
Para apresentar evidências sobre a efetividade dos programas
de turismo no desenvolvimento econômico e geração de emprego. 

POR QUE REALIZAR ESTE ESTUDO?

https://www.iadb.org/sustainable-tourism

O Programa de Desenvolvimento Turístico
implementado em Salta, Argentina, de
2003 a 2010 teve como objetivo expandir
a participação do turismo como motor de
desenvolvimento econômico para a província.

PROGRAMA

Política de Desenvolvimento Turístico
em Salta, Argentina 

Argentina

Intervenção:

Série de intervenções coordenadas
para produzir mudanças estruturais
no setor de turismo. Três pilares
principais: (i) construção e
modernização da infraestrutura
turística e de transporte; (ii)
créditos fiscais para a construção,
expansão e reforma de hotéis e
outros estabelecimentos; (iii)
fortalecimento da governança
do setor.

Emprego Turístico
O emprego no setor de turismo aumentou,
em média, 11% ao ano, com um efeito
acumulado de 112%.   

Para o período de 2003-2013, comparada com
o grupo de controle sintético, a província de
Salta apresentou…

RESULTADOS

Metodologia de Avaliação

Controle sintético que permite
construir uma “Salta sintética”
em um grupo de 19 províncias
que não foram afetadas pelo
programa. 

A base de dados utilizada é uma
série de dados mensal provincial
que inclui cada setor econômico
no período de 1996 a 2013.
Esses dados são coletados
periodicamente pelo Observatório
de Emprego e Dinâmica
Empresarial do Ministério de
Produção e Trabalho da Argentina.

Base de dados

Criação de Emprego
Aproximadamente 750 novos empregos
formais foram gerados no setor turístico. 

  

Qualidade do Emprego:
A relação entre o salário médio no setor de
turismo e nos demais setores aumentou,
dando evidências de uma melhora na qualidade
dos empregos no turismo.

CONCLUSÕES
Os resultados trazem evidências importantes, sustentando
que as intervenções que buscam reativar a economia local
por meio de mudanças estruturais no setor turístico podem
gerar efeitos positivos no emprego e na criação de postos de
trabalho de maior qualidade.
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