% 0,53% 0,34% 

Papanduva 0,64% 0,60% 0,51% 0,63% 0,64% 

Paraíso 0,13% 0,15% 0,21% 0,28% 0,15% 

Passo de Torres 2,25% 3,16% 2,75% 2,67% 2,96% 

Passos Maia 0,19% 0,17% 0,16% 0,13% 0,23% 

Paulo Lopes 12,44% 13,36% 16,89% 16,85% 17,31% 

Pedras Grandes 0,18% 0,16% 0,20% 0,19% 0,15% 

Penha 8,60% 8,88% 10,49% 15,99% 18,71% 

Peritiba 0,46% 0,60% 1,07% 1,02% 0,87% 

Pescaria Brava 0,36% 0,30% 0,73% 0,51% 1,15% 

Petrolândia 0,59% 0,16% 0,18% 0,27% 0,42% 
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Pinhalzinho 0,61% 0,38% 0,42% 0,47% 0,44% 

Pinheiro Preto 34,46% 35,19% 28,40% 23,60% 23,35% 

Piratuba 0,74% 0,90% 1,02% 0,83% 0,70% 

Planalto Alegre 0,24% 0,22% 0,17% 0,14% 0,14% 

Pomerode 17,83% 21,19% 12,19% 10,16% 10,85% 

Ponte Alta 1,04% 1,57% 0,75% 0,74% 0,22% 

Ponte Alta do Norte 0,62% 0,34% 0,47% 1,30% 1,92% 

Ponte Serrada 1,04% 0,96% 0,99% 1,25% 1,34% 

Porto Belo 1,75% 2,42% 2,70% 3,30% 3,34% 

Porto União 1,71% 1,87% 2,10% 1,96% 1,81% 

Pouso Redondo 0,85% 0,78% 0,90% 1,12% 0,76% 

Praia Grande 1,20% 1,05% 1,18% 1,06% 1,11% 

Presidente Castello Branco 0,26% 0,25% 0,20% 0,14% 0,25% 

Presidente Getúlio 0,74% 0,65% 0,54% 0,61% 0,46% 

Presidente Nereu 1,06% 1,13% 0,76% 0,71% 0,63% 

Princesa 0,12% 0,08% 0,07% 0,05% 0,05% 

Quilombo 0,21% 0,22% 0,21% 0,22% 0,16% 

Rancho Queimado 1,55% 1,32% 1,74% 1,61% 1,03% 

Rio das Antas 0,12% 0,09% 0,09% 0,09% 0,07% 

Rio do Campo 0,32% 0,42% 0,12% 0,09% 0,13% 

Rio do Oeste 0,42% 0,37% 0,39% 0,32% 0,36% 

Rio do Sul 2,54% 3,65% 2,53% 2,24% 2,91% 

Rio dos Cedros 0,89% 0,97% 0,65% 0,83% 0,61% 

Rio Fortuna 0,24% 0,18% 0,16% 0,17% 0,39% 

Rio Negrinho 0,86% 0,92% 0,67% 0,98% 0,95% 

Rio Rufino 0,77% 0,30% 0,31% 0,37% 0,40% 

Riqueza 0,32% 0,61% 0,37% 0,40% 0,39% 

Rodeio 1,81% 1,43% 1,03% 1,05% 1,16% 

Romelândia 0,28% 0,12% 0,14% 0,14% 0,13% 

Salete 0,70% 0,72% 0,45% 0,35% 0,32% 

Saltinho 0,04% 0,04% 0,03% 0,01% 0,00% 

Salto Veloso 2,49% 3,86% 0,38% 2,88% 4,77% 

Sangão 0,83% 1,06% 0,85% 0,92% 0,95% 

Santa Cecília 1,19% 1,14% 1,33% 1,09% 1,36% 

Santa Helena 0,18% 0,17% 0,27% 0,13% 0,16% 

Santa Rosa de Lima 0,42% 0,68% 0,32% 0,33% 0,31% 

Santa Rosa do Sul 0,80% 0,70% 0,59% 1,12% 1,13% 

Santa Terezinha 0,44% 0,54% 0,35% 0,43% 0,44% 

Santa Terezinha do Progresso 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Santiago do Sul 0,31% 0,47% 0,37% 0,16% 0,13% 

Santo Amaro da Imperatriz 2,99% 4,82% 3,63% 2,35% 1,55% 

São Bento do Sul 1,37% 1,42% 1,50% 1,46% 1,50% 

São Bernardino 0,02% 0,11% 0,01% 0,00% 0,01% 

São Bonifácio 0,07% 0,03% 0,02% 0,11% 0,25% 

São Carlos 0,28% 0,25% 0,45% 0,38% 0,29% 

São Cristóvão do Sul 2,39% 1,82% 3,13% 5,57% 4,83% 

São Domingos 0,28% 0,26% 0,33% 0,24% 0,23% 

São Francisco do Sul 1,18% 0,33% 1,59% 0,92% 1,00% 

São João Batista 1,18% 0,69% 2,78% 3,65% 4,20% 

São João do Itaperiú 0,09% 0,05% 0,04% 0,21% 0,14% 

São João do Oeste 0,24% 0,19% 0,20% 0,21% 0,23% 

São João do Sul 1,19% 1,26% 3,65% 0,61% 0,27% 

São Joaquim 0,92% 1,24% 1,08% 1,20% 0,99% 

São José 3,94% 5,55% 4,59% 6,04% 6,04% 
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São José do Cedro 1,18% 1,04% 1,00% 0,84% 0,73% 

São José do Cerrito 1,01% 0,76% 0,86% 1,23% 0,69% 

São Lourenço do Oeste 0,58% 0,47% 0,57% 0,55% 0,77% 

São Ludgero 0,49% 0,38% 0,41% 0,58% 0,46% 

São Martinho 2,36% 3,84% 2,73% 2,55% 6,45% 

São Miguel da Boa Vista 0,15% 0,10% 0,04% 0,10% 1,76% 

São Miguel do Oeste 6,99% 8,15% 1,76% 5,42% 7,73% 

São Pedro de Alcântara 0,27% 1,00% 4,21% 6,74% 7,50% 

Saudades 0,23% 0,14% 0,13% 0,12% 0,11% 

Schroeder 13,50% 21,02% 21,12% 23,98% 24,92% 

Seara 0,25% 0,22% 0,23% 0,47% 0,51% 

Serra Alta 0,56% 0,39% 0,45% 0,34% 0,25% 

Siderópolis 4,37% 3,78% 1,96% 2,58% 1,49% 

Sombrio 2,36% 1,79% 1,79% 1,96% 2,99% 

Sul Brasil 0,06% 0,05% 0,01% 0,01% 0,01% 

Taió 0,84% 0,76% 0,66% 0,64% 0,61% 

Tangará 2,49% 2,60% 3,67% 6,08% 0,76% 

Tigrinhos 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 

Tijucas 2,30% 2,74% 2,07% 2,65% 2,84% 

Timbé do Sul 0,39% 0,32% 0,57% 0,48% 0,50% 

Timbó 1,81% 1,38% 1,38% 1,44% 1,24% 

Timbó Grande 0,51% 0,41% 0,67% 0,67% 0,62% 

Três Barras 0,23% 0,16% 0,36% 0,41% 0,29% 

Treviso 0,15% 0,13% 0,09% 0,10% 0,15% 

Treze de Maio 0,13% 0,13% 0,10% 0,16% 0,05% 

Treze Tílias 0,72% 0,73% 0,90% 0,85% 0,90% 

Trombudo Central 0,84% 0,40% 0,49% 0,53% 0,52% 

Tubarão 3,40% 3,18% 3,29% 3,24% 3,23% 

Tunápolis 0,05% 0,06% 0,05% 0,09% 0,18% 

Turvo 0,23% 0,37% 0,33% 0,40% 0,62% 

União do Oeste 0,04% 0,18% 0,09% 0,06% 0,05% 

Urubici 1,37% 1,70% 2,03% 2,36% 3,40% 

Urupema 0,25% 0,15% 0,16% 0,20% 0,88% 

Urussanga 0,68% 0,47% 0,49% 0,55% 0,71% 

Vargeão 0,25% 0,21% 0,23% 0,23% 0,18% 

Vargem 2,32% 1,71% 0,17% 0,10% 0,26% 

Vargem Bonita 0,44% 0,35% 0,25% 0,21% 0,17% 

Vidal Ramos 0,45% 0,39% 0,44% 0,43% 0,45% 

Videira 1,06% 1,40% 0,99% 1,09% 1,10% 

Vitor Meireles 0,53% 0,35% 0,22% 0,09% 0,09% 

Witmarsum 0,28% 0,27% 0,23% 0,16% 0,14% 

Xanxerê 1,17% 1,15% 1,29% 1,46% 1,54% 

Xavantina 0,12% 0,14% 0,10% 0,09% 0,09% 

Xaxim 0,25% 0,25% 0,29% 0,33% 0,27% 

Zortéa 0,14% 0,27% 0,16% 0,22% 0,16% 

Participação geral em SC 2,83% 2,80% 2,79% 2,92% 3,05% 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da SEF (2021) 

 

Para visualizar a participação das ACTs nos municípios, a Figura 7 traz mais uma vez os 

mapas para cada ano. Dessa forma, fica evidente pela faixa escura que cobre o litoral,  

representada pelas maiores porcentagens, que os municípios dessa região além de apresentarem 
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alto VA na economia do estado, também possuem as maiores participações das ACTs em sua 

economia. 
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Figura 7 - Participação das ACTs no Valor Adicionado Total do município (em %) 

(continua) 

2015 2016 

  

2017 2018 
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Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da SEF (2021) 
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A Tabela 8 sintetiza as informações do estudo concluindo sua proposta, no qual demostra o 

VA total, o VA das ACTs, assim como suas participações e evoluções ano a ano e ao longo do 

tempo. 

Tabela 8 – Resumo da proposta de pesquisa (R$ preços constantes de 2019) 

Resumo 2015 2016 2017 2018 2019 

VA total 197.308.342.219,71 201.262.304.138,25 207.849.210.478,19 211.814.433.697,69 219.559.904.298,00 

Crescimento VA (%)  2,00% 3,27% 1,91% 3,66% 

Crescimento total VA (%) 11,28%     

VA ACT 5.577.368.177,71 5.631.194.910,42 5.795.460.787,44 6.191.200.012,14 6.685.667.311,00 

Participação (%) 2,83% 2,80% 2,79% 2,92% 3,05% 

Crescimento (%) - 0,97% 2,92% 6,83% 7,99% 

Cresc. total (%) 19,87%     

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da SEF (2021) 

 

8. Considerações Finais 

 

O presente estudo teve como objetivo contribuir na busca pela mensuração do tamanho da 

economia do turismo em Santa Catarina, via ótica do produto através da estimação de seu Valor 

Adicionado como proxy para o Produto Interno Bruto do estado e seguindo os fundamentos das 

Contas Nacionais. Os dados utilizados a nível municipal e por classificação CNAE dos Valores 

Adicionados são divulgados pela Secretaria da Fazenda, e os dados por CNAE de 7 dígitos 

foram fornecidos pela SANTUR mediante acordo de cooperação SGP-E SANTUR 809/2021. 

Em suma, estudo compreendeu o período de 2015 a 2019 e utilizou dados referentes aos Valores 

Adicionados totais da economia dos 295 municípios do estado de Santa Catarina, como também 

de seus Valores Adicionados das Atividades Características do Turismo. 

A principal contribuição desse estudo está em sua metodologia, que permitirá um 

acompanhamento sistemático e reprodução futura dos cálculos. A metodologia empregada, por 

seguir os moldes das Contas Nacionais, também permitirá a compatibilidade e comparação do 

turismo com outros setores e em diferentes níveis geográficos.  

Santa Catarina apresentou um Valor Adicionado das ACTs em 2019 de $S 6,6 bilhões. Essa 

estimativa mostrou que as ACTs tiveram uma participação de 3,05% na economia do estado 

nesse período, qual foi compatível com os estudos apresentados na revisão bibliográfico, que 

apresentaram uma média de participação 3% do setor, dentre as diferentes metodologias e 
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regiões de estudo. Contudo, a nível municipal, dependendo da região turística de quais os 

municípios se encontram, foi observado participações maiores, com foi o caso por exemplo de 

Florianópolis e Balneário Camboriú, que apresentaram 12,58% e 14,92% de participação 

respectivamente. O mesmo também ocorreu com algumas regiões turísticas, como a região de 

Grande Florianópolis, qual obteve 7,04% de participação em 2019. 

 Diante dessas desagregações regionais, é possível identificar melhor quais municípios e 

regiões contribuem de maneira mais expressiva para o turismo do estado, bem como quais 

necessitam de melhorias através políticas públicas e investimento, a fim de aprimorar a 

infraestrutura dessas localidades e alavancar o setor de turismo em prol do crescimento e 

desenvolvimento econômico desses municípios e de todo o estado. 

Diante das informações apresentadas no estudo, espera-se que a metodologia auxilie futuros 

estudos sobre o tema, assim como sobre outras áreas econômicas. O estudo buscou uma 

metodologia padronizada de descomplicada aplicação, que colabore com futuras políticas, 

diagnósticos, e melhorias para o setor do turismo, sobretudo para o estado de Santa Catarina 
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ANEXO A - A SUBCLASSE CNAE 2.0 - 7 DÍGITOS 

 

Tabela 9 - Atividades Características do Turismo  

 (continua) 

Grupo de Atividade CNAE 2.0 SUBCLASSE 

Serviços de 

Alojamento 

55.10-8/01: Hotéis 

55.10-8/02: Apart-hotéis 

55.90-6/01: Albergues, exceto assistenciais 

55.90-6/02: Campings 

55.90-6/03: Pensões (alojamento) 

55.90-6/99: Outros alojamentos não especificados anteriormente 

Serviços de 

Alimentação 

56.11-2/01: Restaurantes e similares 

56.11-2/02: Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas 

56.11-2/03: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 

56.12-1/00: Serviços ambulantes de alimentação 

Transporte 

Ferroviário de 

Passageiros 

49.50-7/00: Trens turísticos, teleféricos e similares 

Transporte 

Rodoviário de 

Passageiros 

49.22-1/01: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 

intermunicipal, exceto em região metropolitana 

49.22-1/02: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 

interestadual 

49.22-1/03: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 

internacional 

49.23-0/01: Serviço de táxi 

49.23-0/02: Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 

motorista 

49.29-9/01: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 

municipal 

49.29-9/02: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 

intermunicipal, interestadual e internacional 

49.29-9/03: Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal 

49.29-9/04: Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, 

intermunicipal, interestadual e internacional 

49.29-9/99: Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados 

anteriormente 

Transporte 

Aquaviário de 

Passageiros 

50.11-4/02: Transporte marítimo de cabotagem - passageiros 

50.12-2/02: Transporte marítimo de longo curso - passageiros 

50.22-0/01: Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, 

municipal, exceto travessia 

50.22-0/02: Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, 

intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia 

50.91-2/01: Transporte por navegação de travessia, municipal 

50.91-2/02: Transporte por navegação de travessia, intermunicipal 

50.99-8/01: Transporte aquaviário para passeios turísticos 

50.99-8/99: Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente 

Transporte Aéreo de 

Passageiros 

51.11-1/00: Transporte aéreo de passageiros regular 

51.12-9/01: Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação 

51.12-9/99: Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular 
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Aluguel de 

Equipamentos de 

Transporte 

 

77.11-0/00: Locação de automóveis sem condutor 

Atividades de 

Agências e 

Organizadoras de 

Viagens 

79.11-2/00: Agências de viagens 

79.12-1/00: Operadores turísticos 

79.90-2/00: Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados 

anteriormente 

 Atividades Culturais 

90.01-9/01: Produção teatral 

90.01-9/02: Produção musical 

90.01-9/03: Produção de espetáculos de dança 

90.01-9/04: Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares 

90.01-9/05: Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 

90.01-9/99: Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não 

especificadas anteriormente 

91.02-3/01: Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e 

atrações similares 

91.03-1/00: Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas 

ecológicas e áreas de proteção ambiental 

Atividades 

Desportivas e 

Recreativas 

77.21-7/00: Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 

92.00-3/01: Casas de bingo 

92.00-3/02: Exploração de apostas em corridas de cavalos 

92.00-3/99: Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente 

93.19-1/01: Produção e promoção de eventos esportivos 

93.19-1/99: Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente 

93.21-2/00: Parques de diversão e parques temáticos 

93.29-8/01: Discotecas, danceterias, salões de dança e similares 

93.29-8/02: Exploração de boliches 

93.29-8/03: Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares 

93.29-8/04: Exploração de jogos eletrônicos recreativos 

93.29-8/99: Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 

Fonte: Adaptado de Ministério do Turismo/IPEA (2015, p.6) 

 

 

ANEXO B – CÓDIGOS FORNECIDOS PELA SANTUR 

 

Tabela 10 - CÓDIGOS CNAE 2.0 - 7 DÍGITOS 

(continua) 

CNAE 

7911200 7490101 9002701 9329899 8111700 4950700 

7912100 7490102 9003500 9329899 9001906 5011402 

7912100 7721700 9102301 9493600 5510801 5012202 

7990200 7721700 9103100 5911102 5510802 5022001 

1112700 7721700 9200301 8550302 5590601 5022002 

5611201 7721700 9200302 1813001 5590602 5030101 

5611202 7739003 9200399 2869100 5590603 5030102 
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5611203 8230001 9311500 4322302 5590699 5030103 

5611204 8230001 9312300 4330402 3317101 5091201 

5611205 8230002 9319101 4689399 4912401 5091202 

5612100 8230002 9319199 5620101 4922101 5099801 

5620102 8591100 9319199 7020400 4922102 5099899 

311604 8592999 9321200 7319004 4922103 5111100 

312404 9001901 9321200 7420001 4923001 5112901 

3317102 9001901 9329801 7490199 4923002 5112999 

4763605 9001902 9329802 7729202 4929901 5231101 

4789001 9001903 9329803 7733100 4929902 5231102 

5914600 9001904 9329804 7739099 4929903 7711000 

7319001 9001905 9329899 7810800 4929904 7719599 

7420004 9001999 9329899 8011101 4929999  

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da SEF (2021) 
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ANEXO C – CLUSTERS DA PERTICIPAÇÃO DAS ACTs EM SANTA CATARINA ENTRE 2015 E 2019 

 
Figura 8 – Clusters – Participação ACT (%) 

(continua) 
2015 2016 
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