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O custo de geração de emprego em meios de hospedagem (hotéis e pousadas) é um dos menores 
da economia brasileira. Enquanto a construção civil necessita de uma produção de R$ 30,6 mil 
para fazer uma contratação no Sudeste, um meio de hospedagem emprega uma pessoa a cada R$ 
17,8 mil gerado. Na siderurgia, o capital necessário é mais que o triplo desse valor.  
 
Segundo levantamento divulgado ontem pelo Ministério do Turismo e do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), os meios de hospedagem totalizam um valor de 
produção direta de R$ 4,8 bilhões, empregando 240 mil pessoas.  
 
Somente nos dois primeiros meses deste ano foram gerados 47 mil empregos formais em 
atividades do turismo. "Para cada emprego formal no turismo, são gerados quase dois indiretos, 
então estamos falando de um número extraordinário, da ordem de 140 mil oportunidades de 
trabalho geradas pelo turismo somente em janeiro e fevereiro", enfatizou o ministro Walfrido 
Mares Guia.  
 
Esses números representam especialmente uma expansão de unidades de negócio no setor e não 
de maior contratação nos meios existentes, já que a grande maioria dos hotéis e pousadas (20,9 
mil dos cerca de 23,3 mil) são de pequeno porte no que diz respeito ao número de funcionários. 
Esta fatia maior são meios de hospedagem com até 19 funcionários; apenas 197 estabelecimentos 
empregam 100 ou maior pessoas.  
 
A análise, executada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), demonstra que o 
valor adicionado gerado pelo setor (número obtido pela diferença entre o valor da produção e o 
valor total dos gastos com as mercadorias e os serviços utilizados para a obtenção dessa 
produção) é de R$ 2,5 bilhões - somando, portanto, uma movimentação direta de R$ 7,3 bilhões.  
 
Outro dado importante é que os recursos gerados pelo turismo são reaplicados na própria região. 
Do total da produção gerada direta e indiretamente no País pela hospedagem no Nordeste, por 
exemplo, 81,9% são internalizados na própria região. Já na região Sudeste, a relação chega a 
94,6%.  
 
Indústria  
 
A pesquisa mensurou ainda o impacto econômico do segmento de hotéis e pousadas para a 
indústria, contabilizando os objetos em uso e a reposição média dos mesmos. Do setor têxtil, os 
estoques atuais somam quase 4 milhões de lençóis e mais de 3,3 milhões de toalhas de banho. 
Da indústria moveleira, já foram adquiridos mais de 1,2 milhão de cadeiras, 550 mil mesas e 720 
mil camas de solteiro.  
 
O número de eletroeletrônicos também é representativo. São cerca de 190 mil secadores de 
cabelo em uso, quase 600 mil aparelhos de telefone, 460 mil frigobares e 180 mil rádios. São 615 
mil televisores nos meios de hospedagem brasileiros, numa média de 160 unidades por 
estabelecimento, com duração em torno de seis anos. Isso representa uma reposição anual de 
100 mil aparelhos de TV.  
 
"São números gigantescos, que não são trazidos para o Produto Interno Bruto do turismo", 
considerou Mares Guia. "Entra para o PIB do turismo o que o hotel fatura. Mas o que entra da 
indústria nesse hotel, não entra. É preciso que o lençol para um hotel seja tratado como o torno é 
para o automóvel."  
 
Segundo o ministro, já está em andamento um estudo que considera os equipamentos existentes 
num hotel como insumo para efeito de tributação e não como um bem utilitário. "O imposto que o 



hoteleiro paga quando compra uma cama não pode ser o mesmo que o consumidor paga para a 
mesma cama."  
 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 abr. 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 
 


