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RESUMO 
 

O tema mais pesquisadona área de economia do turismo é o estudo da demanda, 
tendo como foco principal, geralmente, a análise dos seusfatores determinantes 
procurando definir a relação de causalidade entre uma variável dependente que 
representa a demanda e algumas variáveis independentes. Utilizando modelos 
econométricos e estatísticos, a literatura tem procurado mensurar a intensidade das 
relações de causalidade entre a variável dependente e as variáveis independentes. 
Nesta perspectiva, este estudo teve como objetivo analisar os principais fatores 
econômicos determinantes da demanda turística internacional para o Estado do Rio 
de Janeiro utilizando um modelo de Regressão Linear Múltipla (RLM). Como variável 
dependente, utilizou-se a variação do número de chegadas internacionais para o 
Estado do Rio de Janeirode sete países: Argentina, Alemanha, Chile, Estados 
Unidos, Portugal, Reino Unido e Uruguai. Como variáveis independentes foram 
utilizados determinantes econômicos na forma de variação e com defasagem de 
tempo: PIBe Taxa de Câmbio Real. O modelo RLM por país de origem foi 
computado por meio do método de econometria do modelo do geral para o 
específico com retirada das variáveis com menor poder explicativo. O melhor 
resultado encontrado foi para a demanda turística da Argentina no modelo de uma 
variável (TCR) com significância satisfatória dos testes estatísticos. Os resultados do 
modelo da demanda turística da Europa e dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro 
foram pouco significativos, ou seja, os determinantes econômicos utilizados no 
modelo não são relevantes para explicar a demanda turística proveniente desses 
países selecionados. A partir dos resultados encontrados, o trabalho conclui que 
outros fatores, não econômicos, podem ter maior influencia na determinação da 
demanda turística internacional para o Estado do Rio de Janeiro. Cabe ressaltar que 
os resultados encontrados não corroboram com os resultados apresentados na 
literatura internacional sobre a demanda turística. Conclui-se que entre os fatores 
que podem explicar essa diferença: a peculiaridade do destino em relação aos 
demais destinos pesquisados na literatura, a existência de determinantes não 
econômicos, não contemplados no modelo, além da limitação dos dados do fluxo de 
turistas disponíveis e utilizados neste trabalho. 
 
Palavras-chave: Economia do Turismo. Determinantes da demanda. Modelagem 
econométria. Demanda Turística Internacional. Rio de Janeiro.  



 
 

ABSTRACT 
 

The most researched theme in the area of tourism economics is the study of 
demand, having as its main focus, generally, the analysis of its determining factors 
seeking to define the causal relationship between a dependent variable that 
represents demand and some independent variables.  Using econometric and 
statistical models, the literature has sought to measure the intensity of causal 
relationships between a dependent and the independent variables. In this 
perspective, this study aimed to analyze the main economic determinants factors of 
international tourist demand for the State of Rio de Janeiro using a Multiple Linear 
Regression (MLR) model. The dependent variable was the variation in the number of 
international arrivals to the State of Rio de Janeiro from seven countries: Argentina, 
Germany, Chile, United States, Portugal, United Kingdom and Uruguay. As 
independent variables were used economic determinants in the form of variation and 
with time lag: GDP and Real Exchange Rate. The MLR model by country of origin 
was computed using the general-to-specific model econometrics method with the 
removal of the variables with the lowest explanatory power. The best result found 
was Argentina's tourism demand in the one-variable model (Real Exchange Rate) 
with satisfactory significance of the statistical tests. The results of the European and 
United States tourist demand model for Rio de Janeiro were of little significance, in 
other words, the economic determinants used in the model are not relevant to explain 
the tourist demand from these selected countries.From the results found, the 
dissertation concludes that other factors, not economic, may have greater influence 
in determining the international tourist demand for the State of Rio de Janeiro.It is 
noteworthy that the results found do not corroborate the results presented in the 
international literature on tourist demand. It is concluded that among the factors that 
may explain this difference: the peculiarity of the destination in relation to the other 
destinations researched in the literature, the existence of non-economic 
determinants, not contemplated in the model, besides the limitation of the available 
and used tourist flow data. 
 
Key Words: Tourism Economics. Demand Determinants. Econometrics Modelling. 
International Tourism Demand. Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

O crescimento expressivo do turismo internacional nos últimos 20 anos tem 

despertado o interesse e a necessidade de estudos mais aprofundados sobre o 

turismo como atividade econômica. Dados da Organização Mundial do Turismo 

(OMT) (UNWTO, 2017) apontam para um crescimento do número de chegadas 

internacional de mais de 4% todos os anos desde 2010, com um total de 1235 

milhões de turistas internacionais em 2016. O turismo internacional representa 7% 

do total das exportações mundiais, a receita internacional de turismo também 

apresentou um aumento de 2,6% (US$ 1220 bilhões em valores absolutos) em 2016 

e uma participação de 10% no Produto Interno Bruto (PIB) (UNWTO, 2017).  

Dentre os temas abordados na área de economia do turismo, a demanda é o 

mais pesquisado, o que é explicado pela caracterização do turismo como uma 

atividade de demanda. Os primeiros estudos na área de economia do turismo foram 

sobre a demanda turística (GUTHRIE, 1961; GERAKIS, 1965; GRAY, 1966). 

Estudos mais recentes também têm destacado a importância do estudo da demanda 

turística para o planejamento do desenvolvimento e crescimento da atividade 

turística nos destinos. Dwyer e Forsyth (2008) enfatizam que devido à importância 

do turismo no desenvolvimento da economia e do mercado, o governo tem interesse 

em mapear e entender os fatores que influenciam os fluxos de turismo para um 

destino e a importância da demanda e os seus fatores determinantes.  

A literatura internacional sugere um aprofundamento dos estudos do ponto de 

vista econômico e uma modelagem da demanda turística associadaas relações 

causais entre uma variável dependente e algumas variáveis independentes que 

possibilitam explicar a demanda (SONG; LI, 2008). Tendo como base a economia 

neoclássica, os principais fatores determinantes (variáveis independentes) da 

demanda turística internacional são econômicos, como preço e renda (CHO, 2010).  

A modelagem da demanda turística busca entender as principais variáveis 

que influenciam a decisão de escolha do turista em relação a um determinado 

destino ou atrativo turístico. Sabe-se que os dados gerados para o turismo têm como 

foco principal o turista internacional. Estudos realizados por alguns pesquisadores, 

Song e Li (2008) e Li, Song e Witt (2005), sobre as principais pesquisas, modelagem 

e previsão da demanda turística internacional, revelaram que o uso de modelos 
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econométricos é bastante frequente e entendido como adequado na análise da 

demanda.  

Os modelos econométricos de demanda são expressos em forma de equação 

com variáveis independentes que visam explicar a demanda turística. Song e Li 

(2008) afirmam que um modelo para um destino tende a não ser adequado para 

outros destinos, além disso, a inclusão de um amplo número de variáveis não 

significa uma modelagem maior precisão nos resultados obtidos. Nesta perspectiva, 

a definição do modelo e das variáveis a serem utilizadas deve levar em conta o 

contexto do destino analisado e a disponibilidade de informações.  

Segundo pesquisa bibliográfica realizada para este estudo, os destinos mais 

estudados empiricamente encontram-se localizados no continente europeu e 

asiático por demandas de países europeus, asiáticos e dos Estados Unidos da 

América. Em nível nacional o tema demanda turística carece de pesquisas mais 

profundas, com destaque para os pesquisadores Glauber Santos (2004) e Wilson 

Rabahy (1990). O Brasil pode ser caracterizado como um destino com 

características diferentes dos europeus e asiáticos, o que exige uma avaliação do 

método e as variáveis de maior relevância para a demanda turística para o país. Da 

mesma forma ocorre em nível estadual. 

O Rio de Janeiro é o principal destino a lazer do país recebendo em 2017 

mais de 1,3 milhões de turistas correspondendo a 21,8% dos turistas estrangeiros do 

país segundo dados do Ministério do Turismo (BRASIL, 2018). É, portanto, um 

destino que influencia no crescimento econômico e desenvolvimento turístico de 

todo o país. Possui algumas particularidades sendo conhecida mundialmente, seja 

pelo marketing e propaganda, seja pela mídia e filmes.  

Pensando no destino, o Rio de Janeiro, cuja capital é a Cidade do Rio de 

Janeiro conhecida internacionalmente por diversos motivos, está entre os principais 

destinos do Brasil. Recentemente foi sede de grandes eventos internacionais como: 

CONMBOL – Copa América (2019), Jogos Olímpicos (2016), Copa do Mundo de 

Futebol FIFA (2014), Jornada Mundial da Juventude (2013) e Conferencia das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (2012). Além disso, a cidade 

capital foi o cenário retratado em diversos filmes com amplo público nacional e 

internacional como: animação Rio 1 e 2, Tropa de Elite 1 e 2 e Cidade de Deus. Os 

eventos foram retratados internacionalmente, com a divulgação oficial e midiática 

sobre a realidade do destino, assim como os filmes, instigando na demanda fatores 
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motivadores ou repulsivos. Tais fatores podem ser considerados de forma qualitativa 

e influenciando a demanda tanto quanto os fatores quantitativos bem retratados na 

literatura. O aeroporto internacional com vôos regulares fica localizado na cidade do 

Rio de Janeiro e é um dos principais portões de entrada de turistas internacionais 

para o estado e para o país. 

 Considerando o Rio de Janeiro um destino de grande importância para o 

turismo brasileiro, o entendimento dos fatores determinantes quantitativos da 

demanda turística internacional é fundamental no processo de planejamento e 

definição de estratégias de marketing, objetivando o crescimento no fluxo de turistas 

internacionais para o estado e, por conseguinte, para o Brasil. Posto isso, levanta-se 

a questão se existe uma relação entre os fatores econômicos e os 

determinantes da demanda turística internacional para o Estado do Rio de 

Janeiro. 

Para respondera essa pergunta, este estudo teve como objetivo geral: 

analisar os principais fatores econômicos determinantes da demanda turística 

internacional para o Estado do Rio de Janeiroutilizando um modelo de regressão 

múltipla. Além disso, são apontados os seguintes objetivos específicos:  

a) explicar conceitos da demanda turística internacional utilizados na literatura 

com realização de pesquisa bibliográfica sobre o tema objetivando a 

identificação dos fatores tanto motivadores e restritivos da demanda, assim 

como os determinantes quantitativos e qualitativos mais utilizados;  

b) descrever o destino do Estado do Rio de Janeiro como o contexto de estudo, 

destacando o fluxo de turistas internacionais dos países emissores, no 

período de referência do estudo (2000 a 2017);  

c) descrever o processo de elaboração do modelo de Regressão Linear 

Múltipla (RLM) e as variáveis utilizadas na mensuração das relações de 

causalidade e de sensibilidade da demanda turística com os seus 

determinantes; 

d) avaliar e analisar os resultados da aplicação do modelo RLM no fluxo de 

turistas internacionais para o Estado do Rio de Janeiro. 

Este estudo tem como foco a demanda efetiva internacional para o Estado do 

Rio de Janeiro. Entende-se que o conhecimento dos aspectos da demanda turística 

efetiva é um objeto de pesquisa no turismo que visa dar suporte ao planejamento de 

um destino, tanto do ponto de vista de políticas públicas quanto da iniciativa privada.  
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Com o intuito de selecionar parte da demanda efetiva para o Estado do Rio de 

Janeiro, foram selecionados sete países que estão entre os 10 principais emissores 

de turistas para o Brasil e para o Rio de Janeiro entre 2000 e 2017. Se 

considerarmos a procedência por continente, a América do Sul com 62,41%, 

representa o maior emissor e na sequência temos Europa (22,03%) e América do 

Norte (9,2%). Assim, para o estudo foi selecionado os seguintes representantes dos 

continentes supracitados: Argentina, Estados Unidos, Chile, Alemanha, Reino Unido, 

Portugal e Uruguai. 

Entre as justificativas para o estudo destaca-se a ausência de estudos 

relacionados a modelagem da demanda turística internacional para o Estado do Rio 

de Janeiro. Na pesquisa bibliográfica foi constatado que os principais destinos 

abordados pelos pesquisadores são países de pequeno porte do continente europeu 

e asiático. Supõe-se que existe diferença significativa entre a análise e avaliação da 

demanda turística internacional de um país emergente como o Brasil. Entre os 

fatores que explicam essa diferença está na proximidade ou não dos grandes 

centros emissores de turistas e na dinâmica da atividade turística. 

O processo de escolha de um destino envolve uma série de variáveis que 

podem influenciar de forma negativa ou positiva. Essas variáveis são avaliadas a 

partir do uso de modelos de demanda que busca identificar as relações de 

causalidade entre elas. O processo de elaboração de um modelo para avaliação da 

demanda começa com a seleção das variáveis e a realização de testes estatísticos 

para aferir a consistência dos dados das séries que serão utilizadas. Sendo assim, 

os dados utilizados na pesquisa foram extraídos das bases de dados disponíveis 

nos sites oficiais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Ministério do Turismo 

Brasileiro (MTur). 

Para alcançar os objetivos, foi definido um estudo de abordagem quantitativa, 

com análises quantitativas e qualitativas sobre os resultados das modelagens. Uma 

pesquisa quantitativa se baseia no pensamento positivista (SILVEIRA; CÓRDOVA, 

2009), considerado ainda pertinente para as análises econômicas geradas após o 

resultado da modelagem da demanda. Como é o propósito desse método, busca-se 

uma maior objetividade dos resultados, muito embora se entenda que a demanda 

turística internacional não seja explicada apenas pelas variáveis independentes 

utilizadas no modelo.  



18 
 

Na econometria, Santos (2006) afirma que os modelos causais empenham-se 

em entender o objeto estudado por meio das relações com outros elementos, ou 

seja, uma variável dependente e sua relação com uma ou mais variáveis 

independentes. Modelos causais multivariados que incluem um conjunto de variáveis 

explicativas na modelagem podem se aproximar mais da complexidade do mundo 

real (SANTOS, 2006). A complexidade do modelo e o uso de inúmeras variáveis 

independentes não significam garantia de uma boa modelagem (SANTOS, 2006; 

SONG; LI, 2008). Nesse sentido, foi escolhido para a pesquisa o modelo RLM com 

uso das principais variáveis econômicas número de chegadas internacionais por 

país de origem (variável de pendente), renda do país emissor (representada pelo 

Produto Interno Bruto, PIB) e preço (representada pela Taxa de Câmbio Real, TCR). 

Todas as variáveis foram inseridas no formato de variação percentual, as variáveis 

independentes foram utilizadas também com defasagem de uma unidade de tempo 

e o método de aplicação do RLM foi feita por meio do geral para o específico 

(general-to-specific). Foi feita uma modelagem por país de origem para o Estado do 

Rio de Janeiro e uma comparação com os resultados desses países de origem para 

o Brasil obtendo resultados diferentes e importantes para futuras pesquisas. 

A dissertação foi organizada em quatro capítulos além desta introdução e das 

considerações finais. No capítulo um, foi feito uma revisão de literatura sobre 

demanda turística e seus conceitos. Além disso, foi realizado uma revisão 

sistemática da literatura sobre a demanda turística internacional a fim de entender os 

principais estudos de determinantes, as modelagens feitas internacionalmente e as 

variáveis utilizadas.  O capítulo dois descreve o contexto do estudo e a demanda 

turística apresentando alguns gráficos e tabelas que representam a demanda 

turística trabalhada na modelagem. O capítulo três aprofunda conhecimentos sobre 

o método de regressão e a abordagem econométrica destacando as variáveis 

utilizadas e não utilizadas neste estudo. No capítulo quatro são encontrados os 

resultados do modelo RLM, avaliações sobre esses resultados comparados com o 

Brasil. Nesse último capítulo foram feitas análises com base em pesquisas 

anteriores sobre os mesmos países de origem para outros destinos e, por fim, foram 

elaboradas outras avaliações fora do modelo econométrico. 
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1DEMANDA TURÍSTICA: CONCEITOS E DETERMINANTES 

 

Devido à interdisciplinariedade dos estudos do turismo, os conceitos a ele 

associados dependem da abordagem cientifica que se pretende utilizar para estudar 

o fenômeno turístico. A abordagem econômica do turismo tem contribuído para o 

aumento na relevância do turismo como propulsora do desenvolvimento e do 

crescimento econômico, destacando o seu potencial no processo de geração de 

emprego, renda e negócios. Nesta perspectiva, para efeitos estatísticos e 

econômicos, neste trabalho utilizar-se-á o conceito da Organização Mundial do 

Turismo (OMT) aprimorado na Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre 

el marco conceptual, 2008 (CST: RMC) (NACIONES UNIDAS, 2010). O conceito de 

turismo é mais limitado que as viagens, já que se refere a tipos específicos de 

viagens: aqueles feitos por um viajante para um local diferente do seu ambiente 

habitual, por uma duração inferior a um ano, para qualquer propósito principal que 

não seja empregado por uma entidade residente no local visitado1 (NACIONES 

UNIDAS, 2010, tradução livre). 

Utilizando da perspectiva econômica2, Santos e Kadota (2012) afirmam que 

turismo é um agente ativo da economia que gera impactos na renda, no emprego e 

no bem-estar social. É um fenômeno complexo que, para Candela e Figini (2010) 

pode ser apenas entendido totalmente com uma abordagem multidisciplinar. Todavia 

a complexidade do fenômeno é muito ampla e o seu estudo por completo é 

inexecutável em uma dissertação. Candela e Figini (2010) consideram a existência 

de diversas disciplinas para o entendimento de turismo, mas têm como foco a 

análise econômica. 

Novas abordagens de turismo e de turista têm sido apresentadas na literatura, 

embora alguns conceitos reducionistas ainda sejam necessários para fins de 

análises econômicas e estatísticas. Segundo Mathieson e Wall (1990 apud LAGE; 

MILONE, 2001, p. 45) turismo pode ser compreendido segundo três enfoques:  

 

                                                           
1 “El concepto de turismo es más limitado que el de viajes, ya que se refiere a tipos específicos de 
viajes: los que realiza un viajero a un lugar distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior 
a un año, con cualquier finalidad principal que no sea ser empleado por una entidad residente en el 
lugar visitado. Las personas que realizan estos viajes se consideran visitantes” (2008, p. 11). 
2 Além da abordagem econômica existem outras perspectivas de análise do fenômeno turismo, tais 
como, geográfica, antropológica, histórica, sociológica, entre outras. 
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O movimento temporário de pessoas para locais de destinos externos a 
seus lugares de trabalho e moradia; as atividades exercidas durante a 
permanência desses viajantes nos locais de destino, incluindo os negócios 
realizados; e as facilidades, os equipamentos e os serviços criados, 
decorrentes das necessidades dos viajantes. 

 

A literatura de economia do turismo estuda: a análise econômica do espaço 

turístico; os problemas econômicos gerados pelos investimentos públicos e privados 

em infraestrutura; a organização do mercado turístico – agências, guias; análise da 

demanda turística e dos gastos no turismo; os efeitos multiplicadores do turismo; os 

efeitos na economia internacional (CANDELA; FIGINI, 2010). 

O turismo possui algumas particularidades que devem ser consideradas se 

comparadas a outras atividades econômicas. O turista consome um conjunto de 

itens de diversas naturezas – como hospedagem, alimentação, compras, transporte, 

entre outros – que juntas e consumidas pelo visitante durante a experiência turística 

formam o produto turístico (CANDELA; FIGINI, 2010; SANTOS; KADOTA, 2012). O 

turista é quem define o que é o produto turístico.Sendo assim, Santos e Kadota 

(2012, p. 25) definem que primeira característica particular do turismo é: “uma 

atividade econômica definida pelo lado da demanda, e não da oferta”. Considerando 

que o turismo é caracterizado como uma atividade de demanda, de certa forma, 

justifica-se a predominância dos estudos de demanda turística em detrimento de 

outras abordagens. 

Outro aspecto se refere aofato da maioria dos produtos estarem relacionados 

à prestação de serviço, por exemplo: hospedagem, transporte e lazer.O produto 

turístico é composto geralmente por bens tangíveis e por bens intangíveis, há 

presença tanto de um bem físico quanto de um atendimento e/ou serviço (SANTOS; 

KADOTA, 2012). 

O serviço, atendimento e a relação humana é a essência do turismo, levando 

a uma terceira característica fundamental destacada por Santos e Kadota (2012): a 

produção e consumo ocorrem de forma concomitante. Nesse sentido, o produto 

turístico não pode ser estocado. Outra especificidade diz respeito ao consumidor 

como agente do processo de produção, a demanda precisa se deslocar para 

consumir, logo o custo total da produção inclui o custo do consumidor. Além disso, 

os produtos de serviços são heterogêneos, uma vez que dependem da experiência 

individual e de diversas condições externas ao ser consumido. Cada turista terá uma 

percepção de valor sobre o produto que pode ser influenciados pelo fator humano, a 
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relação dos agentes envolvidos e variações do ambiente natural e social. Duas 

últimas distinções do produto turístico são: a compra antes do consumo com base 

em informações e expectativas do serviço e a impossibilidade de devolução do 

produto ao produtor caso a experiência não tenha sido satisfatória (SANTOS; 

KADOTA, 2012). 

Nessa linha de pensamento, nota-se a importante participação da demanda 

para a efetivação do turismo e, seguindo uma ordem lógica na literatura, em geral, 

os autores abordam definições de demanda turística já no começo de suas obras.  

Para entender o funcionamento do turismo e a importância da demanda, a 

literatura sempre buscou a sistematização dos estudos do turismo a partir da 

utilização de modelos. No entanto, Candela e Figini (2010) ressaltam que um modelo 

simples de turismo não tem capacidade de refletir a complexidade da atividade 

turística por diversos motivos: turismo não implica em pernoite necessariamente, 

nem todas as viagens são turismo, mesmo que viajar seja essencial, não é possível 

identificar a limitação do território turístico. 

É importante ressaltar que apesar das limitações indicadas por Candela e 

Figini (2010), sendo o turismo multifacetado, as definições e modelos dependem do 

campo de estudo que se pretende analisar o fenômeno turístico, como indicado 

anteriormente. Do ponto de vista econômico e estatístico, foco deste estudo, o 

turismo deve ser avaliado a partir das suas relações com as demais atividades da 

economia, seu potencial de geração de emprego e renda e buscar entender a sua 

dinâmica operacional, coma finalidade de buscar maior eficiência e eficácia na 

gestão pública e privada do turismo como atividade econômica.  

Para o desenvolvimento da economia e do mercado o turismo é bastante 

relevante, uma vez que os governantes devem se interessar nos fatores que 

influenciam aos fluxos de turismo (LIM, 2008). Para administração de um destino é 

preciso estudar a sua demanda, o que impacta positiva e negativamente. 

Esse conhecimento, portanto, possibilita fazer melhores previsões que 

deverão auxiliar no planejamento da infraestrutura turística e na definição de 

politicas de desenvolvimento do turismo. Sendo o turismo caracterizado como uma 

atividade de demanda, a literatura na área de economia do turismo tem como foco 

principal o entendimento dos fatores que explicam a demanda turística para uma 

determinada cidade, estado, região ou país. 
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Para melhor entendimento dos objetivos e da dinâmica estrutural dos estudos 

de demanda turística, definir-se-á a demanda turística e as diferentes abordagens da 

literatura sobre demanda.  

 

1.1 DEMANDA TURÍSTICA: BASE CONCEITUAL 

 

Segundo Lage e Milone (2001), utilizando dos preceitos da economia, a teoria 

de demanda turística está baseada na racionalidade da escolha do consumidor. “A 

lei da escolha racional sugere que, quando dispomos de mais tempo livre (excluindo 

as horas que gastamos com as necessidades básicas), esse tempo poderá ser 

dirigido para o lazer pelos indivíduos de acordo com suas condições econômicas” 

(LAGE; MILONE, 2001, p. 61). O lazer e o turismo são escolhas racionais em que o 

consumidor do produto turístico faz para seu tempo livre.  

As definições de demanda podem variar conforme a abordagem do autor e as 

contribuições dos grandes campos do saber. Por exemplo, no olhar da economia 

considera-se “demanda como sendo a relação da quantidade de qualquer produto 

ou serviço que as pessoas queiram e possam comprar por cada preço específico, 

em um conjunto de preços possíveis, durante um dado período de tempo” (COOPER 

et al., 2001, p. 56). Do ponto de vista da psicologia, a demanda relaciona-se com a 

motivação comportamental. Na geografia, demanda turística é “o número total de 

pessoas que viajam, ou gostariam de viajar, para utilizar instalações ou serviços 

turísticos em lugares afastados de seus locais de residência e trabalho” 

(MATHIESON; WALL, 1982 apud COOPER et al., 2001, p. 56). Todos esses olhares 

possuem contribuições: “relação entre demanda e preço” e elasticidade; “iteração 

entre personalidade, ambiente e demanda turística”; outras influências além do 

preço como os determinantes e participação de atores que ainda não participam do 

turismo, mas gostariam, os turistas potenciais (COOPER et al., 2001). 

Na linha de pensamento econômico, a finalidade da teoria da demanda 

turística é explicar o comportamento do consumidor do produto turístico, “o 

consumidor tem como objetivo primordial a obtenção da máxima satisfação de seus 

gastos, por meio da escolha da melhor combinação possível os produtos de turismo” 

(LAGE; MILONE, 2001, p. 56). O problema do consumidor consiste na escolha de 

cestas de consumo, sendo limitado pela sua restrição orçamentária. Nestas 

condições, agindo de forma racional, ele busca alcançar a satisfação máxima e, os 
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modelos econômicos buscam entender a dinâmica dessas escolhas. Segundo 

Dwyer, Forsyth e Dwyer (2010), a função do mercado de demanda para um produto 

ou serviço é o relacionamento entre a quantidade demandada do produto e os vários 

fatores que influenciam na quantidade. Há uma diferença entre a demanda para 

viajar para um destino e a demanda para um produto ou serviço turístico. Nesse 

sentido, os determinantes da demanda são diferentes ao se falar em todos os 

produtos que agrupados contemplam a viagem para um destino e ao se falar de um 

produto específico como um quarto de hotel ou um atrativo turístico. 

A demanda turística pode ser diferenciada conforme seus vários 

componentes, Cooper et al. (2001) identificam três tipos básicos: 

a) Demanda real ou efetiva: “é o número real de participantes do turismo ou 

aqueles que estão viajando, ou seja, os turistas de fato” (p. 56). Em geral, são 

os turistas contabilizados nas estatísticas. 

b) Demanda reprimida: “é formada por aquela parcela da população que não 

viaja por alguma razão” (p. 56). Podendo-se dividir em demanda potencial –

turistas que vão viajar no futuro caso haja uma alteração nas suas 

circunstâncias de vida – e demanda protelada – “é a demanda adiada por 

causa de um problema no âmbito da oferta” (p. 56) como falta de capacidade, 

condições climáticas ou terrorismo, ou seja, são turistas que poderiam viajar 

caso haja uma alteração nas circunstâncias da oferta. 

c) Sem-demanda: turistas que não desejam ou não possuem condições para 

viajar. 

Além disso, os autores citam que há outras formas de observar a demanda, 

por exemplo: substituição da demanda e redirecionamento de demanda. 

Turismo pode ser classificado segundo alguns grupos básicos: turismo 

doméstico (visitante morador da região), turismo receptor (visitante não residente na 

região), turismo emissor (residente viajando para outra região), turismo em trânsito 

(visitante não morador em deslocamento para o destino), turismo nacional (soma do 

turismo doméstico com o turismo emissor), turismo interno (soma do turismo 

doméstico com o turismo receptor) e o turismo internacional (soma do turismo 

receptor com o turismo emissor) (CANELA; FIGINI, 2010). Nesse sentido, a CST: 

RMC, 2008 destaca um quadro com as formas de turismo e categorias de consumo 

turístico (figura 1). 
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Figura 1. Quadro com as formas de turismo e categorias de consumo 

Turismo interno: as atividades realizadas por 
um visitante residente no país de referência, 

como parte de uma viagem turística interna ou 
de uma viagem turística emissora. 

Consumo turístico interno: o consumo turístico 
de um visitante residente na economia de 

referência. 

Turismo receptor: as atividades realizadas por 
um visitante não residente no país de referência, 
como parte de uma viagem turística receptora. 

Consumo turístico receptor: o consumo 
turístico de um visitante não residente na 

economia de referência. 

Turismo emissor: as atividades realizadas por 
um visitante residente fora do país de referência, 
como parte de uma viagem turística emissora ou 

de uma viagem turística interna. 

Consumo turístico emissor: o consumo 
turístico de um visitante residente fora da 

economia de referência. 

Turismo interior: engloba o turismo interno e o 
turismo receptor 

Consumo turístico interior: o consumo turístico 
dos visitante residentes e não residentes na 
economia de referência. Soma do consumo 

turístico interno e receptor. 

Turismo nacional: engloba o turismo interno e o 
turismo emissor. 

Consumo turístico nacional: consumo turístico 
dos visitantes, dentro e fora da economia de 

referência. Soma do consumo turístico interno e 
do consumo turístico emissor. 

Fonte: Cuadro 2.1 Formas de turismo y categorías de consumo turístico, CST: RMC, 2008 
(NACIONES UNIDAS, 2010, p. 17, tradução livre). 

 

Segundo a CST: RMC, 2008 as categorias de consumo estão relacionadas as 

formas de turismo, são, portanto, limitadas aos visitantes que viajam no país de 

referência, para o país de referência ou até o país de referência. De acordo com as 

recomendações internacionais estatísticas de turismo (RIET), visitantes 

internacionais são aqueles que realizam uma viagem turística temporária a um 

destino fora dos limites fronteiriços e permanece por mais de 24 horas e menos que 

um ano, com o propósito diferente de estabelecer residência (RIET, 2008 apud 

NACIONES UNIDAS, 2010).  

O estudo dos fatores determinantes da demanda deve ser realizado de forma 

cautelosa. Em geral, utiliza-se para realizar a análise das variáveis a hipótese ceteris 

paribus que pode ser definida como: “a hipótese de que todas as variáveis, exceto 

aquela que está sendo estudada, são mantidas constantes” (SANTOS; KADOTA, 

2012, p. 39). No mundo real todos os fatores influenciam concomitantemente na 

demanda turística e estão em constante mudança, entretanto nenhum modelo de 

análise consegue captar toda essa complexidade. Dwyer, Forsyth e Dwyer (2010) 

distinguem as variáveis determinantes da seguinte forma: 
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a) Demanda para viajar para um destino: fatores de preço (tudo o que influencia 

no custo para realização da viagem) e fatores de não-preço (fatores 

socioeconômicos e demográficos e efeitos qualitativos); 

b) Demanda para um produto turístico: preço, renda, número de consumidores, 

preço de produtos relacionados, gosto do consumidor, marketing e outras 

variáveis. 

Para entender o funcionamento do mercado de turismo, Santos e Kadota 

(2012) enfatizam a importância de compreender o comportamento dos indivíduos 

com relação à compra: “Como os turistas decidem comprar ou não um determinado 

pacote [ou produto turístico]?” (p. 35). Rabahy (1990, p. 79) afirma que “determinar o 

que é causa e efeito no desenvolvimento do turismo é uma tarefa bastante 

complexa, que depende do grau de interação com os demais setores e da sua 

importância na economia como um todo”. Sendo assim, há uma interação entre o 

conjunto de fatores que determinam uma demanda para um destino turístico. 

A forma de medir a demanda turística num modelo é pelo conceito de 

elasticidade que descreve a sensibilidade de uma variável em relação à outra 

(DWYER; FORSYTH; DWYER, 2010). Santos e Kadota (2012, p. 58) corroboram 

essa ideia definindo: “Matematicamente, a elasticidade mede a alteração percentual 

da variável explicada [ou dependente] e decorre de um aumento de 1% em uma 

variável explicativa [ou independente]”. O conceito de elasticidade tem origem na 

teoria econômica.Com base nesses autores é possível entender que a demanda 

elástica é aquela em que o resultado é maior que 1, ela passa a ser sensível a 

alterações na variável explicativa. Já a demanda inelástica acontece o contrário, o 

resultado é menor que 1 representando pouca sensibilidade da demanda com 

relação a variável explicativa. Quando o resultado é igual a 1, a demanda é 

caracterizada por elasticidade unitária na qual a cada alteração na variável há uma 

alteração proporcional na demanda.  

Tomando o preço como exemplo de variável explicativa, pois em conjunto 

com a renda são as principais variáveis explicativas da demanda, Santos e Kadota 

(2012) resumem a nomenclatura da elasticidade-preço da demanda na figura 2. 

 

 

 

 



26 
 

Figura 2. Nomenclatura da elasticidade-preço da demanda 

Nome Elasticidade Calculada Conceito 

Perfeitamente elástica Infinita (→∞) 
Infinitamente sensível ao 

preço 
Elástica Maior que 1 (>1) Muito sensível ao preço 

Elasticidade unitária Igual a 1 (=1) 
Média sensibilidade ao 

preço 
Inelástica Menos que 1 (<1) Pouco sensível ao preço 

Perfeitamente inelástica Zero (=0) 
Totalmente insensível ao 

preço 
Fonte: Santos e Kadota (2012, p. 60). 

 

A elasticidade da demanda pode ser medida nas diversas variáveis 

explicativas. Dwyer, Forsyth e Dwyer (2010) distinguem quatro formas de 

elasticidade: 

a) Elasticidade-preço: o quanto a demanda para um produto turístico muda 

devido a alterações no preço; 

b) Elasticidade-renda: o quanto a demanda para um produto turístico muda 

devido a alterações no nível de renda do consumidor; 

c) Elasticidade-preço cruzada: o quanto a demanda para um produto turístico 

muda devido a alterações no preço substituto ou no preço de bens 

complementares; 

d) Elasticidade-marketing: a resposta nas vendas devido a alterações nos gastos 

em marketing e propaganda. Mede a resposta da demanda a mudanças nos 

gastos com marketing. 

A função da demanda é expressa, portanto, a fim de medir tais aspectos, 

definindo a intensidade da variável explicativa a partir do seu coeficiente e o 

direcionamento da relação da demanda com a variável se é positivo ou 

negativo.Posto isso, retoma-se a ideia das influencias na demanda turística 

abordada na próxima seção. 

 

1.2 FATORES QUE INFLUENCIAM A DEMANDA TURÍSTICA INTERNACIONAL 

 

Para entender o funcionamento do mercado de turismo, Santos e Kadota 

(2012) enfatizam a importância de compreender o comportamento dos indivíduos 

com relação à compra: “Como os turistas decidem comprar ou não um determinado 

pacote [ou produto turístico]?” (SANTOS; KADOTA, 2012, p. 35).  
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Nessa perspectiva, antes de analisar os determinantes da demanda, é 

necessário entender o processo de escolha do consumidor. A discussão deste 

trabalho concentrar-se-á nos aspectos relacionados a economia do turismo, mais 

especificamente sobre a demanda turística e seus fatores determinantes, o que, do 

ponto de vista da microeconomia, está intimamente ligado aocomportamento do 

consumidor.  

A teoria do comportamento do consumidor abordada por Swarbooke e Horner 

(2002) enfatiza o processo de tomada de decisão do turista enquanto consumidor. 

Segundo os autores, o turista é influenciado por alguns fatores ao comprar um 

produto turístico, que podem ser divididos em: “1. motivadores – motivam o turista a 

desejar adquirir determinado produto; 2. determinantes – determinam até que ponto 

o turista é capaz e adquirir o produto desejado” (SWARBOOKE; HORNER, 2002, p. 

83).  

Do ponto de vista das motivações existem dois grupos: para tirar férias e para 

um destino específico em um período. Pode-se destacar como tipologias das 

motivações do turista: culturais, físicas, emocionais, pessoais, de desenvolvimento 

pessoal e de status. Existem as motivações a nível individual, múltiplas, 

compartilhadas, verdadeiras, dos diferentes segmentos, conforme o gênero, 

segundo as diferenças nacionais e culturais, para diferentes produtos turísticos e 

dependendo do tempo de decisão de compra (SWARBOOKE; HORNER, 2002).  

Pela perspectiva dos determinantes, Swarbooke e Horner (2002) destacam 

que existem os fatores exógenos que afetam o turismo e as forças de mercado. É 

importante ressaltar que, dentre esses existem os fatores que influenciam de forma 

positiva e outros de forma negativa. No campo da economia, alguns desses fatores 

são bastante abordados na avaliação das suas relações de causalidade e de 

intensidade com a demanda turística de um destino. Entretanto, existem fatores não-

econômicos, de ordem qualitativa3, pouco explorados nos modelos de análise da 

demanda, devido à dificuldade na quantificação das relações de causalidade dos 

mesmos com a demanda turística. E importante destacar que, para certos destinos, 

esses fatores podem apresentar forte correlação com a demanda turística. 

                                                           
3 Cho (2010) relata a imagem do destino como um fator não-econômico de ordem qualitativa que 
afeta na demanda e exemplifica variáveis que afetam nessa imagem, por exemplo: fatores sociais, 
herança cultural e natural, sazonalidade e clima, entre outras.  
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Estudos mais recentes têm incorporado algumas variáveis qualitativas nos 

modelos de avaliação da demanda turística internacional. Fatores como, nível de 

violência e de criminalidade no destino, podem ser determinantes na determinação 

da demanda turística de um destino. Neste caso, um baixo nível de segurança pode 

representar um fator limitador da demanda para alguns destinos (BARAHONA, 2017; 

TORRE; ESCOBEDO, 2013). Ainda, associado ao fator de segurança na viagem, 

durante a viagem o turista não deseja passar por situações de risco incluindo 

desastres naturais, podendo este ser mais um fator que restringe o turismo (ZUCCO; 

MAGALHÃES; MORETTI, 2010). Considerando um destino turístico internacional, 

um desastre natural ou atos de violência no destino que são repassados por 

imagens mundialmente podem limitar a demanda turística.  

Machado (2012) aborda o medo social como um fator limitante da demanda 

turística para o destino do Rio de Janeiro. O medo social no caso do turismo é uma 

ansiedade do perigo antes da viagem, muitas vezes devido a notícias de 

insegurança sobre o destino. Para um destino em que tem índices de violência 

elevados há uma ansiedade e insegurança de que algo pode acontecer e assim a 

sensação do medo é antecipada. O autor conclui que há um estereótipo turístico 

construído de uma cidade com fatores limitantes e elementos negativos para o 

turismo na cidade do Rio de Janeiro relacionado à violência. Porém, isso não impede 

o desenvolvimento do turismo e os fluxos de turistas receptivos. Conforme o estudo 

de Machado (2012), a imagem da cidade é modificada após a visita, acredita-se, 

portanto, que a demanda efetiva poderia ser maior. Logo, o medo social para o Rio 

de Janeiro passa a ser um fator limitante da demanda. 

Considerando que os fatores que influenciam a demanda, eles podem ser 

tanto internos quanto externos, associados ao destino ou a origem do turista. Cada 

autor aborta esses fatores de forma diferente, é possível reunir os principais autores 

aqui abordados e os fatores determinantes elencados por eles (figura 3). 
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Figura 3. Fatores Determinantes da Demanda Turística 

Autor(es) Grupo Fatores 

Rabahy (1990) 

Fatores 
socioeconômicos 

determinantes 

 População; 
 Renda; 
 Preços; 
 Urbanização e industrialização; 
 Ciclo dos negócios; 
 Aumento do tempo livre para lazer. 

Fatores culturais e 
psicossociológicos 

 Escala de necessidades e motivos de viagem; 
 Turismo e “status”; 
 Cultural-educacional; 
 Necessidade de conhecer pessoas e encontrar 

pessoas; 
 Promoção e propaganda. 

Fatores técnicos 
determinantes 

 Mecanismos de intervenção do estado; 
 Evolução do sistema de transportes; 
 Infraestrutura turística; 
 Operadores de turismo. 

Cooper et al. 
(2001) 

Estilo de vida 

 Renda e emprego; 
 Direito a férias; 
 Educação e mobilidade; 
 Raça e sexo; 
 Estilos de turismo ou lazer. 

Ciclo de vida  Idade (preocupações, interesses e atividades). 

Lage e Milone 
(2001) 

(não faz divisão) 

 Preço dos produtos turísticos; 
 Preço dos outros bens e serviços; 
 Nível de renda dos turistas; 
 Gostos dos turistas; 
 Outros (população, distribuição da renda). 

Santos e 
Kadota (2012) 

(não faz divisão) 

 Preço; 
 Preço dos produtos substitutos; 
 Preço dos produtos complementares; 
 Renda; 
 Gostos dos consumidores; 
 Características do produto; 
 Número de consumidores no mercado. 

Dwyer, Forsyth 
e Dwyer (2010) 

Preço 

 Preço (podendo ser ajustado com taxa de câmbio); 
 Custo de transporte para o destino; 
 Preço dos produtos relacionados (substitutos e 

complementares). 

Não-Preço  
(fatores 

socioeconômicos e 
demográficos) 

 População; 
 Renda; 
 Tempo de lazer; 
 Educação; 
 Ocupação; 
 Tempo disponível para lazer; 
 Nível de imigração; 
 Fatores qualitativos (gostos, apelo turístico. Imagem, 

qualidade dos serviços, preferências dos turistas, 
eventos especiais, promoção e marketing do 
destino, nível cultural, condições climáticas, etc.). 

Fonte: elaboração própria (2018). 
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Nos estudos quantitativos se trabalha, predominantemente, com fatores 

socioeconômicos (RABAHY, 1990), uma vez que há possibilidade da utilização de 

séries de dados mais estruturados. Segundo Lim (2008), em geral, são utilizadas as 

seguintes variáveis nos estudos de demanda turística: renda, preço relativo, custo de 

transporte, taxa de câmbio, tendência, dinâmica, competitividade do destino/serviço, 

sazonalidade, gastos com marketing, imigração, mercado de negócio, indicadores 

econômicos da atividade, fatores qualitativos e outros (gasto real do turista, 

oferta/capacidade dos meios de hospedagem, reforma na taxa de câmbio ou 

restrições cambiais, elasticidade do preço dos serviços em férias, propensão a 

consumir serviços, índice de clima no verão e índice de preferências por destinos).  

Por outro lado, os fatores qualitativosque podem influenciar na decisão da 

demanda por viagens internacionais são (LIM, 2008):  

a) Características do turista que podem afetar no tempo disponível para o lazer 

(gênero, idade, nível de escolaridade e de emprego); 

b) Tamanho da família; 

c) População ou mudanças na população de origem; 

d) Motivação de viagem ou frequência; 

e) Atratividade do destino (clima, cultura, história e meio ambiente natural); 

f) Eventos políticos, sociais ou esportivos no destino. 

Em geral, estes fatores são incluídos na modelagem da demanda turística 

com menor frequência.  

Na sequência, é apresentada a literatura sobre os estudos sobre o processo 

de modelagem da demanda turística, modelos utilizados e as variáveis consideradas 

essenciais na determinação da demanda. 

 
1.3 MODELAGEM DA DEMANDA TURÍSTICA INTERNACIONAL 
 

Do ponto de vista dos fatores que afetam a demanda turística internacional, 

Lim (2008) afirma que geralmente a função de demanda depende de algumas 

variáveis independentes e pode ser representada pela seguinte equação: 

 

DTij=f(Yj,TCij, RPij, ERij, QFi) 
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Onde, DTij é a demanda para viagens internacionais por país de origem j para 

o destino i; Yj é renda do país de origem j; TCij é o custo de transporte entre destino i 

e origem j; RPij é o preço relativo (razão entre o preço do destino i com o preço da 

origem j e em destinos alternativos); ERij é a taxa de câmbio, medida por unidade de 

moeda do destino i por unidade de moeda da origem j; QFi são os fatores 

qualitativos do destino i. 

Lim (2008) chegou a essa equação após uma revisão analítica de 124 

estudos empíricos sobre os fatores que influenciam a demanda. Os estudos de 

demanda com esse perfil buscam analisar a relação entre as variáveis 

independentes e a variável dependente, a demanda turística internacional. 

Santos e Kadota (2012) afirmam que o estudo da demanda em geral faz uso 

de modelos estatísticos e econométricos. “A aplicação da econometria ao turismo 

possibilita a estimativa numérica das relações entre diferentes variáveis, como as 

relações entre a quantidade demandada de um produto e suas variáveis 

determinantes” (SANTOS; KADOTA, 2012, p. 67). 

Com a finalidade de avaliar as metodologias mais utilizadas na modelagem da 

demanda turística internacional foi realizadauma revisão sistemática da literatura, 

referente à demanda turística internacional e seus determinantes a partir das bases 

de busca de artigos internacionais:Web of Science, Scielo, Publicações de turismo, 

Redalyc e Spell4. O objetivo dessa pesquisa bibliográfica foi de captar publicações 

nos cinco continentes entre 2000-2017 sobre a modelagem da demanda e entender 

os aspectos quantitativos e qualitativos que os pesquisadores internacionaisincluíam 

no modelo (CAMARA; MONTEIRO, 2019). Para análise, foram destacados 52 

estudos: 48 empíricos para um destino específico e 4 teóricos. 

Entre os trabalhos pesquisados, destaca-se o de Li, Song e Witt (2005) que 

realizaram uma revisão de literatura sobre a modelagem da demanda turística e 

previsão entre 1990 e 2004, a fim de identificar quais estudos e técnicas de 

modelagem da demanda foram mais utilizados. Os autores identificaram que Crouch 

(1994 apud LI; SONG; WITT, 2005) fez um trabalho extensivo de revisão de 

literatura com 300 publicações entre 1961 e 1993. Posteriormente, foram 

identificados mais 120 artigos, levando-os a realizar um trabalho meta analítico com 

84 estudos empíricos (LI; SONG; WITT, 2005). Em 2008, Song e Li (2008) 

                                                           
4 O resumo desta pesquisa foi publicado nos anais do evento “XV Seminário ANPTUR” pela autora e 
o orientador desta dissertação. 
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realizaram estudo similar sobre publicações relacionadas a utilização de modelos de 

demanda turística internacional, no período entre 2000 e 2007, onde identificaram 

121 artigos. Os autores entendem que os métodos de modelagem da demanda 

podem ser divididos em qualitativos e quantitativos. Eles destacam que há uma 

predominância dos modelos quantitativos, que, por sua vez, podem ser divididos em: 

modelos não-causais de séries temporais e modelos causais com abordagem 

econométrica (SONG; LI, 2008; JELUSIC, 2017).  

A utilização de modelos econométricos, portanto, possibilita uma análise da 

relação causal entre a demanda turística internacional e seus determinantes. 

Agyeiwaah e Adongo (2016) afirmam que a grande diferença entre os modelos não-

causais e causais é a função de iluminar quais os fatores que influenciam a 

demanda. Além disso, a econometria permite uma análise da demanda turística 

baseada na teoria econômica, provendo uma explicação por trás da tomada de 

decisão do turista por meio dos fatores que influenciam (variáveis explicativas) 

(AGEYWAAH; ADONGO, 2016; SONG; LI, 2008). Os modelos econométricos 

podem ser utilizados tanto para a modelagem da demanda turística passada, quanto 

para a previsão e auxílio na elaboração de políticas de turismo. 

A identificação dos determinantes da demanda turística e a estimação da 

magnitude de sua influência são de grande interesse para os tomadores de decisão 

no destino (SONG; LI, 2008). Dessa forma, os artigos relativos à modelagem da 

demanda (para esta revisão sistemática de literatura, trabalhos que relatavam 

apenas sobre previsão ou davam mais ênfase a essa discussão não foram 

considerados) fazem um estudo sobre os principais modelos da demanda turística 

internacional (às vezes nacional também) identificando a variável dependente (a ser 

explicada) e as variáveis independentes (explicativas). 

Os estudos analisados são relatados de forma resumida no apêndice A 

apontando: os autores, os principais modelos, a variável dependente utilizada pelo 

autor, o período da série histórica, a frequência e o destino estudado. 

 

1.3.1 Modelos Utilizados no Estudo de Demanda Turística  

 

Song e Li (2008) afirmam que os modelos de séries temporais explicam a 

variável observando o passado e o termo de interferência aleatório. Geralmente se 

observam tendências históricas e padrões para prever o futuro da série (SONG; LI, 
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2008). Essa abordagem, em geral, é utilizada para modelos preditivos ou em 

conjunto com abordagens econométricas. É também utilizada em modelos 

autorregressivos integrados de média móvel, em inglês autoregressive integrated 

moving average model (ARMA), proposto por Box e Jenkins (1970 apud SONG; LI, 

2008) e modelo autorregressivo generalizado condicional heterocedástico, em inglês 

generalised autoregressive conditional heteroskedastic model (GARCH) (SONG; LI, 

2008). Modelos GARCH são utilizados para testes de volatilidade da demanda 

turística (SONG; LI, 2008; TANG; SRIBOONCHITTA; RAMOS; WONG, 2014). Tseng 

et al. (2008) utilizaram o modelo ARMAX (autoregressive moving average cause 

effect model ou modelo autorregressivo médio móvel com efeito de causa) entendida 

como uma adaptação do ARIMA como um modelo autorregressivo de média móvel 

com variáveis exógenas. Com base em Franses (1991 apud TSENG et al., 2008) o 

modelo ARMAX possibilita o uso de infinitas estruturas de defasagem com o menor 

número de parâmetros. 

Nota-se que abordagens/modelos econométricos com análises de regressão 

são utilizados na maioria dos trabalhos (68%). Outros relatados com destaque 

dentre os 48 artigos são: análise de dados em painel (16), modelo autorregressivo 

distribuído com defasagem ou em inglês autoregressive distributed lag model (ARDL 

ou ADLM) (11 de 48), Modelo Gravitacional (5), Cointegração (CI) (4), abordagem do 

geral para o específico (general-to-specific) (3), técnica do modelo de correção de 

erro ou, em inglês, error correction model (ECM) (2) e modelos autorregressivos de 

média móvel, em inglês autoregressive moving average model (ARMA), e/ou 

ARMAX (2).  

 

Na atividade turística a forma mais comum para aplicação de tais modelos 
[de relações causais] é através de equações de regressão que relacionam 
variáveis indicativas do nível de atividade turística em determinada região e 
período de tempo em função de variáveis independentes, que incluem 
fatores estruturais apontados na literatura como determinantes dos fluxos 
turísticos. (MOURA; MONTINI, 2010, p. 135). 

 

Todos os trabalhos empíricos analisados fazem os estudos de modelagem 

considerando uma série histórica para um destino turístico. A aplicação dos modelos 

ocorre por observações em períodos anuais, a maioria com esta frequência (60,4% 

dos artigos), mensais (16,6% dos artigos) ou trimestrais (12,5% dos artigos). Muitos 



 

pesquisadores optam por utilizar dados trimestrais e mensais para uma análise da 

sazonalidade (LI; SONG; WITT, 2005).

Sobre os destinos, Santos, Ramos e Rey

escolha de um destino é uma questão de grande discussão nas pesquisas em 

turismo. Em geral os estudos assumem que as viagens são para um destino único. A 

modelagem da demanda é feita par

internas de um país (por exemplo, uma ou mais cidades), uma ilha ou conjunto de 

ilhas (por exemplo, Caribe) ou alguns países fronteiriços (por exemplo, Suécia e 

Noruega). No caso de Santos, Ramos e Rey

demanda para o Brasil como um país de múltiplos destinos e identificaram uma 

viagem para um destino único e uma viagem para múltiplos destinos. É preciso, ao 

se estudar a demanda reconhecer qual a destinação e o propósito do estudo de 

modelagem, pois isso pode interferir nos determinantes da demanda. 

Li, Song e Witt (2005) identificaram que as pesquisas posteriores a década de 

1990 são desenvolvidas principalmente em países do Leste Europeu e da América 

do Norte. Para entender onde os t

foi elaborada a figura 

analisadosconcentram sua produção em países e/ou re

(figura 4). 

 

Figura 4. Quantidade de publicações para um d

Notas: Total de 46 publicações (dois trabalhos abordam mais de uma região).
 

pesquisadores optam por utilizar dados trimestrais e mensais para uma análise da 

sazonalidade (LI; SONG; WITT, 2005). 

Sobre os destinos, Santos, Ramos e Rey-Maquieira (2012) afirmam que a 

escolha de um destino é uma questão de grande discussão nas pesquisas em 

turismo. Em geral os estudos assumem que as viagens são para um destino único. A 

modelagem da demanda é feita para um destino geralmente: um país ou regiões 

internas de um país (por exemplo, uma ou mais cidades), uma ilha ou conjunto de 

ilhas (por exemplo, Caribe) ou alguns países fronteiriços (por exemplo, Suécia e 

Noruega). No caso de Santos, Ramos e Rey-Maquieira (2012), estudaram a 

demanda para o Brasil como um país de múltiplos destinos e identificaram uma 

viagem para um destino único e uma viagem para múltiplos destinos. É preciso, ao 

se estudar a demanda reconhecer qual a destinação e o propósito do estudo de 

pois isso pode interferir nos determinantes da demanda. 

Li, Song e Witt (2005) identificaram que as pesquisas posteriores a década de 

1990 são desenvolvidas principalmente em países do Leste Europeu e da América 

do Norte. Para entender onde os trabalhos empíricos sobre modelagem da demanda 

foi elaborada a figura 4 agrupando os trabalhos por regiões. Logo, os artigos 

concentram sua produção em países e/ou regiões da Ásia e Europa 

Quantidade de publicações para um destino (agrupados por regiões)

Fonte: Elaboração própria, 2018.  
Total de 46 publicações (dois trabalhos abordam mais de uma região).
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pesquisadores optam por utilizar dados trimestrais e mensais para uma análise da 

Maquieira (2012) afirmam que a 

escolha de um destino é uma questão de grande discussão nas pesquisas em 

turismo. Em geral os estudos assumem que as viagens são para um destino único. A 

a um destino geralmente: um país ou regiões 

internas de um país (por exemplo, uma ou mais cidades), uma ilha ou conjunto de 

ilhas (por exemplo, Caribe) ou alguns países fronteiriços (por exemplo, Suécia e 

(2012), estudaram a 

demanda para o Brasil como um país de múltiplos destinos e identificaram uma 

viagem para um destino único e uma viagem para múltiplos destinos. É preciso, ao 

se estudar a demanda reconhecer qual a destinação e o propósito do estudo de 

pois isso pode interferir nos determinantes da demanda.  

Li, Song e Witt (2005) identificaram que as pesquisas posteriores a década de 

1990 são desenvolvidas principalmente em países do Leste Europeu e da América 

rabalhos empíricos sobre modelagem da demanda 

agrupando os trabalhos por regiões. Logo, os artigos 

giões da Ásia e Europa 

estino (agrupados por regiões) 

 

Total de 46 publicações (dois trabalhos abordam mais de uma região). 
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Alguns modelos econométricos surgem para evitar a artificialidade da 

regressão (SONG; LI, 2008). Assim, alguns métodos emergiram e se tornaram os 

principais na literatura de previsão da demanda turística. Segundo Song e Li (2008), 

entre os principais modelos destacam-se: ADLM ou ARDL, ECM, vetor 

autorregressivo ou em inglês vector autoregressive (VAR) e modelos de parâmetro 

de tempo ou em inglês time vector parameter (TVP). Com a exceção do VAR, os 

autores afirmam que são conhecidos como modelagem de equação única e que as 

variáveis explicativas incluídas precisam ser exógenas (SONG; LI, 2008). 

Dentro da econometria há também a abordagem de modelagem do geral para 

o específico (general-to-specific) consiste na avaliação dos fatores que têm maior 

influência sobre a demanda a partir de um processo de exclusão de variáveis 

explicativas do modelo utilizado (SONG et al., 2010). Na maioria das vezes esse 

método é utilizado em conjunto com o ADLM como em Vanegas (2009), Song et al. 

(2010) e Agyeiwaah e Adongo (2016). 

O modelo de sistema quase ideal da demanda (AIDS) é visto como o modelo 

mais completo de estimação da demanda (SAYMAN; SAYMAN, 2008). Foi 

desenvolvido por Deaton e Muellbauer (1980 apud SONG; LI, 2008) que, 

propuseram um sistema de equações para examinar a demanda turística. Sayman e 

Sayman (2008) identificaram como vantagens desse modelo a estimação da 

elasticidade do preço e dos gastos, assim são apresentadas informações úteis para 

a comparação das interdependências entre os destinos. 

Os modelos de regressão, em geral, precisam realizar os testes estatísticos 

de regressão comumente chamados de R² ou R² ajustado. O coeficiente múltiplo de 

determinação R² e o coeficiente R² ajustado são usados como índices gerais de boa 

utilização das variáveis (JELUSIC, 2017). Jelusic (2017) explica que o modelo está 

com dados bem representados quando o R² se iguala ou se aproxima bastante de 1, 

quando se aproxima de 0 é necessário a inclusão de outras variáveis explicativas no 

modelo de regressão. 

Dentro dos modelos econométricos o mais utilizado nos artigos pesquisados 

foi a análise de dados em painel (16 dos artigos) (CAMARA; MONTEIRO, 2019). 

Como aplicação empírica, Song e Li (2008) não encontraram artigos que fizeram uso 

desse método antes de 2000, mas afirmam que ele poderia ser mais empregado 

para análise da demanda turística. Nota-se um aumento recente da utilização de 

técnicas de dados em painel (SAYMAN; SAYMAN, 2008; HABIB, 2016). Sayman e 
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Sayman (2008) afirmam que essas técnicas são bastante úteis quando são 

disponíveis dados transversais para vários períodos de tempo. Nesse sentido, Garín-

Muñoz (2007) utilizou dados dinâmicos em painel para estimar a entrada de turistas 

alemães na Espanha, concluindo que o modelo possibilitou a estimativa da 

elasticidade das variáveis de interesse para curto e longo prazo.  

Modelos Gravitacionais ressurgem na literatura de demanda turística nas 

últimas décadas com adaptações da econometria e estatística para explicação das 

viagens internacionais. Surgiram na década de 1960, ganhando bastante 

popularidade inicial, mas, devido à falta de fundamentação teórica, não foram 

utilizados por muitos estudos empíricos durante os anos 1980 e 1990 (MORLEY; 

ROSSELLÓ; SANTANA-GALLEGO, 2014). Com essa abordagem, o fluxo de turismo 

é tratado como um sistema de demanda (MORLEY; ROSSELLÓ; SANTANA-

GALLEGO, 2014; PROVENZANO, 2015). O modelo gravitacional no turismo, 

segundo Seetanah, Durbarry e Ragodoo (2010), apresenta uma estrutura teórica 

que explica o número de chegadas de turistas melhor que modelos de equação 

individuais. Basicamente, conforme Morley, Rosselló e Santana-Gallego (2014), a 

modelagem gravitacional analisa os fluxos através de uma série de países de 

origens e destinos, sendo possível por meio de um corte transversal dos dados em 

um momento único e, também, para uma série-temporal em conjunto com técnicas 

de análise de dados em painel.  

A equação gravitacional prioriza a utilização de variáveis espaciais (como 

distância) e estruturais (como a oferta do destino) para a análise da modelagem da 

demanda turística e as transforma em logaritmo (MORLEY; ROSSELLÓ; SANTANA-

GALLEGO, 2014). Lorde, Li e Airey (2015) utilizaram o modelo gravitacional por 

alguns fatores: fluxo de turistas origem e destino; tamanho da economia da origem e 

do destino; e medição do custo de transporte entre origem e destino (variável de 

distância geográfica indicada pelo modelo gravitacional). Os autores completaram 

que o modelo de equação foi bem significante para a explicação da demanda 

testada empiricamente. Vijver et al. (2016) adaptou a econometria com o modelo 

gravitacional (utilizando distância e população) e estimou a demanda por meio de 

uma regressão linear múltipla colocando as variáveis em forma de logaritmos. 

Morley, Rosselló e Santana-Gallego (2014) afirmam que a nova versão do modelo 

gravitacional é uma boa ferramenta para acessar os efeitos de políticas de turismo e 

examinar mudanças nos determinantes da equação. 
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A econometria é a abordagem metodológica mais apropriada para a 

modelagem da demanda. Santos (2006), discute questões relacionadas ada 

econometria no estudo da demanda turística, entendendo que a combinação entre a 

teoria econômica e a utilização de métodos estatísticos é bastante útil para auxiliar a 

gestão do turismo, uma vez que têm maior precisão na abordagem das relações 

causais entre a demanda e seus determinantes. 

Estatísticas de regressão e logaritmos também são bastantes presentes nos 

estudos de demanda turística. Kusni, Kadir e Nayan (2013) afirmam que geralmente 

as pesquisas empíricas de demanda turística utilizam funções log-linear na qual o 

logaritmo da variável dependente é linear no logaritmo das variáveis independentes. 

Nos estudos de Vanegas e Croes (2000) identifica-se que o modelo duplo log-linear 

é mais vantajoso que o modelo log-log, ao gerar coeficientes de regressão que 

mensuram a elasticidade da demanda diretamente e ao possuir uma variância 

residual menor, embora essa constante estrutura elástica possa ser bastante 

restritiva.  

Os modelos causais multivariados podem ser mais adequados, porém o uso 

de diversas variáveis exógenas não significa a garantia de bom resultado do modelo 

(SANTOS, 2006). É preciso sempre adaptar o modelo a realidade estudada, pois 

não existe uma equação que explique qualquer demanda turística no mundo 

(SONG, LI, 2008). Portanto, o ideal é utilizar o coeficiente R² ajustado para 

verificação sobre as variáveis explicativas escolhidas, analisando se são as mais 

apropriadas. Técnicas de modelagem CI e ECM também podem auxiliar na 

averiguação de que o modelo é apropriado. Com base nos trabalhos empíricos 

analisados, não foram encontradas diferenças ao se estudar cidades ou regiões 

dentro de um país. Indica-se o uso de variáveis para a modelagem que estão mais 

de acordo com o objetivo da pesquisa. A próxima seção aborda sobre as variáveis 

indicadas para os modelos. 

 

1.3.2 Variáveis Dependentes e Variáveis Independentes utilizadas nos estudos 

da Demanda Turística Internacional 

 

A modelagem da demanda turística internacional pressupõe a utilização de 

variáveis dependentes e variáveis independentes. A literatura de economia do 

turismo sugere que o número de chegadas internacionais seja a principal variável 
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dependente, capaz de mensurar a demanda turística. Devido à disponibilidade e 

consistência das fontes de dados, Song et al. (2010) afirmam que a forma mais 

comum de mensurar a demanda é pelo número de chegadas e pelos gastos do 

turista (receita). Nesse sentido, as principais formas utilizadas nos estudos empíricos 

foram: número de chegadas internacionais totais e/ou por vias aéreas (80%), 

número de noites em hotéis e meios de hospedagem similares (12%), proxydos 

gastos dos turistas internacionais (6%), proxy do número de chegadas internacionais 

e dos gastos dos turistas internacionais (2%). Logo, a tabela 1 resume esses 

resultados, dois estudos empíricos testaram a modelagem da demanda com dois 

tipos de variáveis dependentes, sendo assim há um total de 50 modelagens. Os dois 

artigos foram: Song et al. (2010) e Martins, Gan e Ferreira-Lopes (2017) que 

elaboraram tanto um modelo com o número de chegadas internacionais, quanto um 

com a proxy dos gastos objetivando comparar o uso dessas variáveis dependentes. 

  

Tabela 1. Variáveis dependentes 
Variável dependente Frequência Frequência 

relativa 
Número de chegadas internacionais 40 80% 

Número de noites em meios de hospedagem 6 12% 
Proxy de gastos dos turistas internacionais 3 6% 

outro (volume de comércio bilateral) 1 2% 
Total 50 100% 

Fonte: elaboração própria, 2018. 

 

A escolha sobre qual variável dependente, que será utilizada no modelo está 

relacionada ao objetivo da pesquisa, a disponibilidade e a confiabilidade dos dados. 

Há uma diferença na coleta dos dados das variáveis dependentes: o número de 

chegadas normalmente é registrado nas fronteiras, os gastos dos turistas são 

coletados em pesquisas survey (WITT; WITT, 1995 apud Song et al., 2010) e o 

número de noites em hotéis são registrados em pesquisas de ocupação hoteleira 

(ÁLVAREZ-DÍAZ; GONZÁLEZ-GOMEZ; OTERO-GIRÁLDEZ, 2015b). Song et al. 

(2010) afirmam, ainda que o interesse da oferta é saber o total de turistas, pois 

impacta diretamente na capacidade (número de chegadas), enquanto que os 

gestores governamentais e dos bancos estão mais interessados em saber a 

quantidade financeira gerada (os gastos). Além disso, diferentes padrões de viagens 
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e de gastos ocorrem, dependendo da evolução da série temporal e/ou do par de 

países destino/origem (SONG et al., 2010). 

Autores optam pela utilização da variável “número de pernoites em meios de 

hospedagem” por motivos diferentes. Choyakh (2008) entende que a ocupação 

hoteleira mais se associa ao caso de turismo na Tunísia. Zamparini, Vergori e Arima 

(2016) escolheram essa variável por duas outras razões: os autores utilizam 

questões de discussão não-econômica e o objetivo da pesquisa está relacionado 

implicitamente com a duração da estadia dos turistas na Itália. Contudo, Álarez-Díaz, 

González-Gomez e Otero-Giráldez, (2015b) notam que essa forma de mensuração 

possui uma grande desvantagem ao ignorar outras formas de estadia dos turistas, 

como em residências alugadas ou em casa de amigos e parentes. 

As variáveis independentes também precisam ser escolhidas e adaptadas aos 

objetivos dos estudos de modelagem da demanda. Com base na literatura 

econômica os principais fatores que influenciam a demanda são: renda do país de 

origem, preço relativo, preço substituto, custo da viagem e taxa de câmbio, além de 

tendências determinísticas e “dummies” (LI, SONG; WITT, 2005). Renda e preço são 

variáveis explicativas discutidas pela teoria econômica como os principais 

determinantes (VANEGAS; CROES, 2000; CHOYAKH, 2008). 

Preço é uma variável muito complexa e quantificada de maneiras diferentes 

pelos pesquisadores. Consiste em um número de componentes agrupados e 

transformados no preço do turismo, geralmente quantificado pelo custo de bens e 

serviços na destinação (VANEGAS; CROES, 2000; GARÍN-MUÑOZ, 2007). Sugere-

se a utilização do preço do turismo como o índice de preço do consumidor (IPC) 

encontrado da seguinte forma: preço do destino dividido pelo preço do consumidor 

no país de origem ajustado com a taxa de câmbio (GARÍN-MUÑOZ, 2007; 

CHOYAKH, 2008; MOURA; MONTINI, 2010; DANIEL; RODRIGUES, 2012). Song et 

al. (2010) remarcam, segundo a teoria econômica, que o preço do turismo tem uma 

relação negativa com a demanda turística, pode-se dizer que a demanda diminui 

quando o preço aumenta (VANEGAS; CROES, 2000). 

Renda é a segunda variável independente mais utilizada, com ampla 

capacidade de explicação da demanda.Teoricamente quanto maior a renda do país 

de origem, maior a demanda para viajar (VANEGAS; CROES, 2000; SAYMAN; 

SAYMAN, 2008; GARÍN-MIÑOZ, 2009). Choyakh (2008) nota que há diversas 

maneiras de mensurar a renda: renda nacional per capita, Produto Interno Bruto 
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(PIB), Produto Nacional Bruto (PNB), renda permanente, renda pessoal total e 

gastos de consumo. Nesse sentido, a renda frequentemente é usada como uma 

proxydo PIB per capita e ainda tem grande poder de determinação da demanda 

como nos estudos de Vanegas e Croes (2000), Choyakh (2008), Garín-Muñoz 

(2009), Moura e Montini (2010), Lee (2011), Gani e Clemes (2016), entre outros. 

Taxa de câmbio, terceira variável independente mais utilizada, embora 

muitas vezes esteja inserida no preço, ainda é estudada, em alguns artigos, de 

maneira autônoma. De acordo com a teoria, a taxa de câmbio influencia a demanda 

pela incerteza e pelo preço competitivo (SAYMAN; SAYMAN, 2008). Assim, uma 

mudança na taxa de câmbio influencia no preço total da viagem e altera a demanda 

(YAZDI; KHANALIZADEH, 2016). Tang et al. (2014) ao investigar a demanda e os 

efeitos da volatilidade da taxa de câmbio, concluíram que ela não é um fator 

determinante para a demanda da China. Acredita-se que, a sensibilidade da taxa de 

câmbio varia de acordo com o país de origem. O estudo de Tang et al. (2014) teve 

como base de origem os países desenvolvidos (Coreia do Sul, Japão, Rússia, EUA, 

Malásia e Cingapura).Croes e Vanegas (2005) analisaram o caso da demanda da 

Ilha de Aruba dos países Venezuela, Estados Unidos e Países Baixos, concluindo 

que a Venezuela (país em desenvolvimento) é sensível a alterações da taxa de 

câmbio, enquanto que os outros países não são. 

O custo de transporte é uma variável ainda com grande importância. 

Conforme a teoria, o aumento do custo de transporte encarece o custo da viagem e 

o preço para um destino (CROES; VANEGAS, 2005; SAYMAN; SAYMAN, 2008), 

assim, pode ser incluída na variável preço. Entretanto, Onafowara e Owoye (2012) 

indicam outras proxys: média ponderada da tarifa aérea em uma direção, tarifas de 

viagens de ida e volta econômicas entre o destino e a origem, tempo de viagem, 

distância e preço do petróleo bruto para captar os efeitos do custo de transporte na 

viagem. Este último é o mais utilizado, como, por exemplo, em, Sayman e Sayman 

(2008), Onafowara e Owoye (2012), Gasmi e Sassi (2015) e Habib (2016). Yazdi e 

Khanalizadeh (2016) conseguiram mensurar essa variável pela infraestrutura 

aeroportuária e ainda afirmaram que a distância entre o país de origem e o país de 

destino também pode ser incluída como uma variável com um efeito negativo. 

Quanto maior a distância, maior o desconforto e os custos, podendo levar a uma 

diminuição do número de chegadas. 
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Gastos com marketing e com promoção do destino são utilizados como 

variáveis que podem explicar alguns modelos de demanda turística internacional. O 

aumento dos gastos com marketing fortalece a demanda para o destino (SAYMAN; 

SAYMAN, 2008). A literatura que retrata a relação entre promoção turística e 

marketing e o desenvolvimento do turismo é ainda bastante escassa (SEETANAH; 

SANNASSEE, 2015). Segundo Seetanah e Sannassee (2015) os esforços de 

promoção do turismo têm como finalidade principal a disseminação de informações 

sobre o destino e suas atratividades, sendo de extrema importância hoje em dia com 

a globalização. 

Além dessas variáveis, autores utilizam variáveis do tipo “dummy” para captar 

acontecimento específico, que em certas ocasiões podem ter levado a uma 

alteração transitória na demanda turística, logo, são incluídas no modelo 

(VANEGAS; CROES, 2000; LI; SONG; WITT, 2005). Basicamente, a variável 

assume o valor unitário nos anos em que houve o evento específico pré-definido e, 

zero para os outros anos (VANEGAS; CROES, 2000). Como exemplo pode-se citar, 

os problemas aéreos para um destino, a Guerra do Golfo nos EUA em 1992, Guerra 

do Iraque em 2003, inflação no destino, atentado terrorista 11 de setembro de 2001 

nos EUA, recessão econômica do país de origem, instabilidade política do destino, 

crises financeiras (global, continental, regional ou local), Síndrome Respiratória 

Aguda (SARS), gripe aviária, visto, atentados do ETA na Espanha, protestos e 

instabilidade política nos países árabes, Guerra Civil da Síria, entre outras.  

Em suma, as variáveis do tipo dummy tentam abordar efeitos dos fatores não-

econômicos e outros eventos especiais na maioria dos modelos (ONAFOWARA; 

OWOYE, 2012). Por outro lado, Cho (2010) afirma que a discussão da estrutura 

econômica precisa ser estendida para melhor incluir os fatores não-econômicos na 

modelagem da demanda. Croes e Vanegas (2005) e Onafowora e Owoye (2012) 

também concordam que esses fatores podem influenciar no gosto e preferências dos 

turistas e identificam alguns como: guerras, instabilidade política, terrorismo, níveis 

de crime e violência, restrições a estrangeiros, epidemias e desastres naturais. O 

autor Sauran (1978) é utilizado como referência por Croes e Vanegas (2005) e por 

Cho (2010) para falar sobre a diferença entre fatores econômicos e não-econômicos 

das variáveis: as econômicas abordam a demanda de um país de origem como um 

todo e as não-econômicas tem mais a ver com tipos de turismo/viagens. 
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Nesse sentido, para Cho (2010) os fatores não-econômicos têm estreita 

relação com a imagem do destino. Uma das condições para o turismo ser 

desenvolvido, segundo Garín-Muñoz (2009), diz respeito à imagem ou percepção 

sobre o destino no mundo ainda que seja de difícil mensuração.  

Embora seja importante para o destino, a literatura sobre imagem foi apenas 

bem retratada por Cho (2010). Gearing et al. (1974 apud CHO, 2010) estabeleceram 

uma forma de medição para uma certa região; a partir da combinação de pontuação 

relativa à importância e percepção real dos oito fatores propostos pelos autores é 

possível deduzir um valor geral sobre a imagem da destinação. Rtchie e Zins (1978 

apud CHO, 2010) estudaram o impacto cultural e social na imagem do destino por 

meio de uma pesquisa survey. Var et al. (1985 apud CHO, 2010) pesquisaram a 

imagem da destinação em uma convenção de turismo elencando a acessibilidade e 

a atratividade como fatores importantes. Lew (1987 apud CHO, 2010) agrupou os 

fatores por trás da imagem do destino em três perspectivas: ideográfica, 

organizacional e cognitiva (percepção e experiência do turista). Getz (1993 apud 

CHO, 2010) aplicou um quadro comparativo para imagem do turismo de negócios. 

Kim (1998 apud CHO, 2010) utilizou uma escala multidimensional com base na 

recepção psicológica do turista sobre áreas de parques naturais na Coréia. Chen e 

Hsu (2000 apud CHO, 2010) mediram a percepção da imagem da Coréia do Sul. 

Russo e Borg (2002 apud CHO, 2010) utilizaram um estudo de caso para analisar a 

imagem cultural do turismo em cidades europeias. E Getz e Brown (2006 apud CHO, 

2010) exploraram os fatores subjacentes de uma região turística de vinho realizando 

uma extensa pesquisa de percepção. Por fim, Gallarza et al. (2002 apud CHO, 2010) 

propuseram um quadro mais abrangente para a imagem do destino que contenha 

elementos cognitivos, de tempo e de distância.  

Posto isso, Cho (2010) elenca variáveis não-econômicas independentes a 

serem consideradas na modelagem da demanda com análises de regressão:  

a) população: fatores demográficos do destino; 

b) número de partidas aéreas: fator de acessibilidade por via aérea; 

c) patrimônio cultural e natural: fatores que indicam número de patrimônios que 

o destino possui segundo a UNESCO; 

d) emissão de dióxido de carbono: fator sobre a condição ambiental do destino; 

e) distância entre o destino e a origem: fator do custo de viagem; 

f) rede rodoviária total: fator de infraestrutura; 
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g) índice social: fator social calculado pela combinação do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), índice de notícias, índice de computadores 

pessoais e índice de televisão; 

h) média da temperatura mensal e desvio-padrão da temperatura média: fatores 

de sazonalidade e clima. 

Cho (2010) conclui que os fatores não-econômicos podem e devem ser 

inseridos nos estudos econométricos e as abordagens da demanda turística devem 

diferenciar suas demandas por país de origem e por tipo de viagem. 

No estudo de Santos, Ramos e Rey-Maquieira (2012) objetivou-se analisar os 

determinantes para múltiplos destinos e, nesse caso, os autores utilizaram uma 

combinação de variáveis explicativas econômicas e não-econômicas agrupadas em 

três conjuntos: custo de transporte, restrição orçamentária e preferências. Nos 

resultados, as diferenças culturais sociais, econômicas e de mercado turístico dos 

diferentes países teve efeito importante no consumo de viagens para múltiplos 

destinos, todavia, a renda continua como um importante determinante positivo. A 

imagem do país também pode proporcionar benefícios para o aumento da demanda.  

Em suma, entende-se que a econometria é uma teoria que pode auxiliar o 

entendimento de uma demanda turística para um destino ou produto turístico. 

Primeiro é preciso levantar as variáveis que serão utilizadas no modelo e assim, 

após o estudo uma fórmula matemática é elaborada definindo o direcionamento da 

relação e a intensidade entre a variável dependente (demanda turística) e as 

variáveis explicativas independentes. Cada destino tem o seu próprio modelo, muito 

embora os fatores determinantes escolhidos para compor a fórmula são baseados 

no que os autores indicam.  

O fator gostos dos consumidores é destacado na revisão de literatura, porém 

para a modelagem econométrica esse aspecto é deixado de lado devido a sua 

característica qualitativa. O fator preço é de vital importância na literatura de 

economia do turismo e que possui uma relação inversa com a demanda turística. O 

preço pode ser mensurado de diferentes formas e ajustado com a taxa de câmbio se 

for para uma demanda turística estrangeira com moedas diferentes. O fator renda é 

também evidenciado pelos autores e, portanto, é incluído na maioria dos modelos. É 

possível concluir isso conforme a fórmula de Lim (2008). 

As definições de demanda tem como base definições da OMT e da CST: 

RMC devido a possibilidade de quantificação dos dados sobre os fluxos de demanda 
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e das variáveis determinantes. O contexto do estudo passa a ser importante devido 

as suas particularidades. Sendo assim, o próximo capítulo aborda sobre o Estado do 

Rio de Janeiro e a demanda selecionada. 
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2RIO DE JANEIRO: CONTEXTO DO ESTUDO 

 

O Estado do Rio de Janeiro é um destino turístico internacional por receber 

turistas de diversos lugares do mundo e, muitas vezes, sendo classificada como 

“cidade maravilhosa”. É um destino na qual sua relevância turística teve mudanças 

desde os primórdios do turismo no Brasil. No entanto, devido a limitação dos dados 

disponíveis sobre os fluxos de turistas internacionais por estados no país, o Rio de 

Janeiro e sua importância foi analisado apenas entre 2000 e 2017, mesmo período 

da aplicação do modelo econométrico. Esse Estado sempre esteve entre os 

principais destinos dos turistas internacionais que visitam o Brasil, tendo a 

hospitalidade, beleza natural e suas praias, como cartão de visita para os seus 

visitantes.  

Sendo assim, neste capítulo é feita uma descrição do turismo no período 

definido, destacando a dinâmica do fluxo de viagens internacionais para o Estado do 

Rio de Janeiro, a partir dos dados do Ministério de Turismo do Brasil (MTur). Foi 

utilizado: o Estudo da Demanda Turística Internacional e os Anuários Estatísticos de 

Turismo. 

Além disso, aborda-se a relação da demanda turística trabalhada no modelo 

econométrico, foco deste estudo, com o Brasil e com o Estado do Rio de Janeiro. O 

capítulo analisa a relevância da demanda turística internacional para o Estado do 

Rio de Janeiro, destacando os principais países emissores e os fatores que podem 

influenciar a escolha dos turistas que visitam o estado.  

 

2.1 PRINCIPAIS DESTINOS E MOTIVAÇÕES DOS TURISTAS INTERNACIONAIS 

NO BRASIL 

 

O MTur é  o órgão do governo brasileiro responsável pela política nacional de 

turismo. Entre as funções atribuídas ao Ministério do Turismo, definidas na Lei Geral 

do Turismo (BRASIL, 2008) está: publicar relatórios e estatísticas sobre informações 

do turismo no país. Nesta perspectiva, o MTur divulga anualmente informações da 

demanda turística internacional brasileira e apresentada em seus anuários. Cada 

Unidade de Federação (UF) e cidade tem sua participaçãodestacada, assim como o 

total de chegadas internacionais. A figura 5 é um gráfico elaborado com as 

porcentagens de participação da demanda turística internacional por UF. 
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Figura 5. Demanda Turística para o Brasil:porcentagem das chegadas 

internacionais para os principais estados receptores (2000-2017) 

 
Fonte: elaboração própria adaptado dos anuários estatísticos do MTur (BRASIL, 2019). 

 

O Brasil vem apresentando um crescimento de sua demanda turística 

internacional recebendo em 2017 o total 6.588.770 turistas. O gráfico supracitado 

destaca os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná, pois 

são os principais destinos com chegadas internacionais entre 2000 e 2017, os outros 

estados apresentam uma demanda sempre menor que 4% individualmente. O 

estado de São Paulo destaca-se como o principal receptor com 27,6% em 2000 e no 

restante do tempo em destaque com mais de 30% da demanda internacional, 

embora venha diminuindo como o principal destino estrangeiro uma vez que os 

outros estados vêm aumentando suas participações. Em 2000, 2002 e 2003 o Rio 

Grande do Sul apresentava uma boa participação, acima do Estado do Rio de 

Janeiro. Paraná em quarto lugar na maioria dos anos destacados, com exceção de 

2009 a 2011. O Rio de Janeiro apresenta uma participação crescente o que remarca 

sua relevância. 

O Brasil é um país de extensões continentais com muita diversidade.Tendo 

isso em vista recebe turistas pelas diferentes motivações – lazer, negócios, eventos, 

visita a amigos e parentes, saúde, estudos, entre outros. A figura 6 apresenta as 

porcentagens da demanda turística internacional e suas motivações para visitar o 
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Brasil segundo três principais categorias: lazer; negócios, eventos e convenções; e 

outras (são agrupadas todas as outras que possuem uma participação pouco 

representativa). 

 

Figura 6.Principais motivações para viajar ao Brasil 

 
Fonte: adaptado dos anuários estatísticos do MTur (BRASIL, 2019). 

Nota: não foram disponibilizados os dados de 2003. 
 

Analisando os dados da figura 6 nota-se que a motivação por lazer é sempre 

maior que 40% e vem crescendo para mais de 50% após 2014, enquanto que a 

motivação por negócios decresceu. 

Os anuários estatísticos do MTur evidenciam quais foram os principais 

destinos visitados em cada motivação. A figura 7 apresenta visualmente a demanda 

por lazer e as principais cidades. 
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Figura 7.Demanda total por lazer para o Brasil e principais cidades visitadas 

 
Fonte: adaptado dos anuários estatísticos do MTur (BRASIL, 2019). 

Nota: não foram disponibilizados os dados de 2003. 
 

A demanda por lazer no Brasil tem uma média de 2,69 milhões de turistas e 

gira em torno de 2,2 milhões até de 2004 a 2011 e aumenta para 2,5 milhões em 

2011 alcançando mais de 3,8 milhões em 2017. Em 2000 a demanda era maior que 

3 milhões e decai nos 2 anos seguintes pela queda da demanda total internacional, 

provavelmente devido a queda da demanda mundial com o atentado terrorista nos 

Estados Unidos em 2001. A principal cidade visitada a lazer pelos turistas 

estrangeiros entre 2005 e 2017 é o Rio de Janeiro (RJ), em segundo lugar é a 

cidade de Florianópolis (SC), em terceiro Foz do Iguaçu (PR) e em quarto São Paulo 

(SP). Entre 2000 e 2004 a quarta cidade principal mais visitada foi Salvador (BA), em 

2004, cai para a quinto lugar e posteriormente as pesquisas não citam essa cidade 

dentre as cinco principais cidades visitadas pelo turista estrangeiro. 

É importante ressaltar que, no caso de São Paulo, tanto a cidade quanto o 

estado, é o principal destino a negócios do país. Por isso possui um maior número 

de chegadas internacionais. Entretanto, os gráficos sobre a motivação da viagem 

(figura 6) e sobre a demanda total por lazer (figura 7) remarcam a magnitude tanto 

da cidade do Rio de Janeiro quanto do estado.  
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2.2 ORGANIZAÇÃO DO TURISMO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

O destino da cidade do Rio de Janeiro internacionalmente é relacionado como 

o destino do Estado do Rio de Janeiro e como o destino Brasil. Aqui é abordado o 

Estado do Rio de Janeiro, entretanto a literatura ora se restringe a cidade ora se 

abrange retratando o país, isto porque o imaginário do turista internacional faz tais 

correlações e ao visitar a cidade capital do estado faz visitas também a outras 

cidades. 

O Estado do Rio de Janeiro está localizado na região sudeste do Brasil com 

uma área de 43.781,588 km² (IBGE, 2017) e uma população estimada de 

17.159.960 (IBGE, 2018). No total são 92 municípios (GOVERNO DO RIO DE 

JANEIRO, 2019) e a capital é a cidade do Rio de Janeiro que representa 39% da 

população (IBGE, 2018). São 89 municípios turísticos divididos em 12 regiões: 

Águas do Nordeste, Agulhas Negras, Baixada Verde, Caminhos Coloniais, 

Caminhos da Mata, Caminhos da Serra, Costa do Sol, Costa Doce, Costa Verde, 

Metropolitana, Serra Verde Imperial e Vale do Café (BRASIL, 2019)5. Antes da 

descrição e caracterização do Estado do Rio de Janeiro é preciso entender como o 

turismo se organiza de forma geral e específica no estado contexto deste estudo. 

Para fins de organização e planejamento do turismo o destino turístico se 

divide e subdivide conforme a política de planejamento6 infere. Segundo Hall (2004) 

são definidas políticas públicas7 de turismo definindo as decisões do governo a 

respeito do setor. Fratucci (2008) aponta que a principal preocupação nas políticas 

públicas deve considerar a visão sistêmica e um planejamento contínuo para que o 

turismo se desenvolva no país de forma sustentável e duradoura. Entretanto o país 

ainda apresenta muitas políticas públicas com interrupções. Apenas em 2008 foi 

sancionada a lei n. 1.771, Lei Geral do Turismo, que norteou e direcionou o 

planejamento do turismo no Brasil.No mundo ocidental, muitos países defendem a 

ideia de menor interferência estatal no mercado, embora ela ainda seja necessária 

para diminuir falhas como afirma Hall (2004). O autor aborda questões de 
                                                           
5 Anexo 1 apresenta tabela com as regiões turísticas do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 
http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home acesso em: 30 jan. 2019. 
6 Segundo Hall (2004) há uma relação estreita entre política e planejamento, mas com significados 
diferentes. “O planejamento é um processo intencional em que se definem metas e se elaboram 
políticas para implementá-las” (CULLINGSWORTH, 1997, p. 5 apud HALL, 2004, p. 26). E são as 
decisões e a explicação das mesmas.  
7 Política pública é definida por Dye (1992, p. 2 apud HALL, 2004, p. 26) como “tudo o que o governo 
decide fazer ou não”. 
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competitividade, direitos de propriedade, fatos externos, benefícios públicos, 

redução de riscos, apoio a projetos com capital público, fornecimento de 

informações, como fatores que exigem a presença do Estado. 

No caso do Estado do Rio de Janeiro, ele está dividido em regiões turísticas, 

tendo como principal destino a cidade do Rio de Janeiro. No Programa de 

Regionalização do Turismo (PRT) do MTur, que estabelece  os 65 destinos turísticos 

indutores, cinco estão localizados no Estado do Rio de Janeiro: Angra dos Reis, 

Armação dos Búzios, Parati, Petrópolis e Rio de Janeiro (o anexo 3 destaca a região 

sudeste e os destinos indutores de cada estado). 

O PRT e o Plano Nacional de Turismo (PNT) enfatizam a importância do 

mapa turístico brasileiro e suas divisões regionais. A figura 8 é uma representação 

gráfica das 12 regiões do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Figura 8. Mapa regional do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Mapa do Turismo 2017-2019 (GOOGLE MAPS, 2019). 

 

Cada região foi estabelecida segundo as diferentes características de 

formação, ocupação e visitação turística.  Pode-se dizer que as regiões turísticas 

têm um processo de formação e atratividade conforme a formação histórica e 

geográfica dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

Fratucci, Spolon e Tomé (2016) em seus estudos buscaram retratar a cidade 

do Rio de Janeiro e apontaram fatores de atratividade como megaeventos e uma 



51 
 

imagem internacional. “O processo de turistificação8 do Rio de Janeiro teve seu 

início do século XX, como efeito secundário de ações mais genéricas, cujo objetivo 

era reverter a situação de então – a de uma urbe que não era atraente e menos 

maravilhosa” (FRATUCCI; SPOLON; MACHADO, 2016, p. 82). Os autores 

contextualizaram o processo de turistificação e modificação dos espaços cariocas 

das últimas três décadas nos momentos: entre 1992 e 2008; em 2008 com o plano 

estratégico; e o tempo presente. 

Sabe-se que o Brasil foi colônia de Portugal em que a Coroa Portuguesa 

passou a se instalar no começo do século XIX. A cidade do Rio de Janeiro foi assim 

elevada a nível de capital da colônia e sede da corte. Neste contexto, algumas 

transformações no espaço ocorreram e muitos legados culturais foram deixados. 

Entretanto, esse momento inicial não a fez ser atrativa e não se comparava a outras 

cidades principais do mundo (FRATUCCI; SPOLON; MACHADO, 2016, p. 82). 

Com a chegada da modernidade e transformações do século XX, novos 

valores passaram a ser impostos às cidades. O Brasil, de forma geral, necessitava 

de melhorias de seus espaços urbanos e de saneamento básico. Assim, uma 

reorganização da área central do Rio de Janeiro começou a moldar a cidade em 

aspectos mais atrativos a visitantes (CAMARA; FONSECA FILHO, 2019). O carnaval 

e a assimilação do Rio de Janeiro como Cidade Maravilhosa fez com que a imagem 

da cidade para os estrangeiros fosse mais atraente como um destino a ser visitado 

(FRATUCCI; SPOLON; MACHADO, 2016, p. 82).  

Ao longo das décadas a cidade foi se tornando um símbolo do país de fácil 

assimilação pelo estrangeiro fazendo com que mais formas fossem construídas em 

seu espaço e transformando a paisagem da cidade. Os turistas passam a construir o 

espaço turístico da cidade a partir de sua exploração e de eventos internacionais 

que exigiam alguns suportes. Com base nesses autores é possível identificar que: 

 

O espaço turístico [até 1990] apropriado pelo visitante estrangeiro restringe-
se então à orla marítima da zona sul (representada pelos bairros do 
Flamengo, Botafogo, Copacabana, Ipanema e Leblon) e à Floresta da 
Tijuca (mais especificamente ao Morro do Corcovado), com algumas raras 
incursões pela área central (centro histórico) e pelo Estádio do Maracanã. 
Para além dessa área urbana bastante restrita, a presença dos visitantes 
concentra-se no aeroporto do Galeão (FRATUCCI; SPOLON; MACHADO, 
2016, pp. 86-87). 

                                                           
8Turistificação pode ser compreendido como o espaço urbano transformado para o turismo 
(FRATUCCI, 2008). 
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O produto turístico vendido e consumido pelo turista se restringia aos pontos 

supracitados: zona sul, Floresta da Tijuca, centro histórico e estádio do Maracanã. 

Com a Conferência de Meio Ambiente da Organização das Nações Unidas 

em 1992 (Rio 92), algumas modificações e inserções de outros agentes socais 

(FRATUCCI, 2008) são incluídos para a construção do espaço turístico. Além disso, 

o megaevento esportivo XV Jogos Pan-Americanos e os Jogos Parapanamericanos, 

ambos em 2007, trouxeram novas modificações devido especialmente ao poder 

público com a iniciativa privada – dois outros agentes. Grandes projetos para 

amplificar a imagem da cidade carioca foram adotados sempre voltados para a 

venda para o turista estrangeiro (FRATUCCI; SPOLON; MACHADO, 2016, p. 82).   

Posteriormente, para fins de investimento e melhoramento da imagem da 

cidade, surgiram projetos: a revitalização da Zona Portuária e o projeto olímpico 

(direcionado aos jogos olímpicos Rio 2016). Por meio deles houve uma alteração de 

funções e construção de novos atrativos como: a Praça Mauá, o Museu de Arte Rio 

(MAR), o Museu do Amanhã, o Boulevard Olímpico, o aquário AquaRio. Junto a isso, 

alguns outros espaços de interesse do turista para visitação exigiram um esforço dos 

outros agentes sociais para a turistificação: as favelas. 

 

Lugares, atrações e áreas funcionais urbanas, até pouco tempo 
consideradas impróprios ou inacessíveis para os moradores e para os 
visitantes, agora estão sendo incorporados à cidade, como novas opções de 
moradia, ou como novos produtos (e lugares) turísticos comercializáveis. 
(FRATUCCI; SPOLON; MACHADO, 2016, p. 108). 

 

E assim, o mapa turístico da cidade vai sendo moldado. Alguns dos pontos 

estratégicos elencados pela Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro 

(RIOTUR) como pontos turísticos, ainda precisam de maior preparo para serem 

considerados turistificados e bem preparados para receber o turista.  

Em suma, uma boa organização espacial pode possibilitar maior atratividade 

local e um desenvolvimento do turismo mais organizado. Assim, cidades passam a 

se tornar atrativas para visitantes locais e internacionais. Foram destacados cinco 

destinos indutores no estado a fim de aumentar a competitividade dessas cidades, 

possibilitando maior investimento e buscando a movimentação do turista pela região.  

Esse processo é gradativo, se torna mais complexo com o tempo e devido 

aos interesses dos agentes. Entretanto, no caso do Rio de Janeiro a cidade 
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maravilhosa é o principal destino visitado e atrativo ao turista estrangeiro, no entanto 

alguns projetos buscam melhorar a circulação do turista e a ampliação da demanda 

para outras cidades, por exemplo: o projeto do governo do Estado do Rio de Janeiro 

“Cidades Maravilhosas”.No entanto, não são apenas os projetos que definem a 

atratividade, mas principalmente que o visita: a demanda. 

 

2.3 A DEMANDA TURÍSTICA INTERNACIONAL PARA O ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

 

Conforme destacado no começo do capítulo a demanda para o Estado do Rio 

de Janeiro vem crescendo e aumentando sua participação na demanda total 

brasileira. A tabela 2 resume as informações com relação a demanda total para o 

Brasil e para o Estado do Rio de Janeiro (em números reais e percentuais).   

 

Tabela 2. Demanda total para o Brasil e participação do Estado do Rio de Janeiro 

Ano 
Demanda Total 

Brasil 
RJ 

Total % 

2000 5.313.463 817.900 15,4% 

2001 4.772.575 930.111 19,5% 

2002 3.783.400 728.757 19,3% 

2003 4.132.847 608.203 14,7% 

2004 4.793.703 799.399 16,7% 

2005 5.358.170 866.379 16,2% 

2006 5.017.251 794.109 15,8% 

2007 5.025.834 773.932 15,4% 

2008 5.050.099 766.083 15,2% 

2009 4.802.217 908.667 18,9% 

2010 5.161.379 982.538 19,0% 

2011 5.433.354 1.044.931 19,2% 

2012 5.676.843 1.164.187 20,5% 

2013 5.813.342 1.207.800 20,8% 

2014 6.429.852 1.597.153 24,8% 

2015 6.305.838 1.375.978 21,8% 

2016 6.578.074 1.480.121 22,5% 

2017 6.588.770 1.355.616 20,6% 

Fonte: adaptado dos anuários do MTur (BRASIL, 2019). 
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A estratégia política de atrair megaeventos internacionais é incorporada por 

gestores da cidade do Rio de Janeiro a fim de reapresentar a cidade 

internacionalmente (FRATUCCI; SPOLON; MACHADO, 2016). Nesse sentido, o 

Brasil sediou a Copa do Mundo FIFA de Futebol em 2014 e a cidade do Rio de 

Janeiro foi sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Dentre muitos outros eventos que 

buscaram ampliar a demanda tanto do Rio de Janeiro quanto do Brasil. A figura 9 

apresenta um gráfico com o total de eventos internacionais realizados no Brasil e as 

principais cidades que foram sede dos eventos entre os anos 2004 e 2017 (anos 

disponíveis no anuário estatístico de 2018). 

 

Figura 9. Quantidade de eventos internacionais no Brasil e principais cidades 

 
Fonte: elaboração com base no anuário estatístico 2018 do MTur (BRASIL, 2019). 

 

São Paulo demonstra ser o principal destino que atrai eventos internacionais 

e o Rio de Janeiro apenas em alguns períodos se torna o principal destino. 

Com relação a demanda para o Estado do Rio de Janeiro reforça-se a ideia 

de que os turistas entram principalmente pela cidade do Rio de Janeiro, que é a 

capital, por via aérea através do aeroporto internacional  localizado nessa cidade. A 

via aérea é a principal forma de acesso ao Brasil (com mais de 70% do número de 

chegadas em 2017). Já a via terrestre, também importante com mais de 27% do 

número de chegadas em 2017, embora tenha decaído de 2000 a 2003, vem 

0

50

100

150

200

250

300

350

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Total Brasil

São Paulo - São Paulo - SP

Rio de Janeiro - Rio de 
Janeiro - RJ

Florianópolis - Santa 
Catarina - SC

Foz do Iguaçu - Paraná - PR

Brasília - Distrito Federal -
DF



55 
 

aumentando sua participação. As entradas internacionais pela via fluvial e marítima 

representam menos de 5% entre 2000 e 2017.No Rio de Janeiro a via terrestre e via 

fluvial não apresentam entradas de turistas, elevando a via aérea como principal 

meio de entrada – sempre acima de 93,5% entre 2005 e 2017 (BRASIL, 2019).  

Como indicado ao longo da dissertação, foi considerada a demanda para o 

Estado do Rio de Janeirocom origem nos principais continentes emissores (América 

do Sul, América do Norte e Europa), mais especificamente em sete países 

selecionados (Alemanha, Argentina, Chile, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido e 

Uruguai). Antes deanalisar a demanda turística desses países para o Rio de Janeiro 

observa-se pelos anuários estatísticos que a entrada de turistas da América do Sul 

vem aumentando sua participação como demanda.  

No Rio de Janeiro inicialmente turistas europeus vindos por via aérea 

ganhavam destaque, decaindo no ano de 2015 na qual os turistas da América do Sul 

passam a ter maior participação na demanda. Turistas da América do Norte também 

diminuem sua participação. A figura 10 apresenta os dados referentes a demanda 

do Rio de Janeiro com entrada por via aérea segundo os continentes. 

 

Figura 10.Entrada de Turistas Internacionais no Estado do Rio de Janeiro por via 
aérea por continente de origem 

 
Fonte: elaboração com base nos anuários estatísticos do MTur (BRASIL, 2019). 

 

Após essa análise da entrada dos turistas por continente os dados referentes 

ao fluxo de turistas para o Rio de Janeiro são descritos na próxima seção. A tabela 
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para os países estudados identificados como principais. Observa-se que estes 

países representam a maior parte da demanda turística internacional para o estado 

(sempre maior que 47,9%, em 2006). Em 2000 o Rio de Janeiro recebeu mais de 

800 mil turistas internacionais e em 2017 aumentou para 1,36 milhões, nesse 

período a demanda dos sete países selecionados variou de 62% a 60,9% 
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Tabela 3.Demanda Total para o Brasil e para o Estado do Rio de Janeiro 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Demanda 
Total 
Brasil 

(em milhões) 

5,313 4,772 3,783 4,133 4,794 5,358 5,017 5,026 5,050 4,802 5,161 5,433 5,677 5,813 6,430 6,306 6,578 6,589 

Demanda 
Total RJ 

(em milhões) 
0,818 0,93 0,729 0,608 0,799 0,866 0,794 0,774 0,766 0,909 0,983 1,045 1,164 1,208 1,597 1,376 1,480 1,356 

Demanda 
Total RJ 

(em %) 
15,39% 19,49% 19,26% 14,72% 16,68% 16,17% 15,83% 15,40% 15,17% 18,92% 19,04% 19,23% 20,51% 20,78% 24,84% 21,82% 22,50% 20,57% 

Países selecionados e total da demanda para o Rio de Janeiro (em milhares) 

Alemanha 87,07 104,28 100,19 56,98 59,16 63,80 53,69 34,34 34,83 41,21 46,44 44,71 54,07 56,29 79,32 53,30 58,01 52,20 

Argentina 123,20 142,28 58,59 88,60 95,77 101,97 89,06 100,57 108,42 176,49 215,25 244,06 277,82 271,97 284,80 342,77 377,68 452,84 

Chile 31,14 36,60 27,40 26,18 28,00 29,96 16,24 56,15 52,27 51,83 60,83 68,53 78,88 80,21 104,80 98,07 120,29 126,38 

Estados 
Unidos 

173,95 152,18 159,53 167,07 171,64 186,87 168,66 160,73 141,18 166,39 179,39 171,03 162,99 172,61 236,57 196,66 221,45 135,85 

Inglaterra 35,15 45,26 39,28 40,28 43,56 47,50 50,10 44,31 44,45 54,63 59,23 54,66 60,79 66,91 101,70 76,35 83,56 69,26 

Portugal 41,45 52,01 34,61 44,11 61,54 66,07 56,61 55,84 46,48 39,27 36,71 37,27 37,75 43,42 55,19 47,68 44,45 41,61 

Uruguai 15,48 19,63 11,81 9,02 12,55 12,64 5,47 3,25 3,42 10,17 15,18 16,64 16,76 20,89 18,14 43,32 41,94 40,59 

total 507,44 552,24 431,41 432,26 472,22 508,81 380,66 417,59 392,79 488,60 551,41 575,54 618,24 635,12 783,05 761,53 847,42 825,95 

% Total da 
Demanda 

do RJ 
62,04% 59,37% 59,20% 71,07% 59,07% 58,73% 47,94% 53,96% 51,27% 53,77% 56,12% 55,08% 53,10% 52,58% 49,03% 55,34% 57,25% 60,93% 

Fonte: elaboração própria com base nos anuários estatísticos do Ministério do Turismo (BRASIL, 2019). 
Notas: A Inglaterra passou a ser considerada nos anuários como Reino Unido apenas nos anos de 2016 e 2017. Dados da demanda total do Rio de Janeiro 
em 2007 se diferem nos anuários de 2008 e de 2009 assim como os dados da demanda total do Brasil no ano de 2016 que estão diferentes nos anuários de 

2017 e 2018, para ambos foi considerado o último dado divulgado, ou seja, do anuário de 2009 (a demanda total do RJ no ano de 2007) e do anuário de 
2018 (a demanda total do Brasil no ano de 2016). 
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A demanda turística para o Estado do Rio de Janeiro representa mais de 15% 

da demanda turística do país em 2000, aumentando sua participação em alguns 

anos e diminuindo em outros chegando em 2017 com cerca de 20,5% do total da 

demanda brasileira. Os dados da tabela 3 estão em milhões, portanto a Argentina 

representa a maior demanda turística do Estado do Rio de Janeiro em 2000 e 2001 

e entre 2009 e 2017. Entre 2002 e 2008 a principal demanda turística foi dos 

Estados Unidos.  

Com base no referencial teórico e na base conceitual descritos no capítulo 1, 

pode-se dizer que os fatores determinantes da demanda turística se distinguem em 

econômicos e não econômicos, quantitativos e qualitativos. Os fatores econômicos 

são primordialmente quantitativos e utilizados nos grandes estudos de demanda, já 

os fatores não econômicos podem ser tanto quantitativos quanto qualitativos. Posto 

isso, as próximas seções descrevem alguns dos fatores determinantes da demanda 

turística internacionaldos países selecionados para o Estado do Rio de Janeiro que 

servirão de base para as análises dos modelos de regressão. 

 

2.3.1 Demanda turística da América do Sul para o Rio de Janeiro 

 

O Brasil é um país de dimensão continental que faz fronteira com a maioria 

dos países e territórios pertencentes ao continente sul-americano. Nesse sentido, 

visitar o Brasil supõe-se ser um deslocamento curto e possível pela via terrestre o 

que pode baratear os custos da viagem.  

A Argentina e o Uruguai visitam mais cidades na região sul do Brasil a lazer, 

como Florianópolis (SC) e Bombinhas (SC), e a cidade do Rio de Janeiro (RJ), 

segundo a pesquisa do MTur (BRASIL, 2018). É possível observar isso nos gráficos 

na tabela 4. 
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Tabela 4. Destinos mais visitados a Lazer pela Argentina, Chile e Uruguai 
2013 2014 2015 2016 2017 

Argentina 

Florianópolis - SC 25,4% 21,5% 24,9% 24,5% 24,9% 

Rio de Janeiro - RJ 13,6% 27,9% 16% 15,9% 15,1% 

Bombinhas - SC 11,3% 8,1% 13,2% 9,2% 9,4% 

Armação dos Búzios - RJ 11% 10,3% 11,1% 9,5% 8,6% 

Foz do Iguaçu - PR 10,3% 4,1% 6,3% 6,5% 7,1% 

Chile 

Rio de Janeiro - RJ 44,2% 53,3% 51,3% 55,8% 59,4% 

Armação dos Búzios - RJ 24,9% 20,3% 25,9% 26,4% 23,9% 

São Paulo - SP 11,6% 25,5% 9,5% 9,7% 7,9% 

Florianópolis - SC 7,3% 11,6% 11,4% 6,2% 6,9% 

Balneário Camboriú - SC 17,2% 11,9% 8,6% 5% 6,6% 

Uruguai 

Florianópolis - SC 44,5% 42,1% 35,9% 27,6% 30,4% 

Rio de Janeiro - RJ 6% 17,7% 13,8% 12,9% 11% 

Foz do Iguaçu - PR 6% 3,2% 4% 6,8% 7% 

Torres - RS 10,3% 5,2% 9,2% 4,3% 6,6% 

Bombinhas - SC 7% 6,4% 7,7% 6% 6,2% 
Fonte: elaboração com base na pesquisa de demanda (BRASIL, 2018). 

 

O Chile, terceiro país de origem na América do Sul levantado como demanda 

para este estudo, não faz fronteira com o Brasil e visitou a lazer principalmente o Rio 

de Janeiro (RJ). As cinco principais cidades visitadas pelo chileno (destacados na 

tabela 4) se comparam com as cinco principais cidades visitadas a lazer no Brasil de 

forma geral com exceção de Balneário Camboriú (SC) (oitavo destino brasileiro a 

lazer), que são na ordem: Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Foz do Iguaçu 

(PR), São Paulo (SP) e Armação dos Búzios (RJ). 

Embora haja diferenças entre esses países, é possível destacar algumas 

semelhanças. Eles têm um índice de visitação ao Brasil por mais de uma vez, 

costumam viajar ao Brasil sem utilização de agência de viagem e uma intenção de 

retorno ao Brasil maior de 95% entre 2013 e 2017 nos três países. 

Considerando a pesquisa de demanda (entre 2013-2017) realizada 

anualmente pelo MTur questiona turistas sobre a sua experiência ao visitar o Brasil e 

cada UF. Do ponto de vista desses três países destaca-se na avaliação sobre 

infraestrutura o aspecto de segurança pública, a avaliação dos argentinos e 

uruguaios são similares e bastante positivas, já dos chilenos diminui um pouco 

embora permaneça positiva (figura 11). 
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Figura 11. Avaliação da Segurança Pública pela demanda da Argentina, do Uruguai 
e do Chile 

 
Fonte: elaboração com base na pesquisa de demanda (BRASIL, 2019). 

 

Do ponto de vista da infraestrutura turística, destaca-se a avaliação sobre as 

rodovias uma vez que a principal forma de entrada no país pelos argentinos e 

uruguaios é por via terrestre. Observa-se que não ultrapassa os 90% de avaliação 

positiva e vem diminuindo especialmente pelos argentinos, chegando a 76,7% em 

2017 (figura12). 

 

Figura 12. Avaliação das rodovias pela demanda da Argentina, do Uruguai e do 

Chile 

 
Fonte: elaboração com base na pesquisa de demanda (BRASIL, 2019). 
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Com relação aos serviços turísticos, os aspectos nos últimos cinco anos 

foram muito bem avaliados, sobretudo a hospitalidade (sempre acima de 98% nos 

três países para o Brasil), com exceção do preço. Observa-se na tabela 5 as 

porcentagens de avaliação positiva, na qual o preço tinha uma média de 67,1% em 

2013, decaindo no ano de 2014 para 59,1%, aumentando nos anos de 2015 e 2016 

e voltando a decair no ano de 2017.  

 

Tabela 5. Avaliação positiva de preços pela Argentina, Chile e Uruguai 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Argentina 64,5 54,7 72,7 88,0 81,1 

Uruguai 73,6 65,3 76,1 78,4 79,5 

Chile 63,1 57,4 76,5 79,0 79,1 

média 67,1 59,1 75,1 81,8 79,9 

Fonte: elaboração com base na pesquisa de demanda (BRASIL, 2019). 

 

Ultimo ponto importante dessa pesquisa do MTur é com relação ao gasto 

médio diário e o tempo de estadia dos turistas. Os argentinos permanecem mais 

tempo e com menor gasto, já os chilenos têm maior gasto no Brasil com uma média 

de permanência em torno de 10 noites (tabela 6). 

 

Tabela 6. Gasto médio e permanência média dos turistas da América do Sul 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 
Gasto médio per capita dia no Brasil em US$ 

ARG  $55,15   $58,75   $55,71   $50,36   $55,38  

URU  $74,16   $77,82   $64,81   $67,80   $61,37  

CHL  $82,82   $92,31   $76,33   $64,89   $69,43  

 
Permanência média no Brasil 

ARG 11,4 11,5 10,9 10,9 11,2 

URU 7,7 9,3 8,0 8,0 8,7 

CHL 9,5 10,8 10,3 10,1 9,9 

Fonte: elaboração com base na pesquisa de demanda (BRASIL, 2019). 

 

A figura 13 é um gráfico da demanda da América do Sul com entrada via Rio 

de Janeiro. 
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Figura 13. Demanda total da América do Sul 

 
Fonte: elaboração com base nos anuários estatísticos do MTur (BRASIL, 2019). 

 

É possível identificar um crescimento desde 2007, o mesmo que se observa 

ao falar da demanda específica de Argentinos e dessa demanda para o país como 

um todo.  

 

2.3.2 Demanda turística dos Estados Unidos da América para o Estado do Rio 

de Janeiro 

 

Os Estados Unidos da América são o país como representante da América do 

Norte e se destaca por ser o segundo maior emissor de turistas para o Brasil e para 

o Rio de Janeiro. Segundo os dados do MTur nos últimos cinco anos os Estados 

Unidos era o segundo principal país emissor para o Rio de Janeiro. Segundo a 

pesquisa de demanda, o país manteve a segunda posição de 2013 a 2016, em 2017 

o Chile ficou em segundo lugar.  

O principal motivo dos norte-americanos visitarem o Brasil são osnegócios, 

diferente dos turistas da América do Sul que possuem o principal motivo de visitação 

lazer. No entanto, a cidade mais visitada a lazer e por outros motivos foi o Rio de 

Janeiro (RJ), seguido da cidade de São Paulo (SP). 
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O turista dos Estados Unidos também em sua maioria já visitou o Brasil 

(72,7% em 2017) e tem intenção de retorno ao país. Também é preciso destacar 

como o turista dos Estados Unidos avaliam a sua viagem ao Brasil. A figura 14 

concentra cinco principais aspectos avaliados pelo turista norte-americano sobre o 

Brasil no Estudo de Demanda Turística Internacional do MTur. 

 

Figura 14. Avaliação positiva da viagemao Brasil pelos norte-americanos 

 
Fonte: elaboração com base na pesquisa de demanda (BRASIL, 2019). 
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73,02, nos outros anos vem ocorrendo uma diminuição dos gastos desse turista de 

US$ 69,53 em 2013 para US$ 59,16 em 2017. E o tempo de permanência gira em 

torno de 18 a 20 noites. É um turista que se desloca majoritariamente pela via aérea 

e, portanto, permanece mais tempo. 

 

Tabela 7.Gasto médio e permanência média dos turistas dos Estados Unidos 
  2013 2014 2015 2016 2017 

Gasto médio per capita dia 
no Brasil em US$ 

 $69,53   $81,69   $62,39   $73,02   $59,16  

Permanência média no Brasil 20,6 20,4 18,5 16,9 20,2 

Fonte: elaboração com base na pesquisa de demanda (BRASIL, 2019). 

 

Com relação a todos os turistas oriundos da América do Norte que entram 

pelo Estado do Rio de Janeiro o gráfico da figura 15 mostra temporalmente essa 

demanda. 

 

Figura 15. Demanda Total da América do Norte para o Estado do Rio de Janeiro 

 
Fonte: elaboração com base nos anuários estatísticos do MTur (BRASIL, 2019). 

 

Observa-se que o máximo de turistas foi no ano de 2014 com 289.078 e em 

2016 com 256.904, anos de megaeventos no Rio de Janeiro. 
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2.3.3 Demanda turística da Europa para o Rio de Janeiro 

 

Por fim, é preciso destacar o continente europeu bastante representativo com 

relação à demanda turística total do Brasil e do Rio de Janeiro. Este estudo 

selecionou três países: Alemanha, Reino Unido e Portugal. 

Analisando as motivações das viagens dos europeus para o Brasil, constatou-

se que os alemães e os ingleses têm o lazer como principal motivação da viagem, 

enquanto que os portugueses não há diferença substancial entre as duas 

motivações.  

As cidades mais visitadas a lazer foi o Rio de Janeiro pelos três países entre 

2013 e 2017. Porém, dentre as outras cidades mais visitadas há uma diferença 

especialmente para Portugal. Em segundo e terceiro lugar para a Alemanha e a 

Inglaterra estão Foz do Iguaçu e São Paulo respectivamente, já para Portugal está 

Salvador e São Paulo. Nota-se que os turistas portugueses se diferem bastante dos 

alemães e ingleses. 

Sobre a pesquisa de satisfação e avaliação da viagem, os europeus desses 

três países têm uma avaliação não tanto satisfatória quanto os demais. Na categoria 

de infraestrutura geral o aspecto da segurança pública não ultrapassa 76,1% de 

satisfação (caso da Inglaterra em 2014), em 2017 foi avaliado com 70,1% pela 

Alemanha, 69,5% pela Inglaterra e 52,6% por Portugal. Outra categoria crítica foi o 

transporte público e a sinalização pública.  

Já na infraestrutura turística há uma melhora na avaliação, no entanto é 

preciso destacar além dos aeroportos, as rodovias (tabela 8). Houve uma melhora 

de satisfação muito positiva para os aeroportos, chegando acima de 90% em 2017, 

e ainda bastante sutil sobre as rodovias em que os portugueses classificaram em 

2017 com 40,2%. 
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Tabela 8. Avaliação de satisfação sobre os aeroportos, rodovias e preços pela 
Alemanha, Inglaterra e Portugal (em porcentagem) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Aeroporto 

Alemanha 69,9% 69,9% 86,5% 89,9% 93,1% 

Inglaterra 64,9% 62,3% 79,0% 86,2% 92,8% 

Portugal 71,9% 68,7% 83,5% 86% 90,1% 

Rodovias 

Alemanha 49,2% 50,1% 55% 57,3% 57,1% 

Inglaterra 59,1% 59,1% 63,1% 62,8% 65,3% 

Portugal 36,2% 37,9% 39,9% 41,9% 40,2% 

Preços 

Alemanha 56,7% 62,8% 69,5% 73% 67,5% 

Inglaterra 56,5% 65,3% 69,5% 70,6% 67,7% 

Portugal 42,5% 46,2% 48,9% 54,8% 49,4% 

Fonte: elaboração com base na pesquisa de demanda (BRASIL, 2019). 

 

O terceiro tópico de avaliação dos turistas diz respeito aos serviços turísticos 

em que novamente a hospitalidade foi avaliada entre 2013 e 2017 sempre acima de 

95% e os preços foram criticados não muito satisfatórios. A avaliação dos alemães é 

bastante similar aos ingleses e mais satisfatória chegando a mais de 70% em 2016, 

no entanto para os portugueses a máxima de satisfação foi de 54,8 no mesmo ano. 

Com relação ao gasto médio diário desses turistas, os portugueses gastam 

menos – o menor gasto for em 2016 com US$39,44 –, enquanto que os ingleses 

gastam mais – o maior gasto foi em 2014 chegando em US$ 83,05. No entanto há 

um padrão dos gastos girando em torno de US$ 55 para a Alemanha, US$ 67 para a 

Inglaterra e US$ 45 para o Portugal. Já sobre o tempo de permanência média ocorre 

o inverso, portugueses ficam mais – chegando a 32,4 pernoites em 2014 – e 

ingleses ficam menos tempo – com a mínima de 19 pernoites em 2016. Entre 2013 e 

2017 a Alemanha (com uma média de 23 pernoites) permanece similar e maior que 

a Inglaterra (com uma média de 20,5 pernoites), enquanto que Portugal viaja por 

mais tempo no Brasil (uma média de 29 pernoites). 

Na pesquisa de demanda dos três países selecionados continua sendo maior 

o número de turistas que vem ao Brasil por mais de uma vez, no entanto as 

porcentagens entre 2013 e 2017 da Alemanha e do Reino Unido não ultrapassam 

60% e em Portugal giram em torno de 76% a 84%. A frequência de visita da 

Alemanha e do Reino Unido é bem diferente e maior o número de visitantes pela 
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primeira vez. Já sobre a intenção de retorno é bastante similar entre todos os países 

já citados, isto é, mais de 90% gostaria de voltar ao Brasil (tabela 9) 

 

Tabela 9. Gasto médio e permanência média dos turistas da Europa 
  2013 2014 2015 2016 2017 

  Gasto médio per capita dia no Brasil em US$ 

ALE  $61,84   $66,37   $50,18   $50,60   $48,15  

ING  $49,88   $53,51   $41,59   $39,44   $41,59  

POR  $49,88   $53,51   $41,59   $39,44   $41,59  

  Permanência média no Brasil 

ALE 24,8 24,8 22,3 20,8 22,5 

ING 31,1 32,4 27,2 27,1 28,5 

POR 31,1 32,4 27,2 27,1 28,5 
Fonte: elaboração com base na pesquisa de demanda (BRASIL, 2019). 

Nota: Reino Unido considerado como Inglaterra. 
 

A entrada dos turistas internacionais da Europa para o estado do Rio de 

Janeiro é majoritária por via aérea, como é ilustrado na figura 16. 

 

Figura 16. Demanda Total da Europa para o Estado do Rio de Janeiro 

 
Fonte: elaboração com base nos anuários estatísticos do MTur (BRASIL, 2019). 
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dobro do número de turistas. Após 2014 (com entrada de 658.356) há um 

decréscimo dessa demanda com portão de entrada no Estado do Rio de Janeiro. 

 

2.3.4 Rio de Janeiro: tendências 

 

A principal forma de entrada de europeus e norte-americanos é por via aérea, 

no entanto o principal portão de entrada na região sudeste de turistas estrangeiros é 

pelo estado de São Paulo. O último anuário estatístico (2018) apresenta que o Brasil 

teve 10.624.962 desembarques de passageiros em aeroportos em 2017, 88,04% 

dos voos foram na região sudeste, 19,5% no Rio de Janeiro e 66,52% em São Paulo 

(anuário 2018). No Rio de Janeiro o aeroporto internacional com voos regulares fica 

na cidade do Rio de Janeiro. É possível analisar que houve um decréscimo do 

número de voos que entram pelo Rio de Janeiro e um aumento de entradas por São 

Paulo. Isso demonstra que há uma tendência que repele a entrada de turistas pelo 

estado de São Paulo, podendo ser o custo do transporte um dos fatores indiretos.  

Os megaeventos esportivos internacionais sediados no Rio de Janeiro foi um 

fator que atraiu muitos turistas. Muito embora, turistas da América do Sul não se 

sentiram tão atraídos quanto os da Europa e Estados Unidos (tabela 10).  
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Tabela 10. Fluxo de turistas para o RJ entre 2013 e 2017 por continente e países contemplados na pesquisa 
América do Sul 

  Argentina Chile Uruguai Total 
ano total variação (%) total variação (%) total variação (%) total variação (%) 

2013 271.971 -  80.205 -  20.866 -  373.042 - 
2014 284.795 4,72% 104.797 30,66% 18.144 -13,05% 407.736 9,30% 
2015 342.765 20,35% 98.073 -6,42% 43.322 138,77% 484.160 18,74% 
2016 377.677 10,19% 120.285 22,65% 41.943 -3,18% 539.905 11,51% 
2017 452.842 19,90% 126.384 5,07% 40.590 -3,23% 619.816 14,80% 

América do Norte 
  Estados Unidos Total     

ano total variação (%) total variação (%)     
2013 172.613 -  172.613 -      
2014 236.566 37,05% 236.566 37,05%     
2015 196.622 -16,88% 196.622 -16,88%     
2016 221.445 12,62% 221.445 12,62%     
2017 135.845 -38,66% 135.845 -38,66%         

Europa 
  Alemanha Reino Unido Portugal Total 

ano total variação (%) total variação (%) total variação (%) total variação (%) 
2013 56.289 -  66.907  - 43.421  - 166.617 - 
2014 79.318 40,91% 101.704 52,01% 55.189 27,10% 236.211 41,77% 
2015 53.297 -32,81% 76.351 -24,93% 47.677 -13,61% 177.325 -24,93% 
2016 58.014 8,85% 83.560 9,44% 44.451 -6,77% 186.025 4,91% 
2017 52.196 -10,03% 69.263 -17,11% 41.614 -6,38% 163.073 -12,34% 

Fonte: Fonte: elaboração com base na pesquisa de demanda (BRASIL, 2019). 
Nota: América do sul considerado apenas Argentina, Uruguai e Chile, América do Norte considerado apenas Estados unidos e Europa considerado apenas 

Alemanha, Reino Unido e Portugal. 
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Nota-se um grande aumento da demanda dos Estados Unidos e dos países 

da Europa no ano de 2014 (ano em que o Rio de Janeiro sediou vários jogos e a 

final da Copa do Mundo FIFA de futebol). Já para os países da América do Sul 

houve um comportamento diferente, decaindo em 13% no Uruguai e aumentando 

apenas em 4,7% na Argentina e no Chile o aumento é similar aos outros países (em 

mais de 30%). Além disso, no ano de 2015 a demanda do Uruguai e da Argentina 

houve um grande aumento.  

No ano de 2016, ano de Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro houve um 

aumento da maioria dos países e o decaimento no ano seguinte, com exceção do 

Uruguai que apenas decaiu e da Argentina que aumentou mais no ano de 2017. 

Para os países da América do Sul isto pode ter ocorrido devido ao aumento dos 

preços e ao aumento geral da demanda o que levou a um aumento do número de 

pessoas que visitam o destino turístico desmotivando outros a visitarem. 

Um aspecto qualitativo muito marcante para o Rio de Janeiro é a questão da 

imagem e o estereótipo que a cidade capital tem internacionalmente. Na pesquisa 

de demanda nota-se que a internet9 é a principal fonte de informações para os 

turistas que desejam viajar para o Rio de Janeiro, sendo a indicação de amigos e 

parentes em segundo lugar. Dessa forma, o impacto do marketing oficial é bastante 

limitada na escolha do destino. 

 Machado (2012) aborda a distinção entre estereótipo e imagem com base 

nos princípios de Kotler (1994), sendo o primeiro mais generalizado e a imagem 

mais subjetiva e pessoal. Os estereótipos são difundidos nas sociedades e 

influenciam nos processos de formação das imagens. O estereótipo turístico nada 

mais é que essa imagem compartilhada pelas pessoas dos espaços em que o 

turismo se insere. Fala-se muito do papel dos meios de comunicação que 

contribuem bastante para o processo de formação de estereótipos e divulgação de 

imagens negativas. Contudo, o próprio autor entende que a imprensa não é culpada 

dos problemas sociais e cabe a ela divulgar as angústias da sociedade.  

No caso da cidade do Rio de Janeiro o estereótipo negativo aumentou e 

possivelmente por isso o fluxo de turistas é menor do que a esperada. Nos 

                                                           
9 Entende-se internet aqui como a busca em blogs, publicações em redes sociais, entre outros 
similares.  
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rankingsinternacionais sobre o Índice de Paz Mundial e de Terrorismo10 o Brasil se 

encontra bem distante dos principais países com mais terrorismo e dos países com 

menos violência e conflitos. A tabela 11 destaca a classificação do Brasil em tais 

índices. 

 

Tabela 11. Posição do Brasil nos índices de paz e terrorismo 

Ano 

Global Peace 
Index 

Global Terrorism 
Index 

2008 97 60 

2009 90 91 

2010 84 103 

2011 82 111 

2012 84 124 

2013 89 85 

2014 85 72 

2015 100 73 

2016 105 80 

2017 108 87 

2018 106 90 

Fonte: elaboração própria com base nos dados do site Vision of Humanity (INSTITUTE FOR 
ECONOMIC AND PEACE, 2019).11 

Nota: Total de 163 países. 
 

Não entrando muito na discussão do cálculo elaborado pelo Instituto de 

economia e paz, mas no que isso pode representar, observa-se que o Brasil não é 

considerado um lugar de terrorismo embora ainda apresente riscos as pessoas.  

Apesar desse índice ser baseado em números de incidentes, há uma 

percepção ainda maior sobre as ocorrências de violência tanto no Brasil quanto no 

Rio de Janeiro. Machado (2012) afirma que há uma priorização de divulgação da 

imprensa dos aspectos negativos como violência e criminalidade, favorecendo a 

formação do estereótipo turístico negativo para a cidade do Rio de Janeiro. Estes 

elementos geram ansiedade nas sociedades e, consequentemente, medo social que 

alterou o território urbano e a vida da população tanto a fixa (moradores) quanto a 

flutuante (turistas). O autor traz uma contextualização do Rio de Janeiro como um 

                                                           
10 Os índices são elaborados pelo Instituto de Economia e Paz através de um cálculo matemático. No 
que tange o índice de terrorismo são consideradas variáveis relacionadas ao número de atentados 
terroristas e o número de feridos e mortos por terrorismo. Quanto mais incidentes, mais alta a 
classificação, isto é, maior a nota e mais perto das primeiras posições. Já o índice de paz inclui 
variáveis de segurança e custos de prevenção, conflitos armados relacionados aos custos e violência 
e relações das pessoas infligidas. Quanto mais incidentes e custos para manter a segurança no país, 
maior a nota e mais distante das primeiras posições o país é classificado. 
11 Disponível em: http://visionofhumanity.org/ acesso em: 10 abr. 2019. 
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destino muito atrativo com patrimônios culturais e naturais, reconhecido como 

“Cidade Maravilhosa”. Entretanto, é uma metrópole com diversos problemas como:  

 

o lançamento de esgoto sem tratamento, o desmatamento das florestas 
motivadas pelo crescimento urbano desordenado, a emissão de poluentes 
gasosos à atmosfera, a poluição sonora, a poluição visual, os sérios 
problemas no transporte público urbano, o lixo jogado nas ruas [...], a 
miséria refletida na cidade, as constantes pestilências que assolam 
periodicamente a cidade e, a violência e a criminalidade (MACHADO, 2012, 
p. 51). 

 

Junto a isso na pesquisa de Camara e Fonseca Filho (2019), turistas 

intercambistas relatam que esse destino possui muitos contrastes. Ou seja, é 

composto por belezas e atratividades, mas por quesitos de infraestrutura básica e 

turística que podem repelir muito a demanda. 

Na pesquisa empírica de Machado (2012), dentre os seis fatores como 

motivos do porque o turista não escolheria o Rio de Janeiro como próximo destino, 

identificou-se nas respostas majoritariamente o medo da violência/criminalidade 

como principal fator limitante. Pelos resultados o autor conclui que há um estereótipo 

turístico negativo. Analisando a divulgação da imprensa, percebe-se uma 

intensidade de notícias sobre violência e criminalidade na cidade do Rio de Janeiro, 

embora dados estatísticos do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania 

(CESeC) afirmem que a cidade não é a mais violenta ao considerar o número de 

homicídios dolosos. O autor assimila, portanto, que a imprensa busca priorizar essa 

divulgação negativa do Rio de Janeiro se comparada a outras localidades o que 

contribui para o estereótipo negativo turístico da cidade. Por meio dele é gerado uma 

ansiedade e medo social e implica na decisão do turista na escolha do destino, ao 

temer ser vítima de um assalto ou violência conforme representado pelas mídias o 

turista não escolherá o destino do Rio de Janeiro.  

No entanto a pesquisa de Machado (2012) ainda indicou que há um 

surprendimento positivo do turista quanto à segurança durante sua viagem a cidade. 

Há um estereótipo turístico construído de uma cidade com fatores limitantes e 

elementos negativos para o turismo na cidade do Rio de Janeiro relacionado à 

violência. Porém, isso não impede o desenvolvimento do turismo e os fluxos de 

turistas receptivos. Como a imagem da cidade é modificada após a visita, acredita-

se que a demanda efetiva poderia ser maior, assim como o aproveitamento de 



73 
 

outros espaços da cidade. Logo, o medo social para o Rio de Janeiro passa a ser 

uma tendência como fator limitante da demanda. 

Sobre a pesquisa de demanda feita por todos os turistas que visitaram o 

Estado do Rio de Janeiro, os dados mostram que a visita principal é a lazer e a 

permanência média foi de 7,3 pernoites em 2017. O principal destino é a cidade do 

Rio de Janeiro e em segundo lugar a cidade de Armação dos Búzios na região da 

Costa do Sol. A avaliação da viagem de forma geral é mais bem avaliada que pelos 

europeus para o Brasil supracitados, pois: a segurança pública é avaliada com 

76,7% em 2017 decaindo desde 2013 avaliado com 85,5%; os aeroportos e rodovias 

vem melhorando a satisfação de 68,4% e 71,7% em 2013 chegando a 96,7% e 

79,4% em 2017 (respectivamente); e os preços vem aumentando a satisfação 

sutilmente de 55,2% em 2013 a 68,8% em 2017. A hospitalidade assim como em 

todos os outros países já citados tem uma avaliação positiva maior que 96,6% entre 

2013 e 2017. 

A imagem do Rio de Janeiro de lugar hospitaleiro é retratada também por 

Camara e Fonseca Filho (2019) em uma pesquisa feita com intercambistas. Os 

autores identificam que o turista estrangeiro é muitas vezes bem recebido pelos 

cariocas, mas nem todo o destino é acolhedor e preparado para os turistas. Além 

disso, há uma divulgação muito forte negativa como um lugar inseguro e positivo 

como um destino para lazer especialmente sol e praia – o principal motivo de 

visitação dos estrangeiros.  

 

 



74 
 

3ECONOMETRIA: MODELOS PARA A DEMANDA TURÍSTICA DO RIO DE 

JANEIRO E DO BRASIL 

 

Após o entendimento sobre demanda turística e sobre o contexto utilizado 

neste estudo, este capítulo visa aprofundar a metodologia de econometria e os 

métodos utilizados para o entendimento de determinantes. 

 

3.1 MODELO DE REGRESSÃO LINEAR 

 

Greene (2012, p. 51) afirma que a “econometria está preocupada com a 

construção de modelos”12. O autor levanta como um ponto importante entender o 

que é um modelo e afirma que ele começa com a observação de uma variável 

causada por outra(s), espera-se uma relação entre as variáveis e uma explicação 

para a questão da pesquisa. Em geral começa-se com uma ideia sobre alguma 

relação13, o pesquisador transforma a ideia em equações em busca de uma resposta 

para as questões que levam em conta as variáveis de análise. Segundo o ponto de 

vista estatístico, considera-se uma variável y e um vetor de covariáveisx, e a 

probabilidade de distribuição entre os três. O modelo construído se destina a 

entender as variações condicionais de uma variável em relação as outras. Define-se 

uma variável de interesse, y, e um conjunto de variáveis, x, que devem ter relação. 

“O modelo construído, pensando nos termos de características da distribuição 

condicional, geralmente gravita no valor esperado, concentrando a atenção em 

E[y|x], ou seja, a função de regressão”14. No ramo da econometria o modelo de 

regressão linear é a ferramenta mais utilizada. “O modelo de regressão linear 

múltipla é utilizado para estudar a relação entre a variável dependente e uma ou 

mais variáveis independentes”15. No caso deste estudo, as variáveis independentes 

são os fatores determinantes que vão influenciar a demanda turística. 

Um modelo genérico de uma regressão linear é definido por Greene (2012) 

como: 

𝑦 = 𝑓(𝑥 , 𝑥 , ⋯ , 𝑥 ) +  𝜀        (1) 
                                                           
12“Econometrics is concerned with model building”. 
13 “it begins with an idea of some kind of relationship” (idem). 
14 “The model builder, thinking in terms of features of the conditional distribution, often gravitates to the 
expected value, focusing attention on E[y|x], that is, the regression function” (p. 52) 
15The multiple linear regression model is used to study the relationship between a dependent variable 
and one or more independent variables. (p. 52). 
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𝑦 =  𝛽 𝑥 + 𝛽 𝑥 +  ⋯ +  𝛽 𝑥 +  𝜀      (2) 

Onde y é a variável dependente ou explicada e 𝑥 , ⋯ , 𝑥  são variáveis 

independentes ou explicativas. A teoria de econometria especifica que a 

função𝑓 (𝑥 , 𝑥 , ⋯ , 𝑥 ) é chamada de equação de regressão populacional de y em x. 

O termo ε é um distúrbio aleatório gerado porque “perturba” uma relação estável; é 

gerado uma vez que não é possível capturar todas as influencias econômicas e não 

econômicas de uma variável em um modelo, o que não foi captado no modelo e 

influencia a variável dependente acaba ficando no termo de erro. Os coeficientes β 

são parâmetros do modelo. O objetivo é estimar tais parâmetros desconhecidos. Os 

dados são usados para estudar a validade das proposições teóricas e possivelmente 

usar o modelo para prever a variável y (GREENE, 2012).  

O modelo de regressão linear é composto por uma série de suposições que 

possibilitam a geração do modelo e a relação entre as variáveis dependentes com a 

variável independente. Greene (2012) lista as seis hipóteses necessárias para o 

modelo de regressão linear: 

a) Linearidade entre os parâmetros: relação linear entre x e y. 

𝒚 = 𝑿𝜷 +  𝜺          (3) 

b) Posto cheio: não existe dependência linear entre as variáveis X é uma matriz 

nxk com posto k. 

c) Exogeneidade das variáveis independentes ou média condicional zero: não 

há relação do termo de erro e as variáveis independentes. 

𝐸[𝜀|𝑿] =
𝐸[𝜀 |𝑿]

⋮
𝐸[𝜀 |𝑿]

= 0 

d) Homocedasticidade e não autocorrelação: as variâncias são constantes, a 

dispersão dos valores é constante. 

𝑉𝑎𝑟[𝜀 |𝑿] = 𝜎 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖 = 1, ⋯ , 𝑛 

𝐶𝑜𝑣 𝜀 , 𝜀 𝑿 = 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖 ≠ 𝑗 

Logo: 

𝐸[𝜀𝜀′|𝑿] = 𝜎 𝑰         (4) 

e) Processo de geração de dados: os dados são independentes, a observação 

de uma variável é não estocástica.Xpode ser fixo ou aleatório. 

f) Distribuição normal: os termos de erro de cada observação têm uma 

distribuição normal na amostra. 
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𝜀|𝑿 ~ 𝑁[0, 𝜎 𝑰]         (5) 

Essas hipóteses são características válidas assumidas para uma determinada 

população que estão na base de uma determinada amostra de dados. Neste estudo 

a econometria é como uma metodologia para realizar a modelagem da demanda 

turística do Estado do Rio de Janeiro, utilizando o método de regressão linear 

múltipla, pois considera mais de uma variável independente e utilizando como base 

as seis suposições supracitadas. O método de estimação dos parâmetros mais 

aplicado é o método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO ou OLS em inglês). 

Antes de realizar a modelagem no software, é preciso entender melhor este método. 

O MQO estima os parâmetros β da população. O coeficiente dos mínimos 

quadrados é um vetor encontrado a partir da minimização da soma dos quadrados 

dos resíduos. A regressão múltipla envolve o conceito de experimentação na qual 

considera análises ceteris paribus (GREENE, 2012). Sem um aprofundamento sobre 

aspectos matemáticos e estatísticos, basicamente o método toma uma amostra e 

calcula os valores de β por meio das observações. A cada observação da variávelxi 

é estimado um valor a partir dos resíduos. O estimador dos mínimos quadrados 

ordinários (EMQO) não é o valor populacional, pois este não é encontrado 

imediatamente, mas valor predito que multiplica a variável independente (x) e 

explicará um valor predito para a variável dependente (y). Sendo assim, é gerado 

uma linha de regressão considerando as variáveis (x) em conjunto e o valor predito 

(y). Ao se estabelecer tais valores é possível escrever uma equação que permite a 

previsão de valores futuros.  

Outro aspecto de MQO importante é o ajuste da linha de regressão e o 

coeficiente de determinação (R²). Greene (2012) apresenta o método em seus 

aspectos algébricos e matriciais e afirma que o critério de ajuste original sugere uma 

medida do ajuste da linha de regressão nos dados16. No entanto é preciso calcular a 

soma dos quadrados totais e a soma dos quadrados dos resíduos regredidos, assim 

após um cálculo é encontrado o R². Este é mostrado entre 0 e 1 e mede a proporção 

da variação total em y que é explicada pela variação nos regressores (GREENE, 

2012)17. O R² indica o quanto a regressão é realmente explicada pelo conjunto de 

                                                           
16The original fitting criterion, the sum of squared residuals, suggests a measure of the fit of the 
regression line to the data” (GREENE, 2012, p. 79). 
17“As we have shown, it must be between0 and 1, and it measures the proportion of the total variation 
in y that is accounted forby variation in the regressors” (GREENE, 2012, p. 81). 
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variáveis selecionados, este é um indicador importante sobre a validade da 

regressão, quanto mais próximo de 1 significa que ela está com bons parâmetros. 

Grenne (2012) ainda destaca que o valor do coeficiente de determinação não 

diminui a medida que outras variáveis são inseridas, sendo assim ele sempre 

aumenta e pode explodir. Nesse sentido, em MQO é possível calcular o R² ajustado 

que pode diminuir a medida que variáveis são adicionadas a equação e não são 

relevantes. O R² ajustado aumenta ou diminui dependendo da contribuição dessa 

variável no ajuste da regressão. O teste de estatística t é bastante associado ao R² 

ajustado. É preciso destacar que ao comparar modelos por meio do R² ou R² 

ajustado a variável dependente precisa ser igual.  

Na econometria são realizados testes das hipóteses para confirmar que o 

modelo possui bons estimadores. Para este estudo são assumidas as seis hipóteses 

supracitadas considerando como um modelo clássico linear (WOOLDRIDGE, 2009). 

No entanto, para a elaboração do modelo com os estimadores são feitos testes 

sobre um único parâmetro da população, isto é, sobre uma variável. Inicialmente 

Wooldridge (2009) e Greene (2012) destacam o teste t, chamado também de t-

Studentou t ratio.  

Para uma variável, o teste considera como hipótese nula (H0) que o parâmetro 

(β) é igual a zero ao controlar todas as outras variáveis independentes. É um teste 

de que essa variável não tem efeito sobre a variável dependente. Busca-se um 

resultado mais distante de zero para que essa variável possa ser considerada, ou 

seja, quebrar essa hipótese (hipótese alternativa 𝐻 : 𝛽 ≠ 0). O Software do Excel ao 

rodar a regressão já indica esses valores. O pesquisador opta por qual nível de 

significância o teste pode ser aceito, sugere-se a 5%, sendo possível também aceitar 

a 10% (é mais tolerante ao erro) ou a 1% (é menos tolerante ao erro). Essa 

porcentagem é definida e seu inverso de aceitação da hipótese alternativa é 

chamado de valor crítico, a estatística t é comparada com o valor crítico e a hipótese 

numa é ou aceita ou não aceita a um dado nível de significância18.  

Wooldridge (2009) afirma que é mais informativo responder: dado a 

observação do valor da estatística t, qual é o menor nível de significância em que a 

                                                           
18“Once the critical value has been identified, the value of the t statistic is compared with the critical 
value, and the null is either rejected or not rejected at the given significance level” (WOOLDGRIDGE, 
2009, p. 133). 
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hipótese nula pode ser rejeitada?19 Essa análise é possível pelo teste do p-valor. O 

p-valor é computado de acordo com a probabilidade da estatística t, portanto é 

possível sua análise. Ele é apresentado em valores divididos por 100, isto é, 

porcentagem e varia entre 0 e 1. Quanto menor, mais significante a variável é. 

Sendo assim, as análises individuais das variáveis foram feitas observando o p-valor 

e o t-Student. 

Outro teste para a regressão linear múltipla citado por Wooldridge (2009) e 

por Greene (2012) é o teste F. Testa-se um conjunto de variáveis independentes, 

seus parâmetros e seus efeitos sobre a variável dependente, ou seja, são 

consideradas múltiplas hipóteses. Também é um valor já calculado pelo software. 

Com ele é possível comparar modelo restrito com modelo irrestrito e analisado pelo 

F de significação.  

Esses autores de econometria (WOOLDRIDGE, 2009; GREENE, 2012) e 

Song, Witt e Li (2009) de econometria aplicada a demanda turística, destacam 

diversos testes possíveis e cálculos mais elaborados de estatística que este estudo 

não prevê. Aqui foram selecionados os dados disponíveis para uma análise de 

regressão múltipla clássica seguindo indicações desses autores.  

Inicialmente o estudo da demanda turística internacional para o Estado do Rio 

de Janeiro cinco países de origem para o Estado do Rio de Janeiro, escolhidos 

devido a sua relevância para a demanda turística tanto fluminense quanto brasileira 

entre os anos de 2005 a 201720.Os primeiros testes de correlação individual das 

variáveis e de regressão múltipla para os países, não apresentaram resultados muito 

significativos. Então, optou-se por ampliar a amostra por mais cinco anos (entre 

2000 e 2017) e incluir mais um país. Decidiu-se por inserir o Uruguai, um terceiro 

país que faz parte da América do Sul e também é uma demanda relevante para o 

Rio de Janeiro. Acredita-se que seu comportamento é bastante similar ao da 

Argentina. A tabela 12 resume a importância dos países escolhidos. 

 

 

 

 

                                                           
19 “Given the observed value of the t statistic, what is the smallest significance level at which the null 
hypothesis would be rejected?” (WOOLDGRIDGE, 2009, p. 133). 
20 Período escolhido inicialmente para realização do estudo, ampliado posteriormente a fim de 
aumentar o número de observações na modelagem. 
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Tabela 12. Principais países emissores para o Estado do Rio de Janeiro 

País de 
residência * 

2013 2014 2015 2016 2017 

Argentina 24,7 1º 25,4 1º 26,3 1º 25,6 1º 33,2 1º 

Chile 7,7 3º 6,7 3º 7,9 3º 9,0 3º 11,1 2º 

Estados Unidos 11,5 2º 11,4 2º 11,5 2º 12,2 2º 7,9 3º 

França 5,7 4º 6,1 4º 6,5 4º 6,0 4º 5,6 4º 

Reino Unido 4,5 5º 5,5 5º 5,5 5º 5,5 5º 5,2 5º 

Alemanha 3,9 6º 4,0 6º 3,9 6º 3,6 6º 3,3 6º 

Uruguai 1,9 10º 2,0 10º 3,0 7º 2,6 7º 2,7 7º 

Portugal 2,5 8º 2,3 8º 2,6 8º 2,1 9º 2,4 8º 

Colômbia 2,8 7º 2,8 7º 2,0 10º 2,2 8º 2,4 9º 

Espanha 2,3 9º 2,1 9º 2,3 9º 2,0 10º 2,0 10º 

Fonte: adaptado de Estudo da Demanda Turística Internacional (BRASIL, 2018c) 
Notas: *dados em porcentagem da demanda total do país emissor para o Brasil 

 

Os principais continentes emissores da demanda turística são: América do 

Sul, América do Norte e Europa. Os 10 principais países emissores de turistas para 

o estado RJ também estão entre os principais países emissores para o Brasil (anexo 

2). 

 

3.2 SELEÇÃO DOS DADOS 

 

Conforme discutido na teoria são diversas as variáveis que podem explicar a 

demanda turística de um destino, no entanto há uma escolha sobre o uso das 

variáveis a serem inseridas no modelo.  

 

3.2.1 Variável dependente 

 

Como variável dependente optou-se pelo número de chegadas internacionais 

no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Esses dados são 

disponibilizados pelo Ministério do Turismo, são dados secundários organizados nos 

anuários estatísticos cuja fonte primária foi a base de dados de migração da polícia 

federal. Esses dados são organizados em planilhas diferenciados por país de origem 
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e por unidades de federação. Nesse sentido, para a modelagem foram separadas as 

informações referente aos seis principais países: Alemanha, Argentina, Chile, 

Estados Unidos, Portugal e Uruguai.  

Para estimação pelo método dos mínimos quadrados (MQO) é importante que 

a série dedados seja estacionária. Uma série é estacionária quando sua 

probabilidade incondicional não muda ao longo do tempo, ou seja, tem média e 

variância constantes ao longo do tempo e a correlação entre valores da série ao 

longo do tempo é nula (WOOLDRIDGE, 2012). Sendo assim, os dados do número 

de chegadas foram utilizados no formato variação percentual entre os anos, 

evitando-se o problema da não-estacionariedade. 

Outras possibilidades de variável dependente seria a utilização do número de 

noites em meios de hospedagem ou total de gastos dos turistas (SONG; WITT; LI, 

2009). No entanto para o caso brasileiro não seriam boas opções, isto porque o 

número de noites em meios de hospedagem não iria considerar os turistas que não 

ficam em estabelecimentos tradicionais de hospedagem e o total de gastos depende 

de uma pesquisa de demanda, mas nem sempre essa informação é dada com 

precisão. Portanto acredita-se que a variável com o número de chegadas 

internacionais seja o mais justo e confiável, também utilizado na modelagem 

realizada por Rabahy (1990) para o Brasil. 

 

3.2.2 Variável explicativa: renda 

 

Como a literatura sugere – destacada nos estudos de Song, Witt e Li (2009) e 

de Lim (2008) – uma das principais variáveis explicativas ou independentes utilizada 

no modelo como fator determinante econômico é a renda dos países emissores. 

Song, Witt e Li (2009) descrevem que essa variável pode ser mensurada na forma 

per capita pela renda pessoal ou consumo privado, ou de forma geral do país 

emissor como a renda nacional ou o Produto Interno Bruto (PIB). Foi utilizado o PIB 

a preço constate na forma de variação percentual anual, conforme disponibilizado 

pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Poder-se-ia utilizar o crescimento 

percentual do PIB per capita disponibilizado pelo Banco Mundial (World Bank), mas 

como as informações das outras variáveis foram do FMI foi mantida a primeira opção 

de variável. 
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Foram importados os dados do PIB dos países entre 2000 e 2017 e feito teste 

de correlação entre o PIB do país de origem e a variação da demanda turística para 

o Rio de Janeiro e não foi encontrado uma correlação forte e positiva como a 

literatura sugere. Posto isso, nas regressões não é esperado forte explicação dessa 

variável para a demanda, ou seja, um valor do teste t-Student alto. No entanto, é 

possível que na regressão múltipla ela influencie conjuntamente todo o modelo. 

Nos testes do PIB para a demanda brasileira desse país de origem foram 

encontrados retas de tendência linear mais expressivas com certa correlação para a 

Argentina, Chile e Estados Unidos, apresentando um coeficiente de determinação 

linear (R²) maior que na demanda para o Rio de Janeiro.   

 

3.2.3 Variável explicativa: preço 

 

A segunda variável considerada um determinante econômico de grande 

influencia para a demanda turística é o preço. Song, Witt e Li (2009) afirmam que em 

geral o Índice de Preço do Consumidor no país de destino é utilizado como uma 

proxy do custo de turismo no país. No entanto os autores apontam como crítica ao 

uso dessaproxy que a percepção da inflação como o custo de vida para um morador 

pode ser diferente para um visitante, sobretudo em países menos desenvolvidos. 

Recomenda-se um ajuste dessa variável com a taxa de câmbio, isto é, utilizando a 

taxa de câmbio real: 

𝑇𝐶𝑅  =  
 ∗

         (6) 

Onde, 𝑇𝐶𝑅   é a taxa de câmbio real entre o país de origem j e o destino 

Brasil,𝑇𝐶𝑛   é a taxa de câmbio nominal entre a moeda estrangeira e a moeda 

brasileira (real), 𝑃  é o preço estrangeiro medido pela variação percentual da taxa de 

inflação do país e 𝑃  é o preço nacional medido pela variação percentual da taxa de 

inflação do Brasil. Esses dados de inflação e da taxa de câmbio nominal são 

disponibilizados pelo FMI. 

Considerando a necessidade de retirar todos os dados secundários de uma 

base confiável, as opções principais eram o Banco Mundial ou o FMI, porém no 

Banco Mundial a taxa de inflação não estava disponível para a Argentina. No site do 

FMI não foi possível coletar a taxa de câmbio nominal entre todas as moedas 

estrangeiras (dólar, euro, peso argentino, peso chileno e peso uruguaio) para o real. 
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O FMI libera a taxa de câmbio nominal entre essas as moedas para o dólar, portanto 

foi necessário realizar mais um cálculo de transformação para o real e depois a 

transformação da taxa de câmbio real: 

a) Primeiro transformar a taxa de câmbio (TC) da moeda estrangeira (euro, peso 

argentino, peso chileno e peso uruguaio) para 1 dólar, isto é, inverter a taxa 

de câmbio nominal dada pelo site do FMI. 

𝑇𝐶 ó /  =  
 / ó

     (7) 

b) Segundo, multiplicar pela taxa de câmbio nominal real/dólar dada pelo site do 

FMI. 

𝑇𝐶𝑛  =  𝑇𝐶 ó /  ∗ 𝑇𝐶 / ó     (8) 

c) Terceiro, utilizar o preço estrangeiro e o preço brasileiro em forma de índice 

de preço relativo e inserir na fórmula de taxa de câmbio real. 

d) Quarto, transformar os dados em forma de variação percentual para fazer as 

regressões. 

Outra falta de informação diz respeito a taxa de inflação da Argentina 

indisponível nos anos de 2014, 2015 e 2016, sendo necessário mais um ajuste nos 

dados. Identificou esse período com presença de instabilidade econômica na 

Argentina, isso porque o site do Banco Mundial também não tinha tais informações, 

apenas o deflator do PIB na forma de variação percentual entre os anos. Optou-se 

por continuar a utilizar as informações do FMI e calcular uma estimativa da inflação 

da Argentina nesses anos a partir de uma média de crescimento da seguinte forma: 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  
çã çã

 
 (9) 

Logo as taxas de inflação são encontradas pela soma da taxa de inflação de 

uma mais a taxa de crescimento anual encontrada na fórmula (9):  

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜 =  𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜 +  𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜 = 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜 +  𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜 = 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜 +  𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

Assim, elaborou-se a tabela 13 com as taxas de inflação da Argentina. 
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Tabela 13. Taxa de Inflação Argentina 

Ano 
Taxa de 

Inflação final 

1999 -1,167 

2000 -0,939 

2001 -1,065 

2002 25,869 

2003 13,443 

2004 4,416 

2005 9,642 

2006 10,898 

2007 8,830 

2008 8,585 

2009 6,270 

2010 10,461 

2011 9,775 

2012 10,043 

2013 10,619 

2014* 14,383 

2015* 18,147 

2016* 21,911 

2017 25,675 

Fonte: elaboração própria com base nos dados do FMI (2019). 
Notas: *taxas de inflação estimadas. 

 

Por fim foi possível estabelecer as taxas de câmbio reais dos países 

emissores que este estudo aborda para o Brasil. Por fim, para inserir no modelo e 

trabalhar com a variável de forma similar a variável renda, utilizou-se na forma de 

variação percentual entre os anos. 

Espera-se que o preço influencie de forma negativa na demanda conforme a 

“lei da demanda [descreve]: quanto maior o preço, menor a quantidade demandada” 

(SANTOS; KADOTA, 2012, p. 40). Nesse sentido, a relação seria negativa se 

utilizado a variável preço sem ajuste da taxa de câmbio. Porém, utilizando a taxa de 

câmbio real espera-se um efeito positivo sobre a demanda, pois o preço brasileiro 

está no denominador da conta. Se o preço do produto brasileiro aumenta, a taxa de 

câmbio real diminui e o efeito na demanda turística do Brasil ou do Rio de Janeiro 

também diminui. Mas, se ocorre o contrário, há uma diminuição do preço brasileiro, 

há um aumento da taxa de câmbio real e um efeito positivo na demanda turística. 
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Foi feito teste de correlação da taxa de câmbio real com a demanda turística 

para o Rio de Janeiro de cada país e as relações bastante fracas no que tange os 

países da Europa e os Estados Unidos. Nos países da América do Sul há relações 

adversas do esperado, pois uma correlação positiva crescente para a Argentina e 

decrescente para o Uruguai, para o Chile também é crescente, mas muito fraca 

quase sem correlação.  

Song, Witt e Li (2009) ao falar sobre a variável explicativa taxa de câmbio 

entendem que é bastante usual ao relacioná-la com o preço na forma da taxa de 

câmbio real e pouco relevante se utilizado na forma nominal sozinho.  

 

3.2.4 Variáveis explicativas não utilizadas 

 

Algumas variáveis explicativas são bastante utilizadas e sugeridas na 

literatura internacional descritas no capitulo 1. No processo de definição do modelo 

para o caso do Rio de Janeiro e do Brasil, optou-se por deixar de lado algumas 

dessas variáveis: 

a) Preço substituto: como este estudo busca identificar determinantes para 

um estado dentro de um país com características particulares fica difícil 

estabelecer qual seria o produto substituto ao turismo do Rio de Janeiro 

(RJ). Uma hipótese seria outro estado com características similares ao 

turismo do RJ, por exemplo, no nordeste (outra região do Brasil) ou o 

estado de São Paulo que é o principal receptor de turistas estrangeiros. 

Contudo descartou-se essa hipótese, pois a proxy para definição de preço 

no RJ é a taxa de inflação do Brasil e seria a mesma dos outros estados. 

Moura e Montini (2011) e Rabahy (1990) trabalharam como o produto 

substituto para o Brasil o Uruguai. Mas, devido a diversidade dos países 

que este estudo considera como demanda turística (três países da 

Europa, um país da América do Norte e três países da América do Sul) 

com preferências diferentes, não foi possível definir o Uruguai como o 

produto substituto do Estado do Rio de Janeiro. Sendo assim, essa 

variável foi descartada. 

b) Marketing e propaganda: uma variável que espera dar um efeito positivo 

na demanda turística. No entanto pelo mesmo motivo anterior, seria 

necessário buscar investimentos de marketing da EMBRATUR ou da 
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TURISRIO em cada país emissor na série temporal utilizada, o que não foi 

encontrado. 

c) Custo de transporte: uma variável por vezes excluída dos modelos para 

evitar muticolinearidade (SONG; WITT; LI, 2009). Em alguns estudos 

empíricos ela é utilizada por meio de uma proxy do preço do petróleo 

(GARÍN-MUÑOZ; MONTERO-MARTÍN, 2007; GASMI; SASSI, 2015; 

HABIBI, 2016). Poder-se-ia trabalhar pelo preço das passagens aéreas, 

visto que essa é a principal forma de ingresso dos turistas internacionais 

no Rio de Janeiro ou mesmo no Brasil como descrito no capitulo 2. 

Todavia são diversas as companhias aéreas que já trabalharam com 

viagens ao Brasil, existem fatores promocionais de voos e turistas que 

viajam de cruzeiros e assim visitam o país. Além disso, acredita-se que os 

turistas observam principalmente a questão da taxa de câmbio e o preço 

do pacote da viagem que por sua vez será influenciado pela inflação 

brasileira. 

d) População: mudanças populacionais no país de origem pode levar a um 

comportamento de viagens diferente. Essa é uma variável muitas vezes 

excluída dos modelos, segundo Song, Witt e Li (2009), também para evitar 

efeitos de multicolinearidade uma vez que é bastante relacionada com a 

renda. Os autores indicam que é errado não utilizar mudanças da 

população, pois ela auxiliaria a captar efeitos a longo prazo. Como este 

estudo não é uma modelagem muito complexa, não se diferencia os 

efeitos na demanda de curto ou longo prazo.  

e) Expectativas e tendências de comportamento: variável geralmente 

utilizada em modelos com defasagem temporal como um termo 

autorregressivo, na forma da variável dependente defasada em um ano 

(SONG; WITT; LI, 2009). Optou-se por não trabalhar com essa variável 

para não gerar problemas de endogeneidade e/ou multicolinearidade.  

f) Variáveis qualitativas: geralmente utilizadas no formato de dummy que 

captaria o efeito de um evento pontual na demanda foi descartado após 

observação da série de demanda turística de cada país no capitulo 2. No 

período entre 2000 e 2017 alguns eventos possivelmente impactariam na 

demanda como: ataque terrorismo nos EUA em 2001, crise do petróleo em 

2008, copa do mundo de futebol da FIFA em 2014 e Jogos Olímpicos em 
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2016. Porém foram desconsideradas devido ao baixo efeito no número de 

turistas, nesses anos. Além disso, outros efeitos qualitativos como a 

violência ou a imagem do Rio de Janeiro,descartadas devido a falta de 

dados em uma série temporal. 

 

3.3 MODELO GENÉRICO PARA O ESPECÍFICO 

 

Segundo Stabler, Papatheodorou e Sinclair (2010), a elaboração de uma 

equação de demanda envolve a teorização dos determinantes da demanda, como 

feito no item anterior, e o uso de técnicas de regressão múltipla para assim estimar a 

relação dos determinantes e a demanda turística. São diversos os modelos 

econométricos descritos na literatura, a abordagem de modelagem do geral para o 

específico (general-to-specific) foi utilizada por alguns autores, Vanegas (2009), 

Song et al. (2010) e Agyeiwaah e Adongo (2016), e entendida como uma boa 

estratégia de especificação do modelo. 

Essa abordagem foi iniciada por Sargan (1964 apud SONG; WITT; LI, 2009) e 

subsequentemente desenvolvida por Davidson et al. (1978 apud SONG; WITT; LI, 

2009) entre outros autores21 e continua sendo desenvolvida nos trabalhos empíricos 

internacionais. Acontece o inverso da metodologia do específico para o geral 

(specific-to-general) que é bastante criticada por um excessivo uso de dados e não 

descrição do processo metodológico nos artigos publicados (SONG; WITT; LI, 2009).  

A modelagem do geral para o específico busca, portanto, considerar um 

modelo mais geral com o máximo de variáveis possíveis sugeridas na teoria 

econômica de forma inicial. Song et al. (2010) explicam quem essa abordagem é 

aplicada para reduzir o número de variáveis explicativas no modelo inicial genérico. 

Dessa forma, na equação final será mantido apenas os fatores que influenciam a 

variável dependente estatisticamente significante (SONG et al., 2010; SONG; WITT; 

LI, 2009). 

A partir dessa abordagem alguns passos são indicados por Song, Witt e Li 

(2009) e algumas hipóteses de restrição dependendo do tipo de modelo inicial do 

estudo. 

                                                           
21“The general-to-specific modelling was initiated by Sargan (1964), and subsequently developed by 
Davidson et al. (1978), Hendry and von Ungern-Sternberg (1981) and Mizon and Richard (1986)” 
(SONG; WITT; LI, 2009, p. 47 traduçãonossa). 
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Se a variável dependente yt é determinada pelas k variáveis explicativas, o 

processo de geração de dados pode ser escrito como um modelo de distribuição 

autorregressivo com defasagem (ADLM)22. 

𝑦 = 𝛼 +  ∑ ∑ 𝛽 𝑥 + ∑ ∅ 𝑦 + 𝜀      (11) 

Onde p é o tempo da defasagem, que determina o tipo de dados usados, 

neste estudo usa-se p = 1 por serem dados anuais. εt é o termo de erro que assume 

uma distribuição norma de média zero e variância constante (𝜀 ~𝑁(0, 𝜎 )). Neste 

estudo a defasagem da variável dependente foi descartada inicialmente, levando a 

simplificação da equação e considerando apenas defasagem de 1 ano: 

𝑦 =  𝛼 +  𝛽 𝑥 +  𝛽 𝑥 + 𝜀        (12) 

Os resultados das regressões são apresentados e analisados no capítulo 

quatro.  

 
 

                                                           
22“[...] if a dependent variable yt is determined by k explanatory variables, the dada generating process 
(DGP) may be written as na autoregressive distributed lag model (ADLM)” (SONG; WITT; LI, 2009, p. 
47, traduçãonossa). 
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4 MODELAGEM DA DEMANDA TURÍSTICA INTERNACIONAL PARA O RIO DE 

JANEIRO 

 

O capítulo anterior descreveu o processo de escolha das variáveis para o 

modelo de regressão linear múltipla (RLM) utilizada na avaliação da demanda 

turística internacional para o Estado do Rio de Janeiroe o método de modelagem por 

meio do modelo geral para o específico. Este capítulo tem como objetivo a 

apresentação dos resultados encontrados a partir das regressões múltiplas 

utilizadas, destacando as relações de causalidade e de intensidade entre a variável 

dependente e os seus determinantes. 

 

4.1 ESPECIFICAÇÃO DO MODELO 

 

O modelo RLM geral construído inicialmente para o estudo da demanda 

turística internacional do Estado do Rio de Janeiro pode ser definido da seguinte 

forma: 

𝐷𝑇  =  𝛼 +  𝛽 𝑦 +  𝛽 𝑦 ( ) + 𝛽 𝑇𝐶𝑅  + 𝛽 𝑇𝐶𝑅  ( ) + 𝜀    (13) 

Onde, 𝐷𝑇   é a variação percentual da demanda turística para o Estado do 

Rio de Janeiro do país de origem j; α é o intercepto da função de regressão; 𝑦  é a 

variação percentual da renda do país de origem j no período de tempo t; 𝑦 ( ) é a 

variação percentual da renda do país de origem j relativo ao ano anterior; 𝑇𝐶𝑅   é 

a variação percentual da taxa de câmbio real entre o país de origem j e o país de 

destino (Brasil) no período de tempo t; 𝑇𝐶𝑅  ( ) é a variação percentual da taxa 

de câmbio real entre o país de origem j e o país de destino (Brasil) relativo ao ano 

anterior; 𝜀  é o termo de erro aleatório; e 𝛽 , 𝛽 , 𝛽  𝑒 𝛽  são os parâmetros a 

seremdeterminados. 

Este estudo visa entender os resultados por país de origem para o Estado do 

Rio de Janeiro, no entanto, para fins de análise comparativa, foi elaborado um 

modelo da demanda dos respectivos sete países para o Brasil (demanda total do 

país j para o Brasil). Tanto no modelo para o 𝐷𝑇   e 𝐷𝑇   foi utilizado o método 

generic-to-specific. O processo de exclusão de variáveis se deu pelo maior p-valor, o 

mais insignificante ao modelo, assim foi rodada a regressão com uma variável a 

menos. 
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Foram assumidas as hipóteses de um modeloRLM clássico. Além disso, as 

seguintes hipóteses específicas da literatura da área de economia do turismo foram 

consideradas: 

a) Renda (mensurada pela variação do PIB) afeta positivamente a demanda 

turística: um aumento da renda do país emissor no ano tende a gerar um 

aumento na demanda. Como a variável dependente da demanda turística 

foi inserida no modelo na forma de variação, o aumento na renda aumenta 

a demanda (variação positiva). 

↑ ∆𝐷𝑇   ← ↑ ∆𝑌  

b) Renda defasada em uma unidade de tempo afeta de forma positiva a 

demanda turística: o aumento da renda no ano anterior do país emissor 

influencia um aumento da demanda. Idem ao item anterior, a variação da 

renda do ano anterior tende a aumentar a demanda do ano seguinte, 

portanto variação positiva.  

↑ ∆𝐷𝑇   ← ↑ ∆𝑌 ( ) 

c) Preço afeta negativamente a demanda turística. Ao ser mesurado pela 

variação da taxa de câmbio real (TCR) (moeda estrangeira por real) a 

demanda tem que ser afetada de forma positiva. Quando o preço brasileiro 

aumenta a TCR diminui e a demanda também. O mesmo ocorre quando o 

preço estrangeiro diminui ou a taxa de câmbio nominal, implicandouma 

diminuição da TCR e da demanda consequentemente. 

↑ ∆𝐷𝑇   ← ↑ ∆𝑇𝐶𝑅  

O preço no formato de preço relativo pode afetar a demanda 

negativamente, embora essa variável (preço relativo) não tenha sido 

utilizada. 

d) Preço defasado em uma unidade de tempo afeta negativamente a 

demanda turística. Idem ao item anterior, ao ser considerado a 𝑇𝐶𝑅 ( ) a 

demanda aumenta.  

↑ ∆𝐷𝑇   ← ↑ ∆𝑇𝐶𝑅 ( ) 

e) Taxa de câmbio nominal (TCn) pode afetar negativamente a demanda 

turística. No entanto, as variáveis (TCn e preço relativo tendem a não ter 

muita significância nos modelos (SONG; LI; WIT, 2009, DOGRU; 

SIRIKAYA-TURK; CROUCH, 2017) e não explicar muito a demanda de um 
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destino, por isso foram descartadas no modelo geral, utilizadas apenas no 

cálculo da taxa de câmbio real.  

f) As variáveis econômicas não são suficientes para explicar à demanda 

para o Rio de Janeiro. Além disso, a demanda para o Brasil tem resultados 

similares a do Rio de Janeiro, uma vez que a imagem da cidade do Rio de 

Janeiro (capital do estado RJ) é associada pelos estrangeiros como a 

imagem do destino Brasil como um todo. 

Considerando essas hipóteses e o modelo geral construído, antes da 

apresentaçãodos resultados,são destacados como os modelos específicos foram 

estabelecidos. As variáveis foram excluídas após análise da significância individual 

na regressão. Sendo assim, o processo de exclusão das variáveis foi por meio do 

menor valor da estatística t e maior p-valor, variáveis menos significativas foram 

retiradas das regressões.  

Os resultados das regressões apresentam a significância individual das 

variáveis (o teste t-Student) e a significância da regressão de forma geral por meio 

do teste F e o F de significância.  

O teste F trabalha sobre a hipótese nula de que os coeficientes das variáveis 

não são significativas em conjunto, assim é apresentado um valor que pode ser 

comparado com a tabela de estatística F a 5% de significância (tabela em anexo). O 

F de significação seria o p-valor da estatística F, ou seja, o valor do α que precisa 

ser menor para que a hipótese nula não seja aceita, sendo ideal ser menor que 0,05. 

Nesse sentido, segundo Greene (2012) o valor do F testa: 

𝐻 :
𝛽 =  𝛽 =  ⋯ =  𝛽 = 0, 𝑜𝑢 𝑠𝑒𝑗𝑎,

𝑦 =  𝑦 ( ) =  𝑇𝐶𝑅  =  𝑇𝐶𝑅  ( ) = 0
    

𝐻 : 𝐻  é 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑎  

𝐹 =  ( )
( )

 ~ 𝐹( , )        (14) 

Onde k é a quantidade de parâmetros do modelo, n é o número de 

observações. No primeiro caso será k = 4 (4 variáveis), no segundo caso k = 3, no 

terceiro caso k = 2 e no quarto caso k = 1; n será sempre 17 e o valor do F será 

diferente e maior a medida que o método vai excluindo variáveis. É interessante que 

esse valor seja muito superior que o F de significação assim com mais força eu 

rejeito H0 e os parâmetros serão significativos. 
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Além disso, é possível analisar o valor do R² e R² ajustado que apresentam o 

grau de explicação da regressão que varia de 0 a 1.  

O R² em geral é maior conforme o número de variáveis, ele não diminui assim 

que as regressões vão sendo aperfeiçoadas no método geral para o específico. O 

teste do R² ajustado faz um cálculo de ajuste do modelo que se uma variável 

irrelevante ao modelo for adicionado seu valor é diminuído. Portanto, o valor do R² 

ajustado pode ser maior logo que as variáveis vão sendo retiradas do modelo geral. 

É preciso olhar ambos os valores nos resultados.  

 

4.2 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Levando em conta os aspectos acima e entendendo que os modelos 

precisam ser analisados por país de origem, esta seção apresenta e analisa os 

resultados econométricos agrupados em subseções por continente emissor da 

demanda turística: América do Sul, América do Norte e Europa.  

 

4.2.1 Países da América do Sul 

 

Os melhores resultados foram para a Argentina e o Uruguai, o Chile obteve 

resultados mais similares aos países da Europa e os Estados Unidos da América 

uma vez que não faz fronteira com o Brasil. Os países representantes da América do 

Sul têm seus resultados destacados na tabela 14. 
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Tabela 14. Resultados da aplicação do Modelo de Regressão Múltipla na avaliação da demanda turística da América do Sul para o 

Estado do Rio de Janeiro 

 
Argentina 

 
Chile 

 
Uruguai 

Variáveis 4 3 2 1 
 

4 3 2 1 
 

4 3 2 1 

𝒚𝒋𝒕 0,149 0,126 - - 
 

-0,620 - - - 
 

-8,382 -10,935* - - 

 
[0,136] [0,130] 

   
[0,077] 

    
[1,162] [-1,849*] 

  

𝒚𝒋𝒕 𝟏 -0,057 - - - 
 

5,339 5,175 5,488 - 
 

7,830 10,450** 3,942 - 

 
[0,056] 

    
[0,657] [0,686] [0,769] 

  
[1,203] [2,090**] [1,025] 

 

𝑻𝑪𝑹𝑩𝑹𝒋𝒕 0,602 0,600 0,602 0,806** 
 

-1,879 -1,860 -1,827 -1,934 
 

-0,892* -0,915** -0,506 -0,527 

 
[1,603] [1,670] [1,737] [2,913**] 

 
[0,906] [0,940] [0,959] [1,032] 

 
[2,208*] [2,326**] [1,436] [1,496] 

𝑻𝑪𝑹𝑩𝑹𝒋𝒕 𝟏 -0,314 -0,324 -0,342 - 
 

-0,453 -0,415 - - 
 

-0,282 - - - 

 
[0,715] [0,841] [0,984] 

  
[0,213] [0,208] 

   
[0,650] 

   

               

F 2,030 2,930 4,718 8,487 
 

0,362 0,520 0,814 1,065 
 

1,846 2,429 1,648 2,239 

F de 
significação 

0,154 0,073 0,027 0,011 
 

0,831 0,676 0,463 0,318 
 

0,185 0,112 0,228 0,155 

R² 0,404 0,403 0,403 0,361 
 

0,108 0,107 0,104 0,066 
 

0,381 0,359 0,191 0,130 

R² ajustado 0,205 0,266 0,317 0,319 
 

-0,190 -0,099 -0,024 0,004 
 

0,175 0,211 0,075 0,072 

Fonte: elaboração própria no Excel. 
Notas:Variável dependente 𝐷𝑇 , 17 observações.Teste de estatística t entre colchetes. *10% de significância. **5% de significância. 
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A melhor equação em que o coeficiente de determinação é aceitável e as 

variáveis são significativas a 5% é para a demanda turística da Argentina com uma 

variável: O Chile não apresentou variáveis significativas nem o modelo significante 

após análise do F e do F de significação. Já o Uruguai apresentou um modelo com 

três variáveis significativas individualmente e um F de significação de 0,112 

(aproximadamente 12%, ou seja a hipótese nula não é aceita a 12% e o modelo é 

significante). Sendo assim, são elaboradas duas equações para os países da 

América do Sul: 

a) Para a Argentina: 

𝐷𝑇  = 0,163 +  0,806 ∗ 𝑇𝐶𝑅  + 1,031      (15) 

Com um R² de 0,36, ou seja, cerca de 36% da demanda turística da Argentina 

para o Estado do Rio de Janeiro pode ser explicada pela equação 15. 

b) Para o Uruguai: 

𝐷𝑇  = 0,331 − 10,935 ∗ 𝑌 + 10,45 ∗ 𝑌 ( ) − 0,915 ∗ 𝑇𝐶𝑅  + 6,512  (16) 

Para o Uruguai na regressão com três variáveis apresentou variáveis 

significativas a 10% e 5%, no entanto o sinal do coeficiente da variável renda foi 

negativo (diferente do que é constatado na literatura), portanto foi excluída para o 

modelo de duas variáveis. Contudo, o valor do F de significação do modelo e o valor 

p das variáveis individuais aumentam levando o modelo a não ser considerado 

aceitável. A equação 16, inclui, portanto, as três variáveis significantes 

individualmente e o modelo apresenta um R² de 0,36%, igual ao da Argentina.  

Foi realizado um teste com o mesmo modelo e as mesmas variáveis para o 

fluxo de turistas para o Brasil e, os resultados foram diferentes dos encontrados no 

caso do Estado do Rio de Janeiro.Por exemplo, no caso do fluxo de turistas da 

América Latina para o Brasil, o PIB é significativo (a 5%) para a Argentina e para o 

Chile no modelo de duas e de uma variável. Também, o sinal positivo do coeficiente 

do PIB indica que um aumento da renda desses países afeta de forma positiva o 

fluxo de turistas provenientes dos mesmos para o Brasil Posto isso, observou-se a 

variabilidade do PIB entre 2001 e 2017 dos países (figura 17). 
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Figura 17.Variação do PIB: países da América do Sul 

 
Fonte: elaboração própria (2019). 

 

Analisando a figura 17, o PIB dos três países têm uma variabilidade que 

podem afetar na demanda turística emissiva de cada um. Para o Uruguai, na 

demanda turística para o Brasil o PIB não significante a 5%, mas sim a TCR. Sendo 

assim, o gráfico da figura 18 é uma representação da variação da TCR no mesmo 

período. 

 

Figura 18. Variação da TCR: países da América do Sul 

 
Fonte: elaboração própria (2019). 
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O Uruguai neste gráfico já apresenta maior variabilidade que os outros 

países, ou seja, a TCR é relevante para a demanda turística emissiva dos uruguaios. 

Comparando as duas figuras, o cálculo da demanda turística para o Brasil considera 

como variável dependente (explicada) a demanda do respectivo país de origem para 

o país como um todo enquanto que a demanda turística para o Estado do Rio de 

Janeiro leva em conta apenas os turistas que têm como ingresso ao Brasil a unidade 

de federação RJ. Porém, em ambos as modelagens são considerados asvariáveis 

macro PIB e TCR igualmente. Por isso, há diferença dos resultados de quais 

variáveis são mais significativas e explicam a variável dependente. 

Em estudos anteriores o preço do Uruguai e do Chile foram significativas para 

a demanda turística da Argentina (GARDELLA; LUPO; AGUAYO, 2005) e a renda e 

taxa de câmbio da Argentina foram significativas (a 10%) para a demanda de 

argentinos para a ilha de Aruba (VANEGAS, 2009). Vanegas (2009) ainda confirma 

argumentos da literatura que há uma relação muito próxima entre países fronteiriços, 

ou seja, são similares do ponto de vista econômico, étnico, social e decisões de 

políticas de turismo. Países que fazem fronteira tendem a viajar mais entre si e 

dependem do aumento da renda do país de origem. Para o Brasil os países da 

América do Sul, com exceção do Chile e Peru (não analisado neste estudo), fazem 

fronteira com o Brasil podendo viajar de carro, contudo para o Rio de Janeiro 

(localizado na região sudeste do país) a distância é maior, indo por meio aéreo o 

custo da viagem aumenta e por isso a taxa de câmbio real pode ser uma justificativa 

relevante determinante de escolha para os turistas. 

 

4.2.2 País da América do Norte 

 

Conforme já apresentado nos capítulos anteriores os Estados Unidos da 

América foi o país selecionado devido a sua importância do país como emissor de 

turistas para o Rio de Janeiro e Brasil. Na tabela 15 é possível visualizar os 

resultados das regressões. Os modelos não são significantes e os valores de 

significância das variáveis individuais também não estão dentro da tolerância de 5% 

ou 10%, isto é, os norte-americanos não são sensíveis as variações narenda 

corrente nem do ano anterior. Também não foi constatado relação de sensibilidade 

entre o fluxo de turistas norte-americano para o Rio de Janeiro e a variação da taxa 

de câmbio. 
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Tabela 15.Resultados da aplicação do Modelo de Regressão Múltipla na avaliação 
da demanda turística dos Estados Unidos da América para o Estado do Rio de 

Janeiro (variável dependente 𝐷𝑇  , 17 observações) 

 
Estados Unidos 

Variáveis 4 3 2 1 

𝒚𝒋𝒕 -1,583 -1,917 
- - 

 [0,492] [0,659] 

𝒚𝒋𝒕 𝟏 
-0,901 

- - - 

 [0,298] 

𝑻𝑪𝑹𝑩𝑹𝒋𝒕 -0,240 -0,265 -0,217 
- 

 [0,694] [0,823] [0,705] 

𝑻𝑪𝑹𝑩𝑹𝒋𝒕 𝟏 
0,462 0,493 0,460 0,389 

 

[1,320] [1,528] [1,473] [1,339] 

 
F 

0,621 0,858 1,115 1,794 

F de 
significação 0,656 0,487 0,355 0,200 

R² 
0,171 0,165 0,137 0,107 

R² ajustado 
-0,105 -0,027 0,014 0,047 

Fonte: elaboração própria no Excel. 
Notas: Fonte: elaboração própria no Excel. 

Notas: Variável dependente 𝐷𝑇 , 17 observações. Teste de estatística t entre colchetes. *10% de 
significância. **5% de significância. 

 
Mesmo que houvesse significância os valores dos coeficientes são muito 

baixos. Segundo a teoria econômica, quando a renda aumenta há um aumento da 

quantidade demandada por produtos normais e uma diminuição por produtos 

inferiores (SANTOS; KADOTA, 2012). De acordo com o estudo da econometria 

aplicados ao turismo, valores não significantes indicam que aquela variável não está 

explicando a demanda turística segundo o conjunto de variáveis selecionado.  

O modelo é ajustado a medida que as variáveis são excluídas do modelo o 

que pode ser identificado por meio de análise do R² e R² ajustado, foram 

encontrados valores baixos. A significância individual das variáveis, dada pelo t-

Student também é baixa e o valor do F de significação embora ainda não seja 
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suficientemente significativo na hipótese de 5% ou 10%, diminui a medida que o 

modelo vai sendo especificado e as variáveis são retiradas o que demonstram que 

sua relevância está melhorando.  

Foi elaborado um gráfico da variável renda utilizada neste estudo, a variação 

do PIB entre 2001 e 2017 (figura 19). 

 

Figura 19. Variação do PIB dos Estados Unidos 

 
Fonte: elaboração própria, 2019. 

 

Nota-se pela figura que há um decréscimo entre 2008 e 2010, um momento 

de crise do país e que a variabilidade do PIB gira em torno de 1% e 3% entre 2010 e 

2017, ou seja, a variação é pequena. Como foi utilizado nas regressões a variável 

TCR é preciso fazer analise do gráfico dessa variável também nomesmo período 

conforme figura 20. 

 

Figura 20.Variação da TCR dos Estados Unidos 

 
Fonte: elaboração própria, 2019. 
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Comparando os dois gráficos, a TCR tem maior variabilidade que o PIB. Foi 

utilizado o mesmo modelo para analisar a demanda turística dos norte-americanos 

para o Brasil com as mesmas variáveis e a TCR com defasagem temporal 

apresentou significância individual (a 5%) ao rodar o modelo com uma variável. 

Os Estados Unidos é um país analisado como emissor de demanda para 

diversos destinos. A renda foi destacada como significante e com efeito positivo na 

demanda nos estudos de Vanegas e Croes (2000), Sayman e Sayman (2008), 

Moura e Montini (2010), Lorde, Li e Airey (2015) e Lim e Zhu (2017). Muito embora 

Mwase (2013) encontrou o contrário, que a renda não afeta muito a demanda para o 

Caribe e Li, Park e Seo (2011) não captaram efeitos significativos dessa demanda 

para a Coréia do Sul. Seeteram (2010) constatou que a demanda turística dos 

Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido23, para a Austrália é afetada 

positivamente pela variação na renda desses países emissores e que, a taxa de 

câmbio é a variável mais importante para explicar essa demanda.. Para o Hong 

Kong, turistas americanos e britânicos são afetados pela renda e pela intenção de 

retorno ao destino (SONG et al., 2010). Guzmán-Soria et al. (2011) analisaram a 

demanda de países desenvolvidos incluindo os Estados Unidos para o México e 

verificaram que a demanda é inelástica para variações no câmbio, baixa elasticidade 

no preço e elasticidade na renda. Depreende-se disso que a mudança do destino de 

viagem dos turistas dos Estados Unidos afeta seus determinantes. 

 

4.2.3 Países da Europa 

 

Por fim foram rodadas as regressões para os países com origem no 

continente europeu e são apresentados os dados na tabela 16. 

 

 

                                                           
23 O autor considerou também outros países não relevantes para este estudo. 
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Tabela 16.Resultados da aplicação do Modelo de Regressão Múltipla na avaliação da demanda turística da Europa para o Estado 

do Rio de Janeiro 

 
Alemanha 

 
Portugal 

 
Inglaterra 

variáveis 4 3 2 1 
 

4 3 2 1 
 

4 3 2 1 

𝒚𝒋𝒕 -2,341 -2,293 -1,372 - 
 

-1,217 -1,444 - - 
 

-0,882 -0,867 -0,716 - 

 

[0,766] [0,791] [0,537]   [0,427] [0,554]    [0,264] [0,278] [0,242]  

𝒚𝒋𝒕 𝟏 -2,229 -2,427 -1,540 -1,521 
 

-2,882 -2,852 -3,365 -2,630 
 

-1,310 -1,307 -1,084 -1,349 

 

[0,616] [0,852] [0,610] [0,618]  [1,080] [1,111] [1,442] [1,204]  [0,406] [0,422] [0,376] [0,521] 

𝑻𝑪𝑹𝑩𝑹𝒋𝒕 -0,060 - - - 
 

0,344 0,393 0,383 - 
 

0,108 0,110 - - 

 

[0,096]     [0,712] [0,926] [0,925]   [0,246] [0,271]   

𝑻𝑪𝑹𝑩𝑹𝒋𝒕 𝟏 -0,344 -0,378 - - 
 

0,115 - - - 
 

0,009 - - - 

 

[0,530] [0,721]    [0,253]     [0,020]    

               

F 0,268 0,383 0,326 0,382 
 

0,592 0,828 1,146 1,450 
 

0,085 0,122 0,157 0,272 

F de 
significação 

0,893 0,767 0,727 0,546 
 

0,675 0,502 0,346 0,247 
 

0,986 0,945 0,856 0,610 

R² 0,082 0,081 0,044 0,025 
 

0,165 0,160 0,141 0,088 
 

0,027 0,027 0,022 0,018 

R² ajustado -0,224 -0,131 -0,092 -0,040 
 

-0,113 -0,033 0,018 0,027 
 

-0,297 -0,197 -0,118 -0,048 

Fonte: elaboração própria no Excel. 
Notas: Variável dependente 𝐷𝑇 , 17 observações. Teste de estatística t entre colchetes. *10% de significância. **5% de significância. 
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Analisando os resultados da tabela 16 pode-se constatar que são similares ao 

da tabela 15, os modelos vão sendo ajustados,utilizando o método generic-to-

specific vai sendo realizado na modelagem e especificação da regressão, com 

aumento do R² ajustado e diminuição do valor do F de significação. No entanto ainda 

não foi possível especificar um modelo de demanda com as variáveis econômicas 

selecionadas para esses países da Europa para o Estado do Rio de Janeiro uma 

vez que a significância individual das variáveis explicativas foi maior que 10%. 

Observa-se que para Portugal a significância individual das variáveis e do modelo é 

maior que dos outros países. No modelo para o Brasil o mesmo ocorre e a TCR com 

defasagem de tempo passa a ser significante a 10% com 3 e 2 variáveis e a 5% com 

1 variável.  

A demanda dos europeus (origem na Alemanha, em Portugal e no Reino 

Unido, dentre outros) para a África do Sul no estudo de Saayman e Saayman (2008) 

é afetada pela renda e pela variável qualitativa “dias de sol no país”. Os autores 

identificaram que a renda do país de origem é o determinante principal para o 

número de chegadas internacionais na África do Sul. Além disso, o custo de 

transporte e a capacidade de oferta no destino também é identificado por eles com 

efeito negativo na demanda. Para os europeus vir ao Rio de Janeiro ou ao Brasil há 

uma longa distância o que afeta o preço da passagem aérea e leva a um aumento 

da TCR influência no numero de chagadas. O total da demanda portuguesa é 

captada ao rodar o modelo RLM para o Brasil como variável dependente e 

apresentou a variável TCR(t-1) como significante enquanto que a parte da demanda 

que vem ao Rio de Janeiro foi diferente, ou seja, essa variável é relevante de forma 

diferente para a demanda que tem como chegada o Rio de Janeiro e a que tem 

como chegada em outros estados brasileiros.  

Outros estudos afirmam que o preço do destino afeta a demanda de 

britânicos (SALMAN et al., 2010, SEETANAH; DURBARRY; RAGODOO, 2010, 

ÁLVAREZ-DÍAZ et al., 2015). Daniel e Rodrigues (2012) fizeram experimento do 

choque no preço de Portugal e comprovaram que tem efeito negativo na demanda 

dos países desenvolvidos estudados (Alemanha e Inglaterra inclusive).  

Similar a este estudo, a demanda da Alemanha e do Reino Unido para a 

Tunísia tem baixo ajuste dos coeficientes das variáveis exploratórias, isto é, baixo R² 

considerando as variáveis renda, preço e investimento (CHOYAKH, 2008). No 

entanto, Choyakh (2008) mostrou que a renda é significante e afeta positivamente 
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essa demanda em seu estudo. Sendo assim, a renda dos países da Europa aqui 

estudados, em geral, afeta a demanda turística (LORDE; LI; AIREY, 2015, 

KRONENBERG et al., 2015). 

Assim como para os Estados Unidos, não foi possível elaborar um modelo de 

demanda turística específico com variáveis significantes para esses países da 

Europa para o Estado do Rio de Janeiro, mas é possível analisar cada variável no 

período de 2001 a 2017. A figura 21 é um gráfico da variável PIB dos três países. 

 

Figura 21. Variável PIB dos países da Europa 

 
Fonte: elaboração própria, 2019. 

 

Nota-se uma similaridade variação do PIB, Inglaterra e Alemanha têm o 

mesmo decréscimo em 2009, devido a crise mundial que afetou aos Estados Unidos. 

Já Portugal tem esse decréscimo menor. Como já dito, essa variável não foi incluída 

nas regressões sozinha, portanto é preciso analisar em conjunto com o gráfico da 

variável TCR (figura 22). 
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Figura 22. Variável TCR dos países da Europa 

 
Fonte: elaboração própria, 2019. 

 

Observa-se similaridade dos três países e maior variabilidade que o PIB.  

É relevante uma análise comparativa dos resultados do modelo de Portugal 

para o Brasil e para o Rio de Janeiro, no que tange a significância do modelo e o 

coeficiente de determinação (tabela 17). 

 

Tabela 17. Resultados modelagem de Portugal  

Brasil 

 4 3 2 1 

F 1,173 1,694 2,719 5,685 

F de significação 0,371 0,217 0,101 0,031 

R² 0,281 0,281 0,28 0,275 

R² ajustado 0,041 0,115 0,177 0,227 
Rio de Janeiro 

 4 3 2 1 

F 0,592 0,828 1,146 1,45 

F de significação 0,675 0,502 0,346 0,247 

R² 0,165 0,16 0,141 0,088 

R² ajustado -0,113 -0,033 0,018 0,027 

Fonte: elaboração própria, 2019. 
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portugueses para o Brasil não é principal pelo Rio de Janeiro e tem influencias da 

variável TCR. Outras questões vão influenciar a esta demanda, assim como a toda a 

demanda dos turistas estrangeiros para o Rio de Janeiro. 

 

4.2.4 Resultados gerais 

 

Após a análise por país de origem, busca-se entender a significância em 

conjunta dos modelos de regressão no método generic-to-specific testando os 

conjuntos de 4, 3, 2 e 1 variável por meio do teste F (tabela 18).  

 

Tabela 18. Teste F significância conjunta dos modelos 

 
4 variáveis 3 variáveis 2 variáveis 1 variáveis 

 
F (4, 12) F (3, 13) F (2, 14) F (1, 15) 

Argentina 2,03 2,93* 4,718** 8,487** 

Chile 0,362 0,52 0,814 1,065 

Uruguai 1,846 2,429 1,648 2,239 

EUA 0,621 0,858 1,115 1,794 

Alemanha 0,268 0,383 0,326 0,382 

Portugal 0,592 0,828 1,146 1,45 

Inglaterra 0,085 0,122 0,157 0,272 

Referência a *10% 2,48 2,56 2,726 3,073 

Referência a **5% 3,259 3,411 3,739 4,543 
Fonte: elaboração própria, 2019. 

 

A tabela 18 resume os resultados do teste F considerando a hipótese nula na 

equação 14, assim de forma mais clara é possível identificar que o modelo para a 

Argentina é o mais significante conjuntamente. Entende-se que o R² ajustado 

aumenta seu valor a medida que variáveis mais insignificantes são retiradas da 

modelagem. Os melhores resultados são também para a Argentina e Uruguai, 

embora ainda sejam menores que 0,5 indicando que a regressão é explicada pelas 

variáveis independentes em menos de 50%, muitos outros fatores influenciam na 

demanda. Foi constatado que a Alemanha, Portugal e Inglaterra apresentam valores 

do coeficiente de determinação muito próximos de zero, assim como o Chile. E os 

Estados Unidos tem esse valor entre 0,1 e 0,2, ainda próximo de zero. O que sugere 

que alguns outros fatores tanto econômicos quanto não econômicos (qualitativos ou 

quantitativos) estão influenciando na demanda turística internacional para o Rio de 

Janeiro. Analisando o processo de exclusão das variáveis e a significância individual, 
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foi possível elaborar uma tabela com um resumo dos resultados das regressões 

(tabela 19). 

 
Tabela 19. Resumo dos resultados das modelagens 

  Modelo para o Rio de Janeiro 

  4 var 3 var 2 var 1 var 

Argentina 0 0 0 1 (TCR*) 

Chile 0 0 0 0 

Uruguai 1 (TCR**) 
3 (PIB* PIBt-1** 

TCR**) 
0 0 

    
  

  

EUA 0 0 0 0 

    
  

  

Alemanha 0 0 0 0 

Inglaterra 0 0 0 0 

Portugal 0 0 0 0 

Modelo para o Brasil 

4 var 3 var 2 var 1 var 

Argentina 0 1 (PIB*) 1(PIB*) 1 (PIB**) 

Chile 1 (PIB*) 1 (PIB**) 1 (PIB**) 1 (PIB**) 

Uruguai 0 0 1 (TCR*) 1 (TCR**) 

    
  

  

EUA 0 0 0 1 (TCRt-1*) 

    
  

  

Alemanha 0 0 0 0 

Inglaterra 0 0 0 0 

Portugal 0 1 (TCRt-1*) 1 (TCRt-1*) 1 (TCRt-1**) 

Fonte: elaboração própria (2019). 
Notas: variáveis significativas entre parênteses, *a 10%, **a 5%. 

 

De modo geral identifica-se que há diferença nos resultados da demanda 

turística para o Estado do Rio de Janeiro em comparação com o Brasil.Países da 

Europa e Estados Unidos não apresentaram variáveis significativas para o Estado do 

Rio de Janeiro, a taxa de câmbio real é um fator importante na decisão dos turistas 

argentinos e uruguaios que visitam o Rio de Janeiro, no entanto o PIB passa a ser 

mais relevante para a Argentina e Chile ao viajarem para o Brasil. A taxa de câmbio 

real defasada em uma unidade de tempo é significativa para os Portugueses virem 

ao Brasil. Além dos fatos considerados por país de origem, e do que foi constatado 

nas tabelas, percebe-se que muitos outros aspectos estão influenciando a demanda 

turística para o Estado do Rio de Janeiro. 
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De uma forma geral, os coeficientes de determinação dos modelos são 

bastante baixos, indicando que outros fatores influenciam na demanda turística de 

cada país de origem. Segundo a teoria neoclássica de consumo, demanda para 

bens e serviços normais como viagens, é positivamente relacionada a renda do país 

de origem e inversamente relacionada aos preços24 (LIM; ZHU, 2017). Porém, os 

estudos analisados na literatura inserem outros fatores. Muitas pesquisas 

(GARDELLA; LUPO; AGUAYO, 2005,VANEGAS, 2009, SEETERAM, 2010, LORDE; 

LI; AIREY, 2015) sobre o tema de fatores determinantes incluem como variável 

explicativa a demanda turística do ano anterior como variável independente e 

justificam esse uso considerando a demanda defasada um indicador qualitativo de 

retorno da demanda turística e/ou de hábitos e/ou de divulgação boca-a-boca. Este 

estudo descartou essa variável explicativa para não ter erros de estacionariedade da 

regressão, o modelo geral da equação (13) utiliza como variável dependente a 

variação da demanda de um ano para o outro, por isso não foi incluído no modelo 

auto-regressivo. Além disso, a divulgação do destino do Rio de Janeiro ocorre 

bastante por meio da mídia. 

Sendo assim, no que tange as análises de econometria dos modelos RLM 

ficam limitadas aos fatores determinantes econômicos com baixos coeficientes de 

determinação dos países de origem trabalhados. 

 

 
 

                                                           
24“According to the neoclassical theory of consumption, demand for normal goods/services like travel, 
is positively related to income in the origin country and inversely related top prices” (LIM; ZHU, 2017, 
p. 5). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os fatores determinantes da demanda turística internacional foram analisados 

nesta dissertação por meio do estudo no contexto do Estado do Rio de Janeiro com 

aplicação de um modelo de regressão linear múltipla (RLM). Buscou-se entender as 

“relações entre os fatores econômicos e os determinantes da demanda turística 

internacional para o Estado do Rio de Janeiro”. Dessa forma foram elaborados 

objetivos específicos que direcionaram os capítulos deste estudo. 

Atendendo ao primeiro objetivo especifico, foram explicados os conceitos de 

demanda turística definindo pontos importantes para este estudo: demanda efetiva, 

turismo receptor internacional e fatores determinantes da demanda. O interesse foi 

centralizar o estudo do ponto de vista econômico, portanto buscou-se identificar na 

literatura internacional pesquisas empíricas sobre o tema de determinantes da 

demanda turística internacional. Sendo assim, foram constatadas modelagens que 

se baseiam na abordagem econométrica principalmente 

Considerando o segundo objetivo específico, o contexto deste estudo foi 

descrito e apresentado de forma relevante para o Brasil e para uma modelagem 

econométrica. O Estado do Rio de Janeiro é o principal destino a lazer do país e é o 

segundo principal portão de entrada dos turistas internacionais. Por meio de análises 

dos dados produzidos pelo MTur nota-se que a participação da demanda turística 

internacional dos países da América do Sul é principal e vem aumentando para o Rio 

de Janeiro e para o Brasil. Outros dois continentes importantes são: América do 

Norte e Europa. Depreende-se disso a relevância dos países selecionados: 

Argentina, Chile e Uruguai; Estados Unidos; Alemanha, Inglaterra e Portugal. O 

Estado do Rio de Janeiro é um destino ainda em desenvolvimento divulgado pela 

mídia pelos seus atrativos com uma imagem controversa de violência e 

hospitalidade. 

Respondendo ao terceiro objetivo específico, a metodologia de pesquisa de 

campo foi relatada, assim como a análise dos resultados por meio de um modelo 

RLM. A variável selecionada como dependente na regressão foi o número de 

chegadas internacionais no Estado do Rio de Janeiro por país de origem. As 

variáveis independentes foram: variação percentual do Produto Interno Bruto (PIB) 

do país de origem e do ano anterior, variação percentual da Taxa de Câmbio Real 

(TCR) do ano anterior. O período da modelagem foi entre 2001 a 2017, portanto 17 
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observações. Foi utilizada a abordagem do modelo geral para o específico (generic-

to-specific) que possibilitou a exclusão das variáveis independentes que possuíam 

menos significância no modelo. 

Por fim, o quarto capítulo respondeu ao quarto objetivo específico. Os 

resultados das modelagens foram apresentados e foi avaliada a relação entre a 

demanda turística internacional e os fatores determinantes selecionados. Com base 

na significância individual das variáveis (teste t-Student), o modelo da Argentina com 

uma variável (TCR) foi o único aceito segundo a econometria e a literatura do 

turismo. Embora o Uruguai também apresente um modelo estatisticamente 

significante com três variáveis (PIB, PIBt-1 e TCR), não possui todos os sinais das 

variáveis corretas segundo a teoria. A avaliação quantitativa apresenta os modelos 

dos países da Europa e os Estados Unidos como não relevantes devido ao baixo 

coeficiente de determinação (R²), a não haver variável significativa individualmente 

(a 5% ou 10% no teste t-Student) e a não serem modelos com significância conjunta 

(a 5% ou 10% no teste F).  

Na revisão de literatura destaca-se que outros destinos também trabalharam 

a demanda turística dos países de origem aqui selecionados, mas obtiveram 

resultados diferentes e elencaram outras variáveis além dos principais determinantes 

econômicos (renda e preço). Lim e Zhu (2017) estudaram a diferença da demanda 

entre países da Ásia e de fora da Ásia (dentre eles Alemanha, Estados Unidos e 

Inglaterra) para Cingapura apontando que o marketing desse país no seu continente 

e fora dele é diferente e que a depreciação da moeda, que afeta a TCR, é prejudicial 

para a demanda dos países próximos asiáticos. Choyakh (2008) discute que o 

marketing para a Tunísia pode influenciar mais a demanda de alemães e britânicos. 

Comparando com o destino do Rio de Janeiro e mesmo o Brasil, os países da 

América do Sul são afetados pelo marketing de forma diferente que os países da 

Europa e América do Norte. 

Garín-Muñoz (2007) confirmou, no seu estudo de alemães para a Espanha, 

que choques externos podem ter impactos na demanda turística, assumindo, 

portanto, influencias na demanda após os ataques terroristas de 11 de setembro de 

2001 nos Estados Unidos. O autor concluiu que turistas alemães substituem 

destinos de longas distâncias por de curtas distâncias e que preferem destinos 

acessíveis por vias terrestres que aqueles por via aérea. Para viajar para o Brasil 

turistas europeus realizam especialmente por via aérea como estudado no capítulo 
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2. Tavares e Leitão (2017) afirmam que a distância geográfica tem um efeito 

negativo na demanda turística. Sendo assim, acredita-se que as preferências dos 

turistas por destinos mais próximos pode influenciar na tomada de decisão por viajar 

ao Brasil e por sua vez ao Rio de Janeiro.  

Os testes estatísticos feitos para esta dissertação também verificaram o total 

da demanda turística dos países de origem para o Brasil e obtiveram resultados 

diferentes da demanda turística para o Estado do Rio de Janeiro. Para o Brasil, os 

modelos RLM apresentaram variáveis significativas individualmente em todos os 

continentes. A demanda total de turistas capta o número de chegadas internacionais 

por país de origem por qualquer modal em qualquer cidade do país sendo este um 

dado da Polícia Federal. Já a demanda do Estado do Rio de Janeiro capta apenas 

as chegadas internacionais com portão de entrada no Rio de Janeiro. No entanto, as 

variáveis independentes são macroeconômicas de todo o país de origem com fonte 

da Fundação Monetária Internacional (FMI).  

Nesse sentido, vale destacar que a demanda turística internacional muitas 

vezes têm como ponto de destino inicial no país o estado de São Paulo e viajem 

internamente pelo país. Essas viagens internas são registradas na pesquisa de 

demanda do turista internacional do Ministério do Turismo. A participação da 

demanda internacional que tem como chegada o Estado do Rio de Janeiro tem 

aumentado e de São Paulo vem diminuindo para próximo de 30% (como 

apresentado no capítulo 2). Infelizmente a demanda internacional no modelo geral 

foi captada como número de chegadas internacionais pelo Estado do Rio de Janeiro 

segundo anuários estatísticos (descrito no capítulo 3), logo, a demanda interior não 

foi inserida no modelo. Santos, Ramos e Ray-Marqueira (2012) estudaram 

determinantes para múltiplos destinos e concluíram que o Brasil é uma escolha dos 

turistas internacionais por ser um destino múltiplo. Junto a isso a um incentivo da 

Política Nacional de Turista por meio do Programa de Regionalização de Turismo. 

Sendo assim, vir ao Estado do Rio de Janeiro pode ser uma decisão de escolha do 

turista estrangeiro por vir ao país.  

A pesquisa de demanda do MTur identifica, além dos pontos já destacados, 

quais outros destinos o turista estrangeiro visitou a lazer, a negócios e por outros 

motivos. Os resultados são apresentados em percentual por unidade de federação 

(UF), dentre as outras cidades mais visitadas pelos turistas estrangeiros que foram a 

São Paulo o Rio de Janeiro está em primeiro lugar seja na motivação de visita a 
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lazer, seja por outros motivos. Pela pesquisa, o Rio de Janeiro foi o principal destino 

além de São Paulo. Junto a isso, pelo anuário turístico de 2017 a movimentação 

interna da demanda turística no Brasil foi de 92.151.675 embarques e 92.149.646 

desembarques, sendo cerca de 11% para o Rio de Janeiro e  de 30% para São 

Paulo. Embora seja relevante essa relação entre essas duas UFs, é difícil captar 

esses valores neste estudo de modelagem por país de origem. Subentende-se que a 

movimentação interna no país influencia quais outras cidades e estados os turistas 

pretendem viajar. 

Portanto, a demanda turística que tem como destino o Estado do Rio de 

Janeiro e outro portão de entrada no país, não é considerada no dado da variável 

dependente no modelo utilizado nesta dissertação. Todavia, isso não foi um 

problema do modelo, foi trabalhado com uma fonte de dados confiável. Supõe-se 

que o modelo apenas com as variáveis macroecoômicas não seja suficiente para 

essa demanda.  

Outras análises dizem respeito às preferências dos turistas e a divulgação do 

destino. Sabe-se pela literatura que a mídia é um grande divulgador de forma 

positiva ou negativa. Todavia algumas questões precisam ser ponderadas devido as 

culturas diferentes que os países de origem possuem e o contato com brasileiros. A 

cultura de um país europeu percebe a segurança de forma distinta que a cultura de 

um país da América do Sul, além de ser mais exigente com o serviço. Portugal se 

difere um pouco nas avaliações da pesquisa de demanda do turista internacional da 

Alemanha e da Inglaterra. Assim como o Chile se difere da Argentina e do Uruguai. 

Como Portugal fala o mesmo idioma que o Brasil e a Argentina e o Uruguai fazem 

fronteira com o país, acredita-se que há uma percepção de destinos brasileiros 

diferente. Os Estados Unidos têm uma elevada taxa de emigrantes brasileiros, assim 

como Portugal, o que pode aumentar o contato do turista potencial com um brasileiro 

antes da viagem e com disseminação de informações sobre o Brasil e/ou sobre o 

Rio de Janeiro.  

A mídia brasileira tente a divulgar notícias sobre o Rio de Janeiro mais 

negativas, aumentando um estereótipo de violência da cidade capital. Nessa lógica, 

no âmbito interior é mais provável uma imagem negativa desse destino 

desestimulando o turismo interno e interior (que inclui o turista internacional). Além 

disso, o marketing oficial do Rio de Janeiro é diferente nacionalmente e 

internacionalmente. Do ponto de vista positivo do destino, há uma captação do 
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turista diferenciada por país de origem que se relaciona com sua cultura e 

proximidades com o Brasil também. Porém, esses aspectos qualitativos são difíceis 

e muitas vezes impossíveis de serem mensurados em uma série histórica para 

inclusão em um modelo econométrico RLM.  

Aspectos qualitativos são incluídos em modelos econométricos por meio de 

variáveis dummy (GREENE, 2012) em geral os estudos de demanda as incluem 

para identificar o efeito de um evento específico (como descrito no capítulo 1). O 

estudo de Meurer e Lins (2018) concluíram que os megaeventos realizados no 

Brasil, copa do mundo em 2014 e jogos olímpicos em 2016, tiveram um efeito muito 

rápido na demanda turística. Realizaram um estudo com a demanda mensal com 

uso de dummy no mês do evento e o efeito foi sobre a receita nos meses 

posteriores. Como os autores modelaram a demanda brasileira com observações 

mensais, o efeito na demanda anual e para o Estado do Rio de Janeiro apenas seria 

menor ainda, podendo isso ser comprovado com a tabela 3 (página 57) da demanda 

turística entre 2000 e 2017 no capítulo 2. A demanda turística não tem muita 

alteração anual devido aos eventos.  

Em outra pesquisa sobre os megaeventos, Gil-Alana et al (2019) buscou-se 

saber uma relação com a taxa de câmbio. Os autores modelaram com base na conta 

viagens do turismo no Brasil (a receita do turismo e os gastos), concluindo que para 

o Brasil a flutuação do câmbio nos anos anteriores ao megaevento ofuscam sua 

relevância para o crescimento sustentável do turismo. Posto isso, o impacto positivo 

esperado de um evento internacional não ocorreu devido ao aumento dos preços.  

O interesse dos megaeventos, consequentemente, é maior sobre a imagem 

internacional projetada do destino. No caso do Rio de Janeiro, durante os 

megaeventos e anteriormente a mídia abordou muita insatisfação do povo sobre a 

política e fatos de corrupção no país. O medo social, abordado por Machado (2012), 

impacta na imagem do destino e influencia negativamente a demanda turística. A 

violência é difícil de ser retratada nos modelos econométricos. Já o terrorismo é 

incluído em pesquisas como um fator repulsivo da demanda. Liu e Pratt (2017) 

concluem que o turismo internacional é resiliente a ataques terroristas e que países 

com baixa dependência do turismo são mais vulneráveis a esses impactos do que os 

países com alta dependência. A política de turismo deve ser trabalhada em conjunto 

entre todos os stakeholders para fins de reduzir os efeitos negativos de ataques 

terroristas. O terrorismo não é um fator que afete o Rio de Janeiro, mas a violência e 
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sua imagem negativa pode ser similar ao terrorismo. Do ponto de vista do 

consumidor turista que escolhe o destino, a opção por mais segurança será sempre 

sua preferência.  

Sendo assim, as limitações deste estudo são principalmente relacionadas a 

disponibilidade dos dados secundários de forma confiáveis e ao número de 

observações. No Brasil, muitas informações que dizem respeito a demanda turística 

e a oferta não são disponíveis. Existem os dados oficiais do MTur publicados nos 

anuários estatísticos, no entanto maiores informações sobre a demanda para cada 

Unidade de Federação como preferências do consumidor e gastos são dados na 

pesquisa de demanda turística internacional de forma estatística e não absolutas. 

Logo, foram incluídas no modelo as principais variáveis econômicas descritas na 

literatura (PIB e TCR) o que estudos recentes concluem não serem suficientes para 

análise dos determinantes de uma demanda turística. Outra limitação, diz respeito 

ao conhecimento de econometria nos estudos de turismo no Brasil que ainda é 

bastante pequeno e foi preciso buscar referências internacionais.  

O tempo de elaboração deste estudo de dissertação foi restrito, portanto 

maiores especificações e aplicações de modelos complexos foram inapropriados. 

Fica como indicações de pesquisas futuras o uso da econometria mais aprofundada 

com aplicação de outros métodos mais elaborados que o Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO) como, por exemplo, a utilização de mais variáveis explicativas e 

dos Mínimos Quadrados em Dois Estágios (MQ2E). Outra indicação seria o 

aproveitamento dos dados secundários bimestrais no formato de painel (sugerido em 

literatura) com uso de dummies de sazonalidade. Além disso, poder-se-ia fazer 

modelagens para outros estados e comparar os resultados identificando melhor as 

diferenças de demanda no país e relação dos países de fronteira com os estados da 

região sul. 

Por fim, este estudo contribui na literatura do ponto de vista de aplicação de 

um modelo econométrico RLM em um contexto diferente da literatura uma vez que o 

Rio de Janeiro é um estado localizado em um país em desenvolvimento, um 

contexto complexo na qual a demanda turística não é só influenciada por variáveis 

econômicas clássicas. Foi realizada uma pesquisa de modelagem com sete países 

de origem de três continentes, esta ainda não tinha sido aplicada servindo como 

base e inspiração para outras pesquisas. Além disso, as modelagens e resultados 
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das modelagens auxiliam no planejamento e na gestão turística no estado do Rio de 

Janeiro. 
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Apêndice A – Quadro com estudos sobre modelagem 2000-2017 

Autor Modelos utilizados 
Variável 
dependente 

Período da 
Série 

Frequência 
Destino do 
Estudo 

Vanegas e 
Croes (2000) 

Modelo econométrico 
e regressão linear e 
duplo log-linear 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1975-1996 anual Aruba 

Croes e 
Vanegas 
(2005) 

Modelo econométrico 
dinâmico 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1975-2000 anual Aruba 

Gardella, 
Lupo e 
Aguayo (2005) 

Modelo econométrico 
Número de 
chegadas 
internacionais 

1985-2001 anual Argentina 

Garín-Muñoz 
(2007) 

Abordagem 
econométrica e dados 
dinâmicos em painel 

Número de noites 
em meios de 
hospedagem 

1991-2003 anual Espanha 

Garín-Muñoz 
e Montero-
Martín (2007) 

Modelo econométrico 
e dados em painel 

Número de 
chegadas 
internacionais por 
via aérea 

1991-2003 anual 
Ilhas 
Baleares 
(Espanha) 

Choyakh 
(2008) 

Análise de 
Cointegração (CI) e 
ECMa 

Número de noites 
em meios de 
hospedagem 

1962-2005 anual Tunísia 

Saayman e 
Saayman 
(2008) 

Análise de 
Cointegração 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1993-2004 trimestral África do Sul 

Tseng et al. 
(2008) 

Abordagem 
econométrica, 
ARMAXb e Modelo 
dinâmico de dados em 
painel 

Número de 
chegadas 
internacionais 

2001-2006 mensal 

região da 
Ásia (China, 
Hong Kong, 
Cingapura, 
Taiwan, 
Indonésia e 
Vietnã) 

Garín-Muñoz 
(2009) 

Dados dinâmicos em 
painel 

Número de noites 
em meios de 
hospedagem 

1999-2006 anual Galícia 

Garín-Muñoz 
(2009) 

Dados dinâmicos em 
painel 

Número de noites 
em meios de 
hospedagem 

1999-2006 anual Galícia 
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Önder, 
Candemir e 
Kumral (2009) 

Modelo da demanda 
turística internacional 
e modelo de logaritmo 
duplo 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1980-2002 anual 
cidade Izmir 
(Turquia) 

Vanegas 
(2009) 

Modelo econométrico 
dinâmico, abordagem 
de modelagem 
general-to-specific e 
ADLMc 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1960-2005 anual Aruba 

Moura e 
Montini 
(2010) 

Modelos estatísticos 
causais e regressão 
linear múltipla 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1969-2009 anual 
São Paulo 
(Brasil) 

Salman et al. 
(2010) 

Modelo econométrico 
Número de 
chegadas 
internacionais 

1993-2006 mensal 
região 
Suécia e 
Noruega 

Seetanah, 
Durbarry e 
Ragodoo 
(2010) 

Modelo econométrico, 
dados em painel e 
modelo gravitacional 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1985-2000 
não 
reportado 

África do Sul 

Seeteram 
(2010) 

Painel dinâmico de 
cointegração e dados 
em painel 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1991-2007 anual Austrália 

Song et al. 
(2010) 

Modelo econométrico, 
abordagem de 
modelagem general-
to-specific e ADLM 

Proxy: número de 
chegadas 
internacionais e 
gastos dos turistas 
internacionais 

1981-2006 anual Hong Kong 

Guzmán-Soria 
et al. (2011) 

Modelo econométrico 
e modelo 
autorregressivo duplo 
logarítimo 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1980-2009 anual México 

Lee (2011) 
Modelo econométrico 
e ARDLd 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1959-1999 anual Hong Kong 

Li, Park e Seo 
(2011) 

Modelo econométrico 
e modelo 
autorregressivo quantil 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1980-2005 mensal 
Coréria do 
Sul 

Onafowora e 
Owoye (2012) 

Modelo econométrico 
e ARDL  

Número de 
chegadas 
internacionais 

1970-2004 anual 
região do 
Caribe  
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Daniel e 
Rodriggues 
(2012) 

Modelo econométrico, 
VARe e VECMsf 

Número de noites 
em meios de 
hospedagem 

1979-2009 trimestral Portugal 

Kusni, Kadir e 
Nayan (2013) 

Modelo econométrico 
e dados em painel 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1995-2009 anual Malásia 

Mwase (2013) 
Análise transversal de 
mínimos quadrados e 
dados em painel 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1996-2005 anual 
região 
Caribe  

Tang et al. 
(2014) 

Modelo econométrico, 
modelos copula – 
GARCHg e ARMAh 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1994-2011 mensal China 

Nonthapot, 
Mohd e Lean 
(2014) 

Modelo de painel 
ARDL e abordagem 
Pool Mean Group 
(PMG) 

Número de 
chegadas 
internacionais 

2000-2012 semi-anual 

região GMS 
(Mayanmar, 
Thailânia, 
Lao PDR, 
Camboja e 
Vietnã) 

Álvarez-Díaz 
et al. (2015) 

Modelo econométrico 
e ARDL  

Número de 
chegadas 
internacionais 

1999-2011 mensal Espanha 

Álvarez-Díaz, 
González-
Gomez e 
Otero-
Giráldez 
(2015a) 

Modelo econométrico 
e Cointegração 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1999-2014 mensal Espanha 

Álvarez-Díaz, 
González-
Gomez e 
Otero-
Giráldez 
(2015b) 

Modelo econométrico, 
ARDL, Cointegração e 
ECM 

Número de noites 
em meios de 
hospedagem 

2000-2011 mensal Espanha 

Gasmi e Sassi 
(2015) 

Modelos de dados 
dinâmicos em painel e 
regressão linear 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1994-2012 anual Tunísia 

Provenzano 
(2015) 

Modelo gravitacional 
Número de 
chegadas 
internacionais 

1999-2007 
não 
reportado 

Sicília (Itália) 

Seetanah e 
Sannassee 
(2015) 

Modelo econométrico 
e ARDL 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1979-2010 anual Maurícia 
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Nonthapot e 
Lean (2015) 

Modelo econométrico, 
dados em painel e 
SEMi 

Número de 
chegadas 
internacionais e de 
assentos em voo 

2000-2011 anual 
região da 
Ásia (GMS) 

Lode, Li e 
Airey (2015) 

Modelo gravitacional, 
hipótese de Linder e 
dados em painel 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1980-2008 anual 
região 
Caribe (18 
destinos) 

Kronenberget 
al. (2015) 

Modelo econométrico 
Número de 
chegadas 
internacionais 

2005-2012 mensal 
região da 
Suécia: Âre 

Agyeiwaah e 
Adongo 
(2016) 

Modelo econométrico; 
abordagem de 
modelagem general-
to-specific e ADLM 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1995-2013 anual Hong Kong 

Vijver et al. 
(2016) 

Modelo econométrico, 
análise de regressão 
múltipla e modelo 
gravitacional 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1990-2010 anual Austrália 

Gani e Clemes 
(2016) 

Modelo econométrico 
Número de 
chegadas 
internacionais 

2002-2013 anual 
Nova 
Zelândia 

Habib (2016) 
Modelo econométrico 
e dados dinâmicos em 
painel 

Número de 
chegadas 
internacionais 

2000-2012 anual Malásia 

Yazdi e 
Khanalizadeh 
(2016) 

Modelo gravitacional, 
dados dinâmicos em 
painel e ARDL 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1995-2014 anual EUA 

Zamparini, 
Vergori e 
Arima (2016) 

Modelo econométrico, 
dados em painel e 
modelo de equação 
simultânea 

Número de noites 
em meios de 
hospedagem 

1998-2013 anual 
Itália (99 
regiões 
NUTS3) 

García, 
Sánchez e 
Chico (2016) 

Abordagem 
econométrica, dados 
em painel e modelo de 
regressão 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1999-2013 
não 
reportado 

região da 
Europa (UE-
28) 

Cao, Li e Song 
(2017) 

GVARj 
Volume de 
comércio bilateral 

1994-2011 trimestral China 

Dogru, 
Sirakaya-Turk 
e Crouch 
(2017) 

Abordagem 
econométrica e 
modelo FMOLSk 

Número de 
chegadas 
internacionais 

2003-2012 trimestral Turquia 
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Lim e Zhu 
(2017) 

Modelo econométrico 
e painel dinâmico 
heterogêneo 

Número de 
chegadas 
internacionais 

2000-2013 trimestral Cingapura 

Pham, 
Nghiem e 
Dwyer (2017) 

Estimação dinâmica de 
série temporal  

Número de 
chegadas 
internacionais 

1991-2014 anual Austrália 

Jelusié (2017) 
Modelo econométrico 
e MLRl 

Proxy gastos dos 
turistas 
internacionais 

2003-2014 trimestral Croácia 

Liu e Pratt 
(2017) 

Abordagem 
econométrica, ARDL e 
dados em painel 

Número de 
chegadas 
internacionais 

1995-2012 anual 95 destinos 

Martins, Gan 
e Ferreira-
Lopes (2017) 

Modelos 
econométricos 

Número de 
chegadas 
internacionais e 
Proxy gastos dos 
turistas 
internacionais 

1995-2012 
não 
reportado 

218 destinos 
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Anexo 1 – Regiões turísticas e municípios que compõe o mapa do Estado do 

Rio de Janeiro 

REGIÃO TURÍSTICA MUNICÍPIO 
Águas do Noroeste Bom Jesus do Itabapoana 

Cambuci 

Italva 

Itaperuna 

Laje do Muriaé 

Miracema 

Natividade 

Agulhas Negras Itatiaia 

Porto Real 

Quatis 

Resende 

Baixada Fluminense Belford Roxo 

Duque de Caxias 

Magé 

Nilópolis 

Nova Iguaçu 

Caminhos Coloniais Areal 

Paraíba do Sul 

São José do Vale do Rio Preto 

Três Rios 

Caminhos da Mata Itaboraí 

Rio Bonito 

São Gonçalo 

Silva Jardim 

Tanguá 

Caminhos da Serra 
(antiga região Serra 
Norte) 

Bom Jardim 

Conceição de Macabu 
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Cordeiro 

Duas Barras 

Macuco 

Santa Maria Madalena 

São Sebastião do Alto 

Costa do Sol Araruama 

Armação dos Búzios 

Arraial do Cabo 

Cabo Frio 

Carapebus 

Casimiro de Abreu 

Iguaba Grande 

Macaé 

Maricá 

Quissamã 

Rio das Ostras 

São Pedro da Aldeia 

Saquarema 

Costa Doce São Fidélis 

São Francisco de Itabapoana 

Costa Verde Angra dos Reis 

Itaguaí 

Mangaratiba 

Paraty 

Rio Claro 

Metropolitana Niterói 

Rio de Janeiro 

Serra Verde 
Imperial 

Cachoeiras de Macacu 

Guapimirim 

Nova Friburgo 
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Petrópolis 

Teresópolis 

Vale do Café Barra do Piraí 

Barra Mansa 

Engenheiro Paulo de Frontin 

Mendes 

Miguel Pereira 

Paty do Alferes 

Pinheiral 

Piraí 

Rio das Flores 

Valença 

Vassouras 

Volta Redonda 

Fonte: http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/6459-rio-de-janeiro-tem-novo-

mapa-tur%C3%ADstico.html. 
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Anexo 2 – Mapa dos destinos indutores região sudeste 

 

Fonte: Relatório do índice de competitividade (2015, p. 27). 
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Anexo 3– Dados dos países do site do FMI - continua 

Country SubjectDescriptor Units Scale Country/Series-specific Notes 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Argentina 
Gross domesticproduct, 
constantprices Percentchange 

See notes for:  Gross domestic 
product, constant prices (National 
currency). 

-3.385 -0.789 -4.409 -10.894 8.955 8.911 8.852 8.047 9.008 

Argentina 
Inflation, 
averageconsumerprices Percentchange 

See notes for:  Inflation, average 
consumer prices (Index). 

-1.167 -0.939 -1.065 25.869 13.443 4.416 9.642 10.898 8.830 

Brazil 
Gross domesticproduct, 
constantprices Percentchange 

See notes for:  Gross domestic 
product, constant prices (National 
currency). 

0.468 4.384 1.382 3.053 1.139 5.757 3.192 3.955 6.064 

Brazil 
Inflation, 
averageconsumerprices Percentchange 

See notes for:  Inflation, average 
consumer prices (Index). 

4.859 7.044 6.840 8.450 14.714 6.598 6.870 4.184 3.641 

Chile 
Gross domesticproduct, 
constantprices Percentchange 

See notes for:  Gross domestic 
product, constant prices (National 
currency). 

-0.463 5.336 3.305 3.094 4.091 7.200 5.743 6.318 4.912 

Chile 
Inflation, 
averageconsumerprices Percentchange 

See notes for:  Inflation, average 
consumer prices (Index). 

3.333 3.838 3.565 2.486 2.811 1.053 3.053 3.402 4.413 

Germany 
Gross domesticproduct, 
constantprices Percentchange 

See notes for:  Gross domestic 
product, constant prices (National 
currency). 

1.840 3.195 1.832 0.027 -0.722 0.698 0.878 3.881 3.365 

Germany 
Inflation, 
averageconsumerprices Percentchange 

See notes for:  Inflation, average 
consumer prices (Index). 

0.679 1.402 1.900 1.305 1.094 1.750 1.929 1.785 2.290 

Portugal 
Gross domesticproduct, 
constantprices Percentchange 

See notes for:  Gross domestic 
product, constant prices (National 
currency). 

3.888 3.787 1.943 0.769 -0.934 1.812 0.767 1.553 2.492 

Portugal 
Inflation, 
averageconsumerprices Percentchange 

See notes for:  Inflation, average 
consumer prices (Index). 

2.170 2.805 4.410 3.701 3.237 2.510 2.130 3.046 2.422 

United 
Kingdom 

Gross domesticproduct, 
constantprices Percentchange 

See notes for:  Gross domestic 
product, constant prices (National 
currency). 

3.214 3.453 2.841 2.500 3.339 2.348 3.149 2.548 2.546 

United 
Kingdom 

Inflation, 
averageconsumerprices Percentchange 

See notes for:  Inflation, average 
consumer prices (Index). 1.329 0.796 1.234 1.259 1.362 1.344 2.057 2.329 2.323 

United States 
Gross domesticproduct, 
constantprices Percentchange 

See notes for:  Gross domestic 
product, constant prices (National 
currency). 

4.753 4.127 0.999 1.742 2.861 3.799 3.513 2.855 1.876 

United States 
Inflation, 
averageconsumerprices Percentchange 

See notes for:  Inflation, average 
consumer prices (Index). 2.193 3.367 2.817 1.596 2.298 2.668 3.366 3.222 2.871 

Uruguay 
Gross domesticproduct, 
constantprices Percentchange 

See notes for:  Gross domestic 
product, constant prices (National 
currency). 

-2.965 -1.776 -3.461 -7.051 2.327 4.640 6.806 4.099 6.542 

Uruguay 
Inflation, 
averageconsumerprices Percentchange 

See notes for:  Inflation, average 
consumer prices (Index). 5.661 4.761 4.366 13.967 19.379 9.159 4.700 6.398 8.115 
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Anexo 3 – dados dos países do site do FMI - Conclusão 

Country SubjectDescriptor 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Estimates 
Start After 

Argentina 
Gross domesticproduct, 
constantprices 

4.057 -5.919 10.125 6.004 -1.026 2.405 -2.513 2.731 -2.080 2.669 -2.515 2018 

Argentina 
Inflation, 
averageconsumerprices 8.585 6.270 10.461 9.775 10.043 10.619 n/a n/a n/a 25.675 34.277 2018 

Brazil 
Gross domesticproduct, 
constantprices 

5.095 -0.119 7.545 3.986 1.928 3.008 0.506 -3.549 -3.313 1.057 1.113 2018 

Brazil 
Inflation, 
averageconsumerprices 

5.678 4.888 5.039 6.636 5.404 6.204 6.329 9.030 8.740 3.446 3.665 2018 

Chile 
Gross domesticproduct, 
constantprices 3.567 -1.594 5.825 6.119 5.332 4.049 1.769 2.307 1.694 1.257 4.022 2018 

Chile 
Inflation, 
averageconsumerprices 

8.723 1.498 1.408 3.335 2.999 1.789 4.714 4.349 3.788 2.183 2.318 2018 

Germany 
Gross domesticproduct, 
constantprices 0.815 -5.560 3.939 3.720 0.691 0.602 2.177 1.484 2.157 2.456 1.452 2018 

Germany 
Inflation, 
averageconsumerprices 

2.745 0.246 1.119 2.482 2.150 1.598 0.770 0.680 0.375 1.711 1.927 2018 

Portugal 
Gross domesticproduct, 
constantprices 

0.199 -2.978 1.899 -1.827 -4.028 -1.130 0.893 1.822 1.926 2.795 2.080 2017 

Portugal 
Inflation, 
averageconsumerprices 2.652 -0.903 1.391 3.554 2.776 0.440 -0.160 0.508 0.636 1.556 1.168 2018 

United 
Kingdom 

Gross domesticproduct, 
constantprices 

-0.346 -4.247 1.711 1.645 1.447 2.046 2.948 2.349 1.789 1.823 1.398 2018 

United 
Kingdom 

Inflation, 
averageconsumerprices 3.602 2.165 3.298 4.464 2.828 2.565 1.461 0.040 0.660 2.683 2.478 2018 

United States 
Gross domesticproduct, 
constantprices 

-0.137 -2.537 2.564 1.551 2.249 1.842 2.452 2.881 1.567 2.217 2.857 2018 

United States 
Inflation, 
averageconsumerprices 3.815 -0.320 1.637 3.140 2.073 1.466 1.615 0.119 1.270 2.136 2.435 2018 

Uruguay 
Gross domesticproduct, 
constantprices 

7.176 4.243 7.803 5.162 3.538 4.638 3.239 0.371 1.690 2.657 2.100 2017 

Uruguay 
Inflation, 
averageconsumerprices 

7.877 7.062 6.699 8.093 8.098 8.575 8.877 8.666 9.639 6.218 7.607 2018 

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2019. 
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Anexo 4– tabela de estatística F (5% de significância) 

 

Fonte: Apêndice G, Wooldridge (2009, p. 827). 

 
 

 
 


