
l Restauração, valorização e 

interpretação de atrativos 

culturais, históricos e naturais.
l Capacitação e qualidade dos 

recursos humanos e 

institucionais.
l Diversificação dos canais de 

comercialização.

l Fortalecimento do sistema 

de informações turísticas do 

estado.
l Prover melhor conectividade 

e outros serviços básicos.
l Gestão sustentável dos 

recursos ambientais e 

culturais.

INTERVENÇÕES REALIZADAS

https://www.iadb.org/turismo-sostenible

Denise Levy (denisel@iadb.org), Onil Banerjee (onilb@iadb.org), e Ignacio Tavares (Ignacio.tavares@gmail.com)

Aumentar, de forma sustentável, a 

receita gerada pelo turismo, mediante a 

revalorização do modelo sol e praia, e a 

diversificação (temática e geográfica) da 

oferta turística do Estado de 

Pernambuco.

PRODETUR 
PERNAMBUCO

Brasil

Desafio

Como superar a 

concentração existente 

da oferta e demanda 

turística no estado, e 

gerar uma visitação e 

gasto turístico de melhor 

qualidade?

Impacto Econômico do 

Programa no gasto turístico 

na região, baseado na 

quantidade anual de 

empregos em hotéis nas 

regiões beneficiadas (Modelo 

Diferença em Diferença); e 

análise do retorno econômico 

do investimento (Modelo de 

Equilíbrio Geral Computável).

MÉTODO DE AVALIAÇÃO EX-POST:

Impacto desejado

Impacto alcançado

1. Aumento da receita 

turística gerada por um 

perfil de gasto 

qualificado.

2. Aumento da estadia 

média no destino, gerada 

pela oferta turística 

ampliada e diversificada. 

ATRATIVIDADE DOS DESTINOS 

23 Municípios. Rico patrimônio local, natural e cultural: regiões do interior; 
praias; vinícolas; belezas naturais; museus; monumentos históricos. 

3 Polos: 

1. Impacto médio de 5,6% no 

emprego em hotéis; e, por 

consequência, um impacto 

anual de 1,33% no gasto 

turístico atribuível às ações do 

Programa. Taxa Interna de 

Retorno: 24,2%/ano.

2. Aumentos de bem-estar 

observados em todos os 

grupos familiares, com 

ganhos ligeiramente menores 

para famílias de menor renda.

CONCLUSÕES
Os resultados confirmam que investir na requalificação, revalorização e 
diversificação do produto turístico tem efeitos benéficos, no médio 
prazo, sobre a economia e o bem-estar de Pernambuco.
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Turismo sustentável de Impacto
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