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RESUMO 
 

Esta pesquisa analisa as repercussões socioespaciais, ambientais e econômicas decorrentes da 
implantação das redes hoteleiras espanholas e portuguesas no Litoral Norte da Bahia. Para 
tanto, foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica e documental e pesquisa de campo, as 
quais permitiram constatar que a produção e organização deste espaço são resultado da 
incidência e a interação de lógicas econômicas globais, aliadas a processos econômicos e 
políticos regionais e locais. Esses processos econômicos geraram espaços em diferentes 
estágios de desenvolvimento e territorialidades bem definidas como: territórios “modernos” e 
territórios “atrasados”, densificação, favelização, ilhas de riqueza versus pobreza. A inserção 
do Litoral Norte da Bahia ao circuito turístico-hoteleiro e imobiliário nacional e internacional 
foi protagonizada pelo governo estadual em articulação com grupos hoteleiros internacionais, 
em especial, as redes hoteleiras espanholas e portuguesas. Esse processo é caracterizado pela 
implantação de enclaves turísticos, megaresorts hoteleiros e condomínios residenciais que 
visam atender a demanda do mercado global, focando os seus países de origem. Encontra-se 
em curso nesta região um modelo de desenvolvimento urbano-regional complexo que se 
evidencia em uma macrourbanização: uma linear caracterizada pela tendência e formação de 
um contínuo urbano linear de caráter metropolitano ao longo da rodovia BA- 099, integrando 
os municípios de Salvador- Lauro de Freitas e Camaçari e pela macrourbanização dispersa; 
caracterizada pela formação de enclaves turísticos, espaços especializados focados no consumo 
vinculados ao lazer, ao turismo e a segunda-residência, que contam com modernas 
infraestruturas e serviços. Esses Complexos Turísticos Residenciais acompanham a primeira 
linha costeira, com casas e apartamentos “vista mar” construídos segundo um modelo 
“fechado” que oferecem segurança aos seus clientes e múltiplos serviços. Trata-se de espaços 
que se distinguem socialmente do contexto regional, devido ao predomínio de grupos de alta 
renda, nacionais e estrangeiros. A coexistência da macrourbanização linear e dispersa tende a 
aumentar os conflitos socioambientais, devido à privatização do acesso às praias, rios, lagoas e 
outros recursos naturais. A análise das entrevistas com os representantes das empresas 
hoteleiras permitiu identificar similaridades e diferenças no processo de expansão internacional 
e nas estratégias de ação das empresas. 

 

 

Palavras-chave: Internacionalização, diferenciação espacial, complexo turístico-residencial, 
segregação socioespacial, conflitos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
  
 This research analyses the social, spatial, environmental and economical repercussions 
originated from spanish and portuguese hotel networks of litoral norte along bahia state 
seashore. Therefore, a wide documental and  bibliographical research were undertaken along 
with a field research which made it possible to verify that the production and organisation of 
such area is an incidence result and  interaction of global economic logic allied to some local 
and regional developments of economic and potical nature.Those economical processes have 
broght into existence spaces on diferent stages of development and territoriality which could 
be defined as “modern” territory on one side and “underdeveloped” territory on another, also 
as densification, “favelização” (new slums), wealth islands versus poverty. The insertion of 
“litoral norte” (northern seashore) of bahia state into the national and international of touristic, 
hotel and real state network lead by the state government and political arrangements with 
international hotel network companies, mainly the portuguese and spanish ones. This process 
is characterized by implantation of touristic enclaves, the so called “megaresorts” and 
condominiums to satisfy the global market demand focusing on its countries of origin. It is 
still at stake on that region a kind of complex urban-regional development model which is 
enphasized through  two kinds of “macro-urbanization”: the “linear” one – identified by the 
tendency and formation of a linear “urban continual” of metropolitan character along with 
“ba- 099” highway which links the towns of lauro de freitas, camaçari and the city of salvador 
and the scattered one –  identified by the formation of touristc enclaves described as 
specialized spaces focusing on the consumption associated to leisure, touristic and alternative 
residence activities stood by modern infra-structures and services. These touristic complex for 
residence is laid along the first coastal line drawn up by houses and apartments positioned 
strategicallly across the sea landscape, built according to the “closed” model which offers 
security to its costumers and several other of services. This issue is about spaces socially 
distinguished from the regional context due to the predominance of high income groups of 
national and international origin. The coexistence between “linear” and “scattered” macro-
urbanization trends to increase socio-environmental conflicts due to the privatization of access 
to the beaches, rivers, lagoons and other natural resources. The interviews analyses to the 
hotel companies spokesmen lead to identification of similarities and differencies in the 
process of international expansion and action strategies of the those companies. 
 

 
Keywords: internationalization, spatial differenciation, touristic real state complex, socio-
spatial segregation, conflicts. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A tese, Luzes e Sombras no Litoral Norte da Bahia: os efeitos territoriais, econômicos e 

socioambientais decorrentes da implantação das redes hoteleiras espanholas e 

portuguesas analisa o papel dos diversos agentes sociais na produção e organização do 

espaço, destacando o papel do Estado e das empresas hoteleiras espanholas e portuguesas para 

integrar esta região ao contexto da economia mundializada através da implantação de 

Complexos Turístico-Residenciais. Esses agentes econômicos estabelecem alianças 

estratégicas com empresas correlatas, fundos de pensão e fundos de investimentos e conexões 

entre as diversas escalas geográficas para viabilizar os seus projetos.  

O estudo é composto de sete capítulos. O primeiro expõe o tema em estudo como os 

objetivos, hipóteses, relevância, contextualização e delimitação da área de pesquisa e a 

metodologia. O segundo capítulo aborda a fundamentação teórica e conceitual que norteia 

todas as etapas do trabalho necessário a compreensão dos processos socioespaciais e 

econômicos.  

O terceiro capítulo trata de forma sucinta o contexto histórico, a formação e evolução 

territorial do Litoral Norte da Bahia desde o período até os dias atuais. São analisadas as 

dinâmicas econômicas e territoriais do Litoral Norte da Bahia, em sua faixa costeira, os 

eventos e as variáveis que, em diferentes momentos históricos, marcaram as transformações 

socioespaciais e ambientais protagonizadas pelo Estado e pelas empresas, mediante a 

implantação das atividades industriais, imobiliárias, a silvicultura e o turismo.  

O quarto capítulo aborda a internacionalização das redes hoteleiras no Brasil  considerando os 

efeitos mais amplos da integração dos mercados e da economia brasileira. Assim, são 

analisadas as estratégias e mecanismos de expansão internacional das empresas hoteleiras 

com destaque para redes espanholas e portuguesas e o papel dos diversos agentes sociais no 

processo de internacionalização do Litoral norte da Bahia. 

O quinto capítulo refere-se às políticas públicas territoriais, urbanas, ambientais e de turismo 

implantadas nos anos de 1980/1990, que implicaram em significativas alterações na dinâmica 

territorial, econômica e ambiental. Desse modo, foram analisados os programas e projetos de 

ordenamento territorial e planejamento ambiental e de turismo.  

O sexto capítulo trata do turismo residencial no Brasil no contexto da crise econômica 

mundial, com ênfase na realidade ibérica e sua nova área de expansão, o litoral nordestino e 

Litoral Norte da Bahia. São observados os processos urbanos e socioambientais e 



socioespacias decorrentes da implantação dos projetos turístico-residenciais e o modelo de 

macrourbanização em curso na região.  

O sétimo capítulo aborda o trabalho empírico focado nas práticas espaciais das empresas, na 

maneira como operam as empresas ibéricas na área de estudo e no seu país de origem. São 

apresentadas os resultados das entrevistas com os representantes corporativos, visando 

conhecer as estratégias de ação das empresas e os motivos que levaram à sua expansão 

internacional e os interesses para se investir no Nordeste brasileiro e no Litoral Norte da 

Bahia. Nesse contexto, foi analisada a territorialidade das empresas e seus impactos 

socioeconômicos e ambientais. 

E, por fim, são apresentados as reflexões, os resultados e as considerações finais da pesquisa e 

do tema proposto. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O território é o lugar em que desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os 
poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a história do homem 
plenamente se realiza a partir das manifestações da sua existência. (SANTOS, 2002 
p.9).  

 
              No contexto da globalização econômica, cultural e tecnológica, a atividade turística e 

seu segmento correlato, o setor de hospedagem, constituem-se em um conjunto de atividades 

econômicas mais dinâmicas da atualidade, mobilizando fluxos de capital, tecnologias, 

informações e pessoas, estimulando o setor de serviços, transportes e comunicação. As redes 

hoteleiras internacionais, no seu processo de expansão internacional, têm desempenhado um 

papel fundamental na criação de novas espacialidades e conexões entre as diversas escalas 

geográficas desde a escala local até a global. A expansão das empresas turísticas 

transnacionais, dos países centrais em direção aos países periféricos é marcada por grandes 

tensões e conflitos entre interesses dos atores hegemônicos (externos e locais) e as populações 

tradicionais e por novas e complexas relações de poder entre agentes públicos e privados, a 

sociedade e o território. 

A expansão das redes hoteleiras transnacionais ocorreu no pós Segunda Guerra 

favorecida pelo crescimento do turismo de massa, viabilizado pelos avanços e pela 

diversificação dos meios de transportes que se tornaram mais rápidos, seguros para viagens de 

longa distância e também pelo desenvolvimento dos meios infocomunicacionais, que 

possibilitaram conexões entre diferentes regiões do mundo. Um dos fatos mais marcantes é o 

barateamento dos transportes aéreos que, favorecido pelos vôos charters, permitiu a inclusão 

de grupos sociais de menor poder aquisitivo.  

  A partir de 1970, intensificou-se o fluxo turístico mundial e o processo de 

internacionalização das empresas hoteleiras, especialmente em termos de número de hotéis 

associado com empresas transnacionais nos países em desenvolvimento. Os maiores grupos se 

associaram nas décadas de 1980/90, atuando, inclusive, nos mercados de capitais para obter 

recursos e financiar a sua expansão. 

Nas décadas de 1980/1990, instalaram-se na América Latina (México, Costa Rica e 

Panamá) e no Caribe (República Dominicana), complexos hoteleiro-imobiliários integrados em 

grande escala que ofereciam múltiplos serviços de entretenimento e lazer como: marinas, 

campos de golfe, SPA, entre outros serviços. No Brasil, tais empreendimentos tiveram início na 

década 1990 e começaram a ganhar destaque a partir da década de 2000, com a construção de 
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grandes complexos hoteleiro-imobiliários em diferentes regiões do país, em particular, na 

região Nordeste, nos estados da Bahia, Rio Grande Norte e Ceará.  

Nesse contexto, esta investigação procura analisar as repercussões socioespaciais e as 

novas dinâmicas territoriais decorrentes da implantação das redes hoteleiras espanholas e 

portuguesas no Litoral Norte do Estado da Bahia aliado às políticas públicas territoriais, 

ambientais e de turismo. Essas políticas se constituem em um conjunto de diretrizes, ações e 

estratégias que se expressam em programas e projetos criados pelos governos (federal, estadual 

e municipal) na região, no intuito de atrair investidores estrangeiros.  

A organização espacial, econômica e social do Litoral Norte da Bahia é resultado do 

processo de apropriação, ocupação, uso e valorização do espaço em diferentes períodos 

históricos, tendo como protagonista o Estado articulado com as empresas internacionais e 

nacionais. Assim, na década de 1970, implantou-se o Complexo Industrial de Camaçari 

(COPEC) e o Centro Industrial de Aratu (CIA). Nos anos de 1980, implantou-se o Distrito 

Florestal Litoral Norte e construiu-se a BA- 099 (Estrada do Coco).  

As novas atividades econômicas promoveram a industrialização e a urbanização na 

região, desencadeando transformações socioespaciais significativas como a ocupação rápida e 

desordenada das localidades litorâneas, o crescimento do comércio e serviços, a dinamização 

das atividades de veraneio e visitação e a intensificação do processo de especulação imobiliária 

por empresas e proprietários de terras sediados em Salvador. 

  Hoje, o Litoral Norte da Bahia se destina ao imaginário social metropolitano das 

comunidades da franja da orla marítima, com base na ocupação vinculada ao lazer, ao turismo 

e a função de segunda-residência, processo acentuado nos últimos vinte anos, devido ao 

comprometimento da qualidade ambiental urbana da capital e da escassez de terrenos para 

construção de novas residências, a melhoria da infraestrutura urbana e de acesso. Esses fatores 

têm contribuído para que os grupos sociais de renda média e alta renunciem às praias de 

Salvador nos finais de semana e feriados, deslocando-se para praias mais distantes, elitizadas, 

ou “condominizadas”. Tal processo iniciou-se com a implantação do COPEC, que contribuiu 

para a emergência de uma classe média soteropolitana que passou a demandar por lazer, 

recreação, turismo e casas de veraneio.   

         Outra tendência mais recente desse processo é o desejo dessas classes sociais de se 

afastarem do stress e dos congestionamentos da metrópole, optando por morar em villages ou 

condomínios fechados ao longo da faixa costeira das localidades de Arembepe, Guarajuba, 
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Itacimirim, Praia do Forte, Imbassaí, dentre outras. Segundo estimativa do Projeto Vetor Norte 

(2008), nos próximos vinte anos o número de residentes ao longo do Litoral Norte poderá 

alcançar um milhão de pessoas, considerando-se que o estoque de população regional atual é 

de 464.000 habitantes (IBGE, 2010). As elevadas taxas de crescimento urbano e populacional 

da RMS e Salvador no período de 1991/2010 fizeram com que a região se posicionasse como a 

terceira metrópole do país cujas densidades demográficas são as mais elevadas do estado: 

Salvador (4.241 hab/km²), Lauro de Freitas (2.619 mil hab.km²) e Camaçari (308,71 hab/km²).  

A população total de Salvador, em 2010, era de 2.998 mil habitantes.  

 Segundo o IBGE, as taxas de crescimento urbano de Salvador, da Região Metropolitana 

de Salvador (RMS) e do Litoral Norte da Bahia, no período de 1991 a 2010, foram 2,9%, 4,4% 

e 3,7%, respectivamente. Essas taxas foram impulsionadas pelo crescimento demográfico de 

Salvador e da RMS. Em 2000, a população total da RMS era de 3.021.572 habitantes passou 

para 3.573.973 habitantes, em 2010, o que representou uma taxa média anual de crescimento 

demográfico de 1,7% a.a. (IBGE 2010). Desse modo, nota-se que o crescimento demográfico 

da RMS e da capital baiana, nos últimos 20 anos, impactou significativamente os municípios 

de Lauro de Freitas e Camaçari (tabela 1). 

  TABELA 1  

  Taxa média anual de crescimento demográfico dos municípios do Litoral Norte da Bahia (%). (1991/2010) 

Camaçari Conde Entre 
Rios 

Esplanada Jandaíra Lauro de 
Freitas 

Mata de São 
João 

RMS Salvador 

4,1 2,0 1,9 1,9 1,2 4,6 1,5 2,1 1,4 

Fonte: IBGE (2010). 

  Até o ano de 2000, a RMS era constituída por 10 municípios: Camaçari, Candeias, 

Itaparica, Lauro de Freitas, Salvador, São Francisco do Conde, Simões Filho, Vera Cruz, 

Madre de Deus e Dias D’Ávila. Em 2008, foram incluídos três novos municípios: Mata de São 

João, Pojuca e São Sebastião do Passe (Lei Complementar estadual da Bahia nº. 30 de 

3/01/2008).  Na RMS, situam-se os dez maiores municípios com relação ao PIB estadual, 

sendo responsáveis por 57% da riqueza produzida na Bahia, destacando-se: Salvador (24, 

42%), Camaçari (8,62%), São Francisco do Conde (7,41%), Candeias (2,61%), Simões Filho 

(2,28%) e Lauro de Freitas com (1,89%) (SEI 2008). 

          Segundo Freitas (2009) a região metropolitana pressupõe uma realidade social e 

econômica cujo centro dinâmico é a metrópole, pólo de atração e/ou dominação de um grande 

espaço de produção e consumo, cuja manifestação é a intensa urbanização que dá origem a 
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múltiplas funções de interesse com os municípios limítrofes que a contém. Para o autor, a 

combinação dos processos de urbanização, de metropolização e conurbação deu origem às 

regiões metropolitanas, enquanto fenômeno físico e socioeconômico cujas principais 

características são:  

• grande concentração populacional urbana, igual ou superior  a um milhão de 

habitantes, incluindo o município pólo e entorno; 

• cornubação: mancha urbana continua entre municípios limítrofes ou forte 

tendência desse fato vir a ocorrer a médio prazo; 

• alto grau de urbanização em cada município da região, evidenciado por 

percentual de população municipal igual ou superior a 80%, densidade 

demográfica igual ou superior a 60 hab./km².  

• polarização:  dentro de uma rede de cidades caracterizada por interações entre 

centros urbanos, diretamente proporcionais as suas necessidades; 

• destaque no cenário estadual e nacional baseada na oferta de bens e serviços, 

diversificados e especializados, por um grupo de municípios a domínios 

territoriais antigos, assim como a pontos distantes ligados por outros tipos de 

relações socioeconômicas; 

• existência de relações funcionais de interdependências relativa a evidentes 

fluxos migratórios de natureza pendular, assim como a diversos aspectos 

sociais, econômicos, de infraestrutura e de serviços urbanos que necessitem de 

organização, planejamento e execução de funções publicas de interesse comum.   

         A RMS conta com múltiplas funcionalidades inerentes à dinâmica econômica e urbana de 

caráter metropolitano. As habitações residenciais expandem-se e se afastam de Salvador em 

direção ao Litoral Norte, enquanto o eixo contínuo e linear de expansão metropolitana empurra 

e prolonga a expansão urbana de Salvador nesta direção. Daí decorre a emergência de 

prováveis cenários, como um modelo de desenvolvimento urbano-regional complexo, linear, 

conurbado, favelizado e empobrecido, nas suas dimensões ecológica, econômica, 

socioambiental e cultural. 

Lugares privilegiados pela natureza e de alto valor imobiliário, como praias, dunas, 

lagoas e estuários de rios servem de base para a construção de condomínios residenciais, casas 

de veraneio e hotéis de lazer tipo resorts para populações de renda alta e média de Salvador, de 

outros estados e do exterior. No entorno de tais empreendimentos, surgem loteamentos e 
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condomínios com baixo padrão construtivo em pequenos lotes para a população de baixa 

renda, sem a efetiva fiscalização do poder público. Tais modelos de ocupação e uso da terra 

coexistem em diversos espaços gerando conflitos de uso e tensões entre os diferentes grupos 

sociais. Tal situação tende a se aprofundar e se especializar no futuro próximo, quando a 

diferenciação social fundamentar-se-á na sofisticação do gosto, vinculado a uma maior 

demanda da população de renda média e elevada, no controle do padrão construtivo, normas e 

parâmetros urbanísticos. Nesse contexto, os lugares de status e os lugares comuns tornam-se 

territorialidades bem definidas. 

Tais indicadores permitem compreender a lógica da formação de novas territorialidades e 

a produção de novos espaços urbanos diferenciados, marcados por características urbanas e 

arquitetônicas tradicionais e modernas, pois tais sujeitos interagem em termos de trocas 

materiais e simbólicas, de experiências lúdicas e afetivas com a chegada de novos moradores e 

de turistas oriundos de outros lugares.  

Pressionado nos últimos vinte anos por tendências modernizadoras e processos 

globalizantes, o Litoral Norte da Bahia tem experimentado mudanças significativas na 

ocupação e uso do solo e na organização socioespacial expressa pelo rápido e desordenado 

crescimento urbano das vilas e povoados. Esse processo é desencadeado por dois vetores de 

modernização com as suas respectivas lógicas. Uma delas se refere ao processo de 

metropolização da RMS, desencadeado pelo crescimento demográfico e urbano e pelo boom 

imobiliário aliado a expansão do Pólo Industrial de Camaçari. A outra é a lógica de produção e 

organização do espaço deflagrada pelo capital internacional (turístico e imobiliário) articulado 

com o Estado. Tais lógicas de acumulação e reprodução do capital são engendrados pelos 

agentes hegemônicos e se constituem como fatores responsáveis pelas transformações 

socioambientais, econômicas e culturais na região, criando um mosaico espacial complexo e 

territorialidades expressas na segregação socioespacial, na riqueza e pobreza, na densificação e 

favelização. 

Esse processo é exemplificado pela divisão socioespacial entre a ”margem direita” da 

rodovia BA- 099 e a faixa litorânea onde se localizam os condomínios de alto padrão, os 

complexos turístico-hoteleiros e imobiliários integrados pertencentes às cadeias hoteleiras 

internacionais cujos terrenos apresentam preços elevados e as localidades são dotadas de 

melhor infraestrutura urbana. Na margem esquerda localizam-se povoados onde reside a 
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população “nativa”, constituída por descendentes de trabalhadores das antigas fazendas de 

agropecuária e silvicultura. Ali residem também novos habitantes atraídos para trabalhar na 

construção dos empreendimentos e outras atividades vinculadas ao turismo e ao lazer.  

Diante da complexidade do problema e das diversas lógicas de produção e organização 

do espaço e dos contextos apresentados, a investigação visa esclarecer as seguintes questões: 

Questão 1: 

Quem são os agentes sociais que produzem o espaço e promovem a internacionalização do Litoral 

Norte da Bahia? 

Questão 2: 

Quais as implicações espaciais e socioambientais dos investimentos públicos e privados na região? 

Questão 3: 

Por que as redes hoteleiras espanholas e portuguesas escolheram o Litoral Norte da Bahia para 

investir? 

Questão 4: 

Qual a origem dos recursos investidos na região pelos grupos hoteleiros ibéricos? 

 

Considerando as questões e os contextos analisados se assumiu como hipótese de trabalho: a) 

as políticas públicas associadas à ação das redes hoteleiras internacionais promovem a 

internacionalização do Litoral Norte da Bahia e geram novas espacialidades e sistemas territoriais 

complexos e diferenciados que são normatizados e regulados por interesses hegemônicos, b) o 

avanço das redes hoteleiras na área de estudo tem provocado significativas mudanças na economia, 

na organização espacial e nas relações socioambientais e de poder gerando novos arranjos político-

institucionais.  

Desse modo, a escolha do tema justifica-se pelos seguintes aspectos: o tema é atual e relevante, 

pois a expansão internacional das redes hoteleiras no Brasil e no Litoral Norte da Bahia é recente, 

evidenciando tendências que são expressas em novos arranjos político-institucionais, alianças 

estratégicas entre os agentes econômicos, valorização da terra e a concentração da propriedade por 

empresas estrangeiras. Tal realidade coloca em questão a necessidade de discutir o destino, o 

cenário atual e futuro desta região, bem como as amplas repercussões sobre a produção do espaço 

e o modo de vida das populações diretamente impactadas. 

A investigação pretende contribuir para o desenvolvimento da ciência geográfica, no campo da 

geografia econômica e da geografia do turismo. Nos programas de pós-graduação em geografia, o 
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tema é uma linha de pesquisa relevante o que é evidenciado pelo volume de dissertações e teses 

concluídas e andamento. A pesquisa no âmbito da geografia do turismo tem crescido bastante nas 

últimas décadas, a despeito de ter sido, por longo tempo negligenciada pelos geógrafos.  

A pesquisa bibliográfica evidenciou a insuficiência de estudos que abordem a expansão 

internacional das redes hoteleiras espanholas e portuguesas no Brasil, os motivos para a 

internacionalização destas empresas e as repercussões espaciais, sociais, ambientais e econômicas. 

Acredita-se, portanto, que a investigação contribuirá para a compreensão de tais processos e das 

conseqüências resultantes da ação destas empresas na área de estudo. 

Diante do exposto, esta tese tem como objetivo geral: analisar as implicações socioespaciais, 

ambientais e econômicas decorrentes da implantação das redes hoteleiras espanholas e portuguesas 

no Litoral Norte da Bahia e como objetivos específicos: a) verificar como os investimentos 

públicos e privados orientados para o setor turístico–hoteleiro e imobiliário têm modificado a 

dinâmica territorial, econômica, ambiental e social da faixa costeira do Litoral Norte da Bahia; b) 

conhecer as novas configurações territoriais e os processos urbanos das localidades situadas ao 

longo do Litoral Norte da Bahia, impulsionadas pelas empresas e o Estado; c) identificar os 

motivos e a forma pelas quais as redes hoteleiras portuguesas e espanholas operam no Litoral 

Norte da Bahia e nos países de origem, observando as políticas públicas territoriais, urbanas e 

ambientais dos mesmos.  

1.1 Metodologia  

   Do ponto de vista teórico-metodológico, a elaboração deste estudo apresenta um caráter 

dinâmico à luz das diferentes abordagens teórico-conceituais e do conhecimento empírico. Nesta 

perspectiva, o referencial teórico-conceitual e metodológico se inter-relaciona e foi construído com 

desenvolvimento da investigação. 

 A pesquisa iniciou com levantamento bibliográfico e revisão de literatura (jornais, revistas, 

publicações diversas e internet). Visando compreender a produção e a organização espacial da 

faixa costeira do Litoral Norte da Bahia, utilizou-se da Periodização, proposta por Santos (2005), 

caracterizada por “extensões diversas de formas de uso, marcadas por manifestações particulares 

interligadas que evoluem juntas e obedecem a princípios gerais, como a história particular e a 

história global, o comportamento do Estado e da nação e, certamente, as feições regionais” 

(SANTOS, 2005, p.23).  
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A análise da formação e evolução territorial do Litoral Norte da Bahia foi necessária para 

compreender a apropriação deste espaço nos diversos momentos históricos e seus respectivos usos 

e seus reflexos na organização do espaço atual. O que se buscou foi entender a evolução dos 

contextos e assim, escolher as variáveis-chaves que devem ser trabalhadas no interior de uma 

situação que é sempre datada (SANTOS, 1996). O que interessa em cada época é o peso da 

novidade e das heranças, argumentam os autores. As heranças são denominadas por (Santos, 1996, 

p.16) de rugosidades “isto é, acúmulos de ações do passado que se materializam no espaço e têm 

um papel importante porque constituem condições para a implantação de novos objetos”.  

 As rugosidades são formas do passado que persistem com outras funções que não aquelas 

originalmente planejadas. A partir desta compreensão espaço-temporal, considera-se que nos anos 

de 1970/1980/1990 foi o período onde as transformações socioespaciais, econômicas, ambientais e 

culturais foram significativas e definidoras da forma-conteúdo observada na área de estudo. 

Para o entendimento do processo de internacionalização do Litoral Norte da Bahia propiciado 

pela implantação dos grupos hoteleiros internacionais aliado às ações do Estado e seus reflexos na 

produção e organização espacial foram analisadas as ações públicas e privadas relativos aos 

investimentos que mobilizaram as distintas escalas espaciais de ação dos agentes sociais desde a 

escala local, regional, nacional e internacional. Além disso, foram analisados: a) fatores 

determinantes destes processos; b) as ações públicas territoriais e urbanas federais e estaduais 

implantadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), com 

destaque para o Zoneamento Ecológico-Econômico, o Plano de Manejo da Área de Proteção 

Ambiental do Litoral Norte da Bahia (APA- Litoral Norte), e o Programa de Desenvolvimento 

Regional Sustentável do Litoral Norte da Bahia (PRODESU); c) as políticas ambientais 

implantadas pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia (SEMA) através do Programa 

de Gerenciamento Costeiro (GERCO) e o Projeto Orla.  

Quanto às políticas de turismo, foram analisados os programas e projetos elaborados e 

implantados pelo governo estadual a partir de 1991. Dentre esses programas destacam-se: o 

Programa de Desenvolvimento Turístico do Nordeste (PRODETUR-NE), Programa de 

Desenvolvimento Turístico da Bahia (PRODETUR-BA) e o Plano de Desenvolvimento Integrado do 

Turismo Sustentável (PDTIS). Foram observados pontos de convergência e divergência entre as 

diferentes políticas públicas, bem como os conflitos ambientais e o rebatimento dos mesmos na 

organização espacial. 
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A maior concentração dos investimentos públicos e privados na região situa-se na poligonal da 

APA- Litoral Norte, administrada pela Diretoria de Unidades de Conservação da SEMA  e também   

pelo Conselho Gestor com estrutura tripartite composta pelo setor privado, sociedade civil e setor 

público com caráter consultivo. Assim, a ocupação e uso do solo nesta área estão submetidos à 

legislação ambiental, padrões e normas urbanísticas mais rígidas estabelecidas no Zoneamento 

Ecológico- Econômico (ZEE) que teve como base a Lei 9.985 do SNUC. As políticas ambientais de 

controle e ordenamento territorial estão expressas em vários documentos técnicos como o ZEE, o 

Plano de Manejo, o Projeto GERCO e ORLA. 

A APA Litoral Norte como estratégia de conservação ambiental vinculada a Política Nacional 

de Meio Ambiente, foi criada em 1992, pela CONDER, conforme o decreto estadual nº. 1046 de 

17/03/92, com objetivo de disciplinar a ocupação e o uso do solo na zona costeira compreendendo 

uma área de 144 km² que abrange a faixa litorânea dos municípios de Mata de São João, Entre Rios, 

Esplanada, Conde e Jandaíra. 

As novas dinâmicas e configurações territoriais decorrentes das diversas lógicas e processos 

sociopolíticos e econômicos observados no Litoral Norte foram apreendidas através das 

materializações espaciais expressas no mapa de empreendimentos turísticos, hoteleiros e imobiliários, 

construído com base em Imagem de Satélite Spot5 de 2006 e 2007. Como resultado, elaborou-se o 

mapa das poligonais dos empreendimentos turísticos, hoteleiros e imobiliários, com destaque para a 

área ocupada, a situação relativa ao processo de implantação, ou seja, aqueles que se encontra em fase 

de licenciamento, implantados e em projeto.  

  Os impactos econômicos e ambientais dos empreendimentos turístico, hoteleiros e imobiliários na 

área de estudo foram analisados a partir de indicadores como origem e valor dos investimentos 

privados, o nível de empregabilidade, o licenciamento ambiental e o estudo de impacto ambiental.  

      Para a realização da pesquisa foram utilizadas fontes secundárias e primárias. As fontes 

secundárias foram levantadas no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na Secretaria 

de Turismo do Estado da Bahia (SETUR), Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 

Bahia (SEI), Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de 

Portugal e Instituto Nacional de Estatística de Portugal, documentos e publicações diversas e sites 

relacionados ao tema da pesquisa. 

As fontes primárias compreenderam a pesquisa de campo, observações in loco dos processos e das 

questões focalizadas nesta pesquisa, entrevistas com empresários e representantes do poder público 
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municipal, representantes da sociedade civil organizada impactada pelas transformações decorrentes da 

implantação dos empreendimentos. 

A pesquisa de campo compreende duas etapas: a primeira é constituída por observações diretas da 

realidade local e por levantamento dados preliminares em instituições públicas e privadas e de contato 

com representantes das empresas no Brasil. A segunda etapa realizada em Portugal e Espanha observou-

se diretamente a realidade local, visitando as sedes das empresas do grupo Pestana, Vila Galé e Tivoli e 

realizando entrevistas com representantes corporativos em Lisboa e nos hotéis no Algarve. Em Palma de 

Mallorca (Espanha) onde está localizada a maioria das sedes das empresas contempladas nesta pesquisa 

manteve-se contato representantes dos grupos Iberostar e Sol Mélia e Fiesta. 

A pesquisa de campo relativa às empresas foi dificultada pelo desinteresse, desconfiança e, em 

alguns casos, recusa dos representantes corporativos em fornecer os dados solicitados. O questionário 

foi enviado por email e aos poucos, as empresas responderam e enviaram, muitas vezes, o questionário 

incompleto. Visando complementar o questionário foi solicitada reunião com os Diretores de Projetos e 

Expansão das empresas para esclarecer possíveis dúvidas relativas às questões solicitadas e ao objetivo 

do trabalho. É importante destacar que o contato com os representantes das empresas pesquisadas teve 

início no segundo semestre de 2009 e se estendeu até março de 2011.  

Vale salientar também, a dificuldade para obter dados e informações nas prefeituras municipais 

contempladas nesta pesquisa, através das Secretarias de Turismo, Meio ambiente, Administração e 

Obras e Planejamento Urbano. Quando disponibilizados, foram parciais sendo que na maioria dos casos 

foi alegada a inexistência das informações. Contudo, as Secretarias de Planejamento Urbano e Meio 

Ambiente de Camaçari e Mata de São João foram as que contribuíram, disponibilizando dados e 

entrevistas. 

No estágio de doutoramento na Universidade Técnica de Lisboa, no Centro de Investigação de 

Sociologia Econômica e das Organizações (SOCIUS) foi realizada pesquisa bibliográfica, reuniões, 

seminários com pesquisadores. Ainda em Lisboa foram mantidos contato com pesquisadores do 

Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, no Instituto de Turismo de Portugal, 

Ministério do Meio Ambiente e Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, visita a 

Universidade do Algarve (Departamento de Turismo), visita a Universidade de Aveiro (Departamento 

de Engenharia Industrial, Economia e Turismo). 

Na Espanha, foi realizada pesquisa na biblioteca da Universidade de Málaga e reunião com 

pesquisadores do Departamento de Geografia que estudam o tema em questão. Na Universidade de 
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Ilhas Baleares, em Palma de Mallorca, foi feita reunião com pesquisadores do Departamento de 

Ciências da Terra (Departamento de Geografia) e com o Grupo de Pesquisa em Turismo Território e 

Sustentabilidade que desenvolve estudos e pesquisas sobre os investimentos espanhóis na América 

Latina no setor de turismo e imobiliário. Na Universidade de Alicante no Departamento de Sociologia 

foi feito contato com pesquisadores e professores que desenvolvem pesquisas sobre Turismo 

Residencial na costa ibérica e no Brasil. 

Na análise da territorialidade das redes hoteleiras internacionais do Litoral Norte da Bahia foram 

enfatizados os investimentos portugueses e espanhóis porque são aqueles que têm o maior número de 

empreendimentos já instalados e em processo de licenciamento na região e no estado. Nesse sentido, 

foi necessário conhecer a constituição, o perfil e a origem das empresas, conhecer o tipo e a origem 

dos investimentos e os fatores que motivaram estas empresas a investir no Litoral Norte da Bahia. 

Ademais, foram analisadas as estratégias de ação dessas empresas na área de estudo em comparação 

ao seu país de origem, tendo em vista as políticas públicas territoriais e ambientais. Para apresentação 

dos resultados, quando necessário, foram elaboradas e utilizadas tabelas, gráficos, fotos, mapas 

temáticos e quadros visando um melhor entendimento e visualização do tema proposto. 

 

1.2 Contextualização e delimitação da área de estudo  

             

      A problemática atual do Litoral Norte da Bahia deve ser pensada em um contexto mais 

amplo, como herança do processo histórico de ocupação e formação territorial do país que se 

caracterizou pelo desenvolvimento urbano e industrial concentrado, desigual na zona litorânea 

e sublitorânea e, também como parte de uma demanda e um contexto global, que em 

diferentes momentos históricos esta região se integra/articula, fragmenta/desarticula ao 

movimento da economia nacional e internacional. 

 Por sua posição diferenciada a zona costeira se constitui num espaço dotado de 

especificidades e vantagens geográficas que favorece a circulação e a alocação dos pontos 

terminais dos fluxos intercontinentais de mercadorias, visto que dois terços da humanidade 

habitam em zonas costeiras, situando-se também a maior parte das metrópoles 

contemporâneas conforme salienta Moraes (1999): 

 
Os litorais abrigam um contingente populacional denso e concentrado, ao qual 
corresponde uma concentração de atividades, localizando-se também boa parte das 
instalações industriais em operação hoje no mundo. O caráter concentrado do 
povoamento costeiro, de claro perfil urbano, emerge como uma característica 
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internacional que reforça a designação tipológica da localização litorânea 
(MORAES, 1999, p.18) 

 
 Essa tendência é observada também no Brasil, onde os maiores centros industriais dos 

setores de alto impacto sobre o meio ambiente (química, petroquímica, celulose etc.) 

localizam-se nas grandes cidades brasileiras litorâneas ou sublitorâneas, aliado as complexas 

infraestruturas portuárias e aéreas para atender às demandas de exportação e do comércio 

internacional. Associa-se a isto uma elevada concentração populacional, isto é, mais da 

metade da população brasileira (95 milhões de habitantes), reside a menos de 200 km do 

litoral, cuja densidade demográfica média é de 87 hab/km, (Moraes, 1999). Esses processos 

associados a usos diversos distribuídos de forma desigual vêm historicamente acarretando 

degradação e irreversíveis impactos socioambientais na zona costeira brasileira, demandando 

políticas públicas efetivas para gerir, controlar e fiscalizar as diversas atividades econômicas 

que se desenvolvem nesta área de elevado grau de fragilidade ambiental e valorização 

econômica. Outras atividades econômicas como o turismo e o setor imobiliário associado ao 

crescimento exponencial e desordenado das metrópoles brasileiras têm contribuído 

sobremaneira para acelerar o processo de degradação socioambiental e valorização deste 

espaço. 

 O Decreto Federal nº 5.300 de 07/12/2004 regulamentou a Lei nº 7.661 de 16/03/1988 

que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, no seu artigo 3º define zona 

costeira como “espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus 

recursos renováveis ou não, uma faixa marítima e uma faixa terrestre com os seguintes 

limites”:  

                 
I – faixa marítima: espaço que se estende por doze milhas náuticas, medido a partir 
das linhas de base, compreendendo, dessa forma, a totalidade do mar territorial; II-
faixa terrestre: espaço compreendido pelo limite dos municípios que sofrem influência 
direta dos fenômenos ocorrentes na zona costeira. 
Art. 22- orla marítima é a faixa contida na zona costeira de largura variável, 
compreendendo uma porção      marítima e outra terrestre, caracterizada pela interface 
entre a terra e o mar. 
Art. 23 – os limites da orla marítima ficam estabelecidos de acordo com os seguintes 
critérios: 
1)marítimo: isóbata de dez metros de profundidade na qual a ação das ondas passa a 
sofrer influência da   vulnerabilidade topográfica do fundo marinho, promovendo o 
transporte de sedimentos; 2) terrestre: cinqüenta metros em áreas urbanizadas e 
duzentos metros em áreas não urbanizadas, demarcadas na direção do continente a 
partir da linha preamar ou do limite final de ecossistemas, tais como caracterizados 
por feições de praias, dunas, áreas de escarpas, falésias, costões rochosos, restingas, 
manguezais, lagunas, canais ou braços de mar, quando existentes, onde estão situados 
terrenos de marinha e seus acrescidos. 
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     As vantagens locacionais e a acessibilidade conferem à zona costeira alto grau de 

conflitualidade, interesses diversos e valor diferencial, além disso, outros atributos lhes são 

particulares como assinala Moraes (1999, p.30) [...] os terrenos próximos ao mar são 

relativamente raros se comparados às terras emersas o que lhe atribui um caráter diferencial,  

assim, o valor dos lugares no litoral é mais elevado do que na hinterlândia, o que acaba por 

condicionar um direcionamento dos seus usos. Do ponto de vista da biodiversidade, esta 

região possui ainda  ecossistemas de elevada riqueza e relevância ecológica. 

    No Litoral Norte da Bahia e no Nordeste brasileiro vem ocorrendo uma situação 

similar às tendências nacionais, a partir dos anos 1970, quando o modelo de industrialização 

implantado na RMS, gerou processos urbanos complexos e um crescimento populacional 

significativo que se expandiu ao longo da rodovia BA - 099 estimulando a especulação 

imobiliária, o lazer, empreendimentos turísticos e o veraneio e a demanda por infraestruturas 

para atender às novas classes sociais urbanas. 

A inserção desta região no circuito turístico nacional e internacional dominado pelas 

empresas espanholas, portuguesas e secundariamente pelas empresas italianas e francesas se 

caracteriza pela implantação de enclaves turísticos, mega-resorts hoteleiros e condomínios 

residenciais voltados para atender a demanda de um mercado global. Esse processo é, marcado 

por novas relações econômicas, políticas e sociais, sob a égide dos interesses hegemônicos, e 

por conflitos na dinâmica espacial e na estrutura social nos quais, condições e resistências 

culturais e sociais variadas são menos valorizadas, contribuindo para um aprofundamento das 

desigualdades sociais.  

      A estrutura produtiva regional baseada na agricultura, pecuária e no extrativismo vem 

sendo rapidamente substituída pelas atividades imobiliárias e de serviços. Essas atividades 

econômicas têm propiciado uma urbanização predatória, estimulando a especulação imobiliária 

e o crescimento urbano desordenado e o comprometimento da qualidade ambiental das 

localidades que se situam na faixa costeira do Litoral Norte da Bahia. A duplicação da rodovia 

BA-099, em 2001, no trecho compreendido Praia do Forte até Jandaíra, também denominada 

de “Linha Verde”, intensificou a integração do Litoral Norte ao tecido metropolitano, em 

especial à Salvador, a tendência é que nos próximos anos esta região esteja totalmente 

integrada à capital, como um contínuo metropolitano. 

Simultaneamente a chegada de novos investimentos grande parte da população local está 

buscando ocupação em atividades do setor de serviços ao mesmo tempo em que é pressionada 
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a se retirar da orla marítima e construir suas moradias em áreas mais afastadas e interiorizadas, 

após vender as suas habitações localizadas próximo ao mar para os turistas e comerciantes. 

Povoados e vilas crescem com os antigos moradores sendo pressionados a migrar para áreas 

periféricas e a vender sua força de trabalho à nova economia de base essencialmente urbana, 

ligada ao conjunto de atividades voltadas para a economia do turismo e do lazer. 

Segundo o Plano Diretor Municipal de Mata de São João (2005), o crescimento 

populacional nas localidades costeiras do município duplicou entre 1991/2000 passando de 

3.034 em 1991 para 7.193 habitantes em 2000 aumentando sua participação na população 

municipal de 10% para 22%. Esse crescimento significativo da população (taxa média em 

torno de 8%a.a.), nas vilas de Praia do Forte, e Imbassaí, e no distrito de Açu da Torre e nos 

povoados de Malhadas, Barro Branco, Campinas e Areal é justificado pela implantação de 

empreendimentos hoteleiros e imobiliários e de todas as atividades a ele relacionadas: 

serviços, comércio, emprego, infraestrutura, construção civil. Nesse mesmo período, a 

população que reside na área central do município aumentou de 1.729 para 1.997 habitantes. 

Já na porção oeste do município, que envolve a Sede Municipal reduziu a população passando 

de 25.353 para 24.429 habitantes e sua participação a nível municipal diminuiu de 84% para 

72%. 

                   Tal realidade tem mobilizado diferentes segmentos sociais no sentido de analisar, 

discutir e avaliar as transformações e os processos socioespaciais, econômicos, sociais e 

culturais, bem como o rápido processo de urbanização (como estilo de vida, forma de 

viabilizar a produção e fornecer serviços) que ocorre no Litoral Norte da Bahia.  Dentre esses 

segmentos, destacam-se o meio acadêmico com estudos e pesquisas desenvolvidas por 

Lorenzo (1996), Spínola (1996) Gomes Sobrinho (1998), Fontes (1999), Mattedi (2002), 

Magalhães (2003) Canguçu (2004), Santos (2006), Santos Pereira (2008), Souza (2009), e 

outros segmentos sociais relacionados ao setor público, privado e ONGS, que elaboram 

também estudos e pesquisas e atuam na região, dentre estas instituições destacam-se a 

Fundação Gárcia D’Ávila (1981), a Fundação Pró-Tamar (1982), a Fundação Onda Azul - 

Projeto Vetor Norte: um Projeto de Desenvolvimento Sustentável para a Costa dos Coqueiros, 

realizado em 2003, o Consórcio Intermunicipal Costa dos Coqueiros criado em 2001, e o 

Cluster de Turismo Costa dos Coqueiros, criado em 2005.  

 A área considerada para estudo situa-se no Litoral Norte do Estado da Bahia, na Zona 

Turística Costa dos Coqueiros e localiza-se entre o rio Joanes (limite sul) e o rio Real na divisa 
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com o estado de Sergipe (limite norte). O recorte espacial definido para esta pesquisa é a faixa 

costeira dos municípios de Camaçari e Mata de São João, onde existe a maior concentração dos 

investimentos públicos e privados. Convém salientar que a consolidação deste território como 

zona turística é resultado da conjugação de esforços do setor público e do setor privado 

relacionados a fatores políticos, sociais, econômicos e culturais construídos historicamente e 

determinada por interesses de uma ordem econômica mundializada.  

MAPA 1  Região Metropolitana de Salvador e Agreste de Alagoinhas/Litoral Norte-BA 2011 

Localização da área de estudo 

 

 

 

 

                Considerando as diversas abordagens e metodologias utilizadas no Brasil e na Bahia 

para efeitos de regionalização e fins de intervenção e planejamento do Estado, utiliza-se como 

referência para este estudo a proposta elaborada em 1980, pela Superintendência de Estudos 

Econômicos e Sociais da Bahia/ Secretaria de Ciência e Tecnologia (SEI/SEPLANTEC) que 

Elaboração: Lirandina Gomes e Felipe Serra 
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identificou 15 Regiões Econômicas1 em 415 municípios. Essa proposta de regionalização foi 

revisada em 2006 pela SEI, sendo substituída pelos Territórios de Identidade2, que passaram a 

se constituir nas unidades de planejamento do estado. (ARAÚJO, 2009). 

  De acordo com a SEI, a Região Econômica Litoral Norte, é atualmente denominada a 

de Território de Identidade – Agreste de Alagoinhas/ Litoral Norte, composta por 20 

municípios a saber: Acajutiba, Alagoinhas, Aporá, Araçás, Aramari, Cardeal da Silva, Catu, 

Conde, Entre Rios, Esplanada, Inhambupe, Itanagra, Jandaíra, Mata de São João, Ouriçangas, 

Pedrão, Pojuca, Rio Real, São Sebastião do Passe e Sátiro Dias (SEI, 2006). 

A região econômica que compreende o Litoral Norte possui 193 km de extensão de 

praia iniciados em Ipitanga no município de Lauro de Freitas até Mangue Seco em Jandaíra. É 

formado por cordões de dunas que acompanha o litoral de praias e coqueirais, margeando 

sistemas lagunares e restingas que abrigam bromélias, orquídeas e cactáceas. Os grandes rios 

como Joanes, Jacuípe, Pojuca, Imbassaí, Sauípe, Inhambupe e Real, que banham a região 

além dos inúmeros riachos, configuram uma área bem diversificada e valiosa em recursos 

naturais. Soma-se a isso a existência de localidades pitorescas que mantêm a história e 

tradição de tempos passados ou adotam estilos de vidas alternativos como é o caso da praia de 

naturismo em Massarandupió e da aldeia hippie em Arembepe. 

No âmbito do PRODETUR3 – BA, em 1992, foram criadas sete zonas turísticas no 

Estado, abrangendo 53 municípios a partir dos seguintes critérios: proximidade aos 

aeroportos, acessibilidade, disponibilidade de grandes áreas desocupadas, quantidade e 

qualidade dos atrativos naturais e culturais e o grau de desenvolvimento do turismo. Com 

base no Zoneamento Turístico criado no Programa, foram definidas as seguintes zonas; Costa 

                                                 
1 As regiões econômicas são unidades espaciais, estabelecidas pela Secretaria de Planejamento do Estado da 
Bahia, comumente utilizadas para divulgação de estatísticas agregadas. Além disso, expressam atividades 
econômicas predominantes no estado. Comportam, entretanto, de forma geral, grande heterogeneidade interna 
entre os municípios integrantes, tanto em termos, econômicos, sociais, ambientais como demográficos. 
 
2 Os territórios de identidade são considerados como arranjos espaciais ou uma nova forma de configuração 
espacial para implementação de políticas publicas. Adotados inicialmente pela Secretaria de Desenvolvimento 
Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), na Bahia existem 26 Territórios de Identidade, 
considerados como unidades de planejamento, no âmbito das quais são discutidas as formas de elaborar e 
implementar políticas publicas. 

3 O Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia foi elaborado e coordenado pela Empresa Baiana de 
Turismo (Bahiatursa) e a Secretaria de Cultura e Turismo (SCT) por intermédio da Superintendência de 
Investimentos em Pólos Turísticos (SUINVEST) e com apoio de consultores nacionais e estrangeiros. O 
Programa contou com o financiamento do BID repassados através do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e da 
contrapartida do tesouro estadual.  
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dos Coqueiros, Baía de Todos os Santos, Costa do Dendê, Costa do Cacau, Costa do 

Descobrimento, Costa das Baleias e Chapada Diamantina (BAHIA, 2005). 

A Zona Turística Costa dos Coqueiros é formada por sete municípios: Lauro de Freitas, 

Camaçari, Mata de São João, Entre Rios, Esplanada, Conde e Jandaíra, cujas sedes municipais 

se distanciam em média 60 km da linha da costa, a exceção do município do Conde, cuja Sede 

Municipal está localizada no litoral. O distanciamento e a precariedade das estradas entre a 

sede desses municípios aos povoados e vilas costeiras combinadas a concentração dos 

investimentos públicos e privados na zona litorânea e a prática de atividades econômicas 

diferentes constituem os fatores responsáveis para a formação de realidades sociais, 

econômicas e culturais distintas entre o interior e zona costeira dos municípios do Litoral 

Norte da Bahia. 

Por exemplo, no município de Mata de São João as localidades situadas nas diversas 

partes do município – Sede, Litoral e Zona Rural - apresentam situação socioeconômica 

diferenciada. Segundo o Plano Plurianual Municipal (PPM, 2010-2103) do município a 

população da zona urbana da Sede Municipal encontra-se próxima aos serviços públicos 

oferecidos, mas não há grandes empresas com ofertas de emprego. Desse modo, a maior parte 

da população que tem renda fixa é composta por funcionários da Prefeitura e beneficiários 

ligados à Previdência Social. Quanto à Zona Rural, as principais dificuldades são em relação 

ao acesso aos serviços públicos e, em geral, contam apenas com aquilo que produzem em suas 

terras. No Litoral, que compreende as localidades de Praia do Forte, Imbassaí e Sauipe, dentre 

outras, há muitos investimentos voltados ao turismo, na área imobiliária e hoteleira. A mão-

de-obra está sendo bem absorvida na construção civil, nos hotéis já em funcionamento, bem 

como nas atividades indiretas (Prefeitura de Mata de São João, 2009). 
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2. TERRITÓRIO, TERRITORIALIDADE E REDES HOTELEIRAS NO CONTEXTO 

DA GLOBALIZAÇÃO. 

 

As categorias de análise selecionadas para o desenvolvimento deste estudo são território, 

territorialidade e rede. O território constitui um dos temas tradicionais abordados na geografia, 

que ao longo do processo histórico de formação da sociedade e do Estado-Nação assumiu 

várias acepções.   

De acordo com Santos (1994) é o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz 

dele objeto de análise. O território são formas, mas o território usado são objetos e ações, 

sinônimo de espaço humano, espaço habitado. Para o autor, (2001, p.19) o território é a 

extensão apropriada e usada. [...] o uso do território pode ser definido pela implantação de 

infra-estruturas para os quais igualmente utiliza-se a denominação sistemas de engenharia, mas 

também pelo dinamismo da economia e da sociedade. São os movimentos, da população, a 

distribuição da agricultura, da indústria e dos serviços, o arcabouço normativo, incluídas a 

legislação civil, fiscal e financeira, que, juntamente com o alcance e a extensão da cidadania 

configuram as funções do novo espaço geográfico (SANTOS; SILVEIRA, 2001). Assim para 

os autores, as grandes contradições do nosso tempo passam pelo uso do território. 

Numa abordagem política da espacialidade, autores como Becker (1983), Raffestin (1993) e 

Souza (1995) consideram o território como um espaço fundamentalmente definido e delimitado 

por e partir das relações de poder, na perspectiva desses autores o território é relacional. Para 

Becker (1983, p. 8) “o processo de produção do território é determinado pela infraestrutura 

econômica, mas regulado pelo jogo político. Implica a apropriação do espaço pelo ator que 

territorializa o espaço. Implica também a noção de limite: a forma do território e a malha 

territorial são manifestações das relações de poder”, afirma a autora. 

Com base no pensamento de Santos (2005) entende-se que o território é o espaço de 

integrações horizontais e verticais, produzidos por uma interação organizacional que gera 

processos e formas espaciais complexas. As novas dinâmicas territoriais determinadas pela 

lógica econômica são denominadas por Santos (2005) de verticalidades e horizontalidades. 

 As verticalidades são definidas no território por Santos (2005, p.105- 106) “como um 

conjunto de pontos formando um espaço de fluxos. O sistema de produção que se serve desse 

espaço de fluxos é constituído por redes – um sistema reticular – exigente de fluidez e 

viscosidade”. Para o autor, esse espaço de fluxos vive uma solidariedade do tipo 
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organizacional, isto é, as relações que mantêm a agregação e a cooperação entre agentes 

resultam em um processo de organização, no qual predominam fatores externos as áreas de 

incidências. Esse processo é orientado pelos macroatores, aqueles que de fora da área 

determinam as modalidades internas da ação, (SANTOS, 2005). 

   Esse espaço de fluxos tem o papel de integrar os níveis econômicos e espaciais mais 

abrangentes afirma Santos (2005). Para o autor, esta integração é vertical, dependente e 

alienadora já que as decisões essenciais concernentes aos processos locais são estranhas ao 

lugar e obedecem a motivações distantes. [...] a tendência é a prevalência dos interesses 

corporativos sobre os públicos, quanto à evolução do território, da economia e das sociedades 

locais.  

      Nessa perspectiva, Santos (2005, p.106-107) afirma que “por intermédio das frações do 

território que constituem espaço de fluxos, as macroempresas acabam por ter um papel de 

ordenador do conjunto do espaço”. [...] assim, a construção do destino de uma área é entregue a 

interesses privatísticos de uma empresa que não tem compromisso com a sociedade local. 

Desse modo, quanto mais dominados pelos vetores da modernização e a lógica global esses 

espaços se tornam alienados, argumenta o autor.  

As horizontalidades são definidas por Santos (2005 p.109) como “zonas da contigüidade 

que formam extensões contínuas, é o espaço banal - o espaço de todos: empresas, instituições, 

pessoas; o espaço das vivências”. [...] nesse espaço, todos os agentes são de uma forma ou de 

outra são implicados, e os respectivos tempos, mais rápidos ou mais vagarosos são imbricados. 

Em tais circunstancias pode-se dizer que a partir do espaço geográfico cria-se uma 

solidariedade orgânica, um conjunto sendo formado pela existência comum dos agentes 

exercendo-se sobre um território comum, (Santos, 2005). Pode-se considerar que as 

horizontalidades é o lugar, onde todos os atores interagem, é o espaço do cotidiano. 

 Esse movimento dialético do território é analisado por Santos (2005, p.110-111) quando 

argumenta que nas horizontalidades funcionam ao mesmo tempo, vários relógios, realizando-

se, paralelamente, diversas temporalidades e quando comportam: 

 

 
“além das racionalidades típicas das verticalidades, que as atravessam, admitem a 
presença de outras racionalidades – são contra-racionalidades, isto é, formas de 
convivência e de regulação criadas a partir do próprio território e que se mantêm 
nesse território a despeito da vontade de unificação e homogeneização, 
características das verticalidades. [...] esse processo dialético impede que o poder, 
sempre crescente e cada vez mais invasor, dos atores hegemônicos, fundados nos 
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espaços de fluxos, seja capaz de eliminar o espaço banal que é permanentemente  
reconstruído segundo uma nova definição”. 
 

  
     Com efeito, os processos sociopolíticos e as novas dinâmicas territoriais decorrentes das 

relações de poder entre os atores hegemônicos e os atores subalternos entre a sociedade e o 

território são redefinidos sob uma nova ordem que implica também novas formas de 

apropriação e uso do território, (SANTOS, 2005). Nesse contexto, o autor lembra que o território 

se metamorfoseia em algo mais do que um simples recurso e, se constitui em abrigo.  

   Considerando as diversas concepções de território e territorialidade pode-se afirmar que 

território e territorialidade são conceitos híbridos resultado das relações de poder do estado, das 

empresas e das organizações e da sociedade (Raffestin, 1993). Para este autor, a territorialidade 

“é um conjunto de relações que se originam num espaço tridimensional sociedade-espaço-

tempo”. Neste sentido, a territorialidade corresponde às ligações que o território mantém com 

outros espaços, mediatizadas pelas relações humanas, podendo estar suscetíveis a variações no 

tempo e no espaço. 

        Estudos desenvolvidos por Becker (1982/1990) e Corrêa (1992) sobre a territorialidade 

gerada pelo Estado e pelas grandes corporações no Brasil visam explicar historicamente, o 

poder exercido pelo Estado e pelas empresas nas diferentes escalas espaciais, bem como as 

contradições e conflitos decorrentes deste processo. Dentre as pesquisas realizadas por Becker 

destacam-se os estudos sobre a geopolítica da Amazônia em 1982. A autora analisa as 

estratégias e ações políticas do governo para ocupação e expansão da fronteira amazônica, e a 

apropriação e exploração deste espaço pelas corporações transnacionais. Ela enfatiza as 

práticas de controle e gestão territorial exercida pela Companhia Vale do Rio Doce e os 

conflitos entre esta corporação e os garimpeiros de Carajás, concluindo que, cada vez mais, o 

controle do espaço é utilizado como forma alternativa de controle social, sendo em si, um 

poder.  

     Nesta perspectiva Becker (1983, p. 83) define a territorialidade como: 

 

 “um fenômeno associado à organização do espaço em territórios diversos, 
considerados exclusivos por seus ocupantes; é uma relação com o espaço, 
considerando os demais atores. A territorialidade “é o consumo do território, é a face 
vivida do poder”. (...) como significação da vida cotidiana, representa a oposição do 
local ao universal; representa relações mais simétricas do poder, pela busca de uma 
nova compartimentação do espaço, de uma malha territorial vivida, que possa 
permitir o exercício do poder pelas coletividades, malha concreta que se opõe à 
malha abstrata, concebida e imposta pelo poder do estado”.  
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         Por sua vez, Corrêa (1991, p. 252) refere-se à territorialidade como “um conjunto de 

práticas e suas expressões materiais e simbólicas capazes de garantir a apropriação e a 

permanência de um dado território por um determinado agente social, o Estado, as empresas e 

os diferentes grupos sociais”. Segundo esta abordagem o autor, desenvolveu pesquisas sobre o 

papel das grandes corporações na organização espacial, com ênfase na gestão do território e 

nas práticas espaciais exercidas por grandes grupos multinacionais, a exemplo, do grupo Souza 

Cruz dentre outros. Com base nesses estudos, ele argumenta que na fase atual do capitalismo as 

grandes corporações multifuncionais e multilocalizadas desempenham papel fundamental na 

organização espacial, exercendo controle sobre amplo e diferenciado território. Esse controle 

constitui um dos meios através do qual a corporação garante com máxima eficiência a 

acumulação de capital e a reprodução de suas condições de produção. 

Numa perspectiva, multiescalar Souza (1995) considera que o território é definido [...] 

“a partir das relações de poder espacialmente delimitadas operando sobre um substrato 

referencial”. Enquanto que a territorialidade, para ele, significa os tipos gerais em que podem 

ser classificados os territórios conforme sua dinâmica e propriedades. Segundo esta abordagem 

o território contempla diversas formas e manifestações do poder. 

 

 

2.1 Redes, território e empresas  

 

A interação entre território e redes e empresas tem sido estudada em várias áreas do 

conhecimento como a sociologia, a geografia, a economia, administração a comunicação entre 

outras áreas. De uma forma geral esses estudiosos discutem os diferentes tipos de redes e seu 

papel no contexto atual da economia mundializada e da sociedade informacional, bem como a 

relação entre as redes, a economia, a cultura e a política. Fortemente influenciados pelos 

teóricos franceses, no Brasil, os estudos sobre redes, política e território foram desenvolvidos 

pelos geógrafos Santos (1988, 1996), Corrêa (1992), Dias (2005), Hasbaert (1995) e Toledo 

(2001), Pereira e Kahil (2006), dentre outros.  

 Esses autores trazem um amplo debate sobre a constituição dos diferentes tipos de redes e, 

sua influência na formação sociopolítica da sociedade contemporânea, assim como, seu 

rebatimento na produção e organização do espaço. Esses estudiosos abordam o conceito de 

rede e sua relação com o território sob variadas perspectivas, seja como elemento técnico, 
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material e imaterial, bem como a formação das redes a partir da ação das grandes empresas e 

suas lógicas de uso do território no contexto da globalização.   

Para Santos (1996, p.262) a definição de redes se enquadra em duas grandes matrizes: 

“a que apenas considera o seu aspecto, a sua realidade material e, uma outra, onde é levado em 

conta o dado social”. Do ponto de vista da sua materialidade, o autor cita Currien (1988, p.212) 

o qual, define as redes como {...} toda infraestrutura, permitindo o transporte de matéria, de 

energia e informação, e que se inscreve sobre um território onde se caracteriza pela topologia 

dos seus pontos de acesso ou pontos terminais, seus arcos de transmissão, seus nós de 

bifurcação ou de comunicação”. (...) mas a rede é também social e política, pelas pessoas, 

mensagens e valores que a freqüentam, lembra o autor. 

  Santos (1996) define redes geográficas e discute suas articulações com o território, o poder 

e as corporações partindo da idéia de que a existência das redes é inseparável da questão do 

poder, sendo os atores hegemônicos aqueles que mais se beneficiam das múltiplas funções das 

redes atribuindo, portanto, a esses atores um papel privilegiado na organização e produção do 

espaço. Dentre os benefícios viabilizados pelas redes aos atores hegemônicos, o autor, salienta 

a fluidez, como elemento essencial para a circulação de idéias, produtos, dinheiro, capital e 

pessoas. Assim, a fluidez contemporânea é baseada nas redes técnicas, que são um dos suportes 

da competitividade. 

     Ainda considerando o dinamismo e o movimento dialético das redes e o suas implicações 

na organização dos territórios, Santos (1996, p.279), afirma que “mediante as redes, há uma 

criação paralela e eficaz da ordem e da desordem no território, já que as redes integram e 

desintegram, destroem velhos recortes espaciais e criam outros. Conclui o autor [...] “o fato é 

que a rede é global e local, una e múltipla, estável e dinâmica, faz com que a sua realidade, 

vista num movimento de conjunto, revele a superposição de vários sistemas lógicos, a mistura 

de várias racionalidades cujo ajustamento, aliás, é presidido pelo mercado e pelo poder 

público, mas sobretudo,  pela própria estrutura socioespacial”. 

    Essa relação entre o território e as redes é, marcada por fortes conflitos e contradições, 

entre um espaço local, espaço vivido por todos os vizinhos, e um espaço global, habitado por 

um processo racionalizador e um conteúdo ideológico de origem distante que chegam a cada 

lugar com os objetos e normas estabelecidos para servi-los (SANTOS, 1994). Neste sentido, o 

autor considera essencial retomar: 

“a noção de espaço banal, isto é, o território de todos freqüentemente contido nos 
limites do trabalho de todos; e de contrapor essa noção à noção de redes, isto é, o 
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território de todos, daquelas formas e normas ao serviço de alguns. Contrapõem-se, 
assim, o território todo e algumas de suas partes, ou pontos, isto é, as redes. Mas, 
quem produz, quem comanda, quem disciplina, quem normatiza, quem impõe uma 
racionalidade às redes é o Mundo” (SANTOS, 1994, p. 18 -19). 
 

Esse mundo é uma metáfora, enfatiza (Santos, 1994), é multifacetado e ele se expressa 

através do mercado universal e dos governos mundiais; como o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) o Banco Mundial, as organizações universais, a Organização Mundial do Comércio 

(OMC), as universidades mundiais etc. Nesse contexto, de acordo com o autor, na suposta 

democracia do mercado, o território é o suporte de redes que transportam as verticalidades, isto 

é, regras e normas utilitárias, parciais e egoísticas (do ponto de vista dos atores hegemônicos) 

enquanto as horizontalidades hoje enfraquecidas levam em conta a totalidade dos atores sociais 

e das ações.  

     Esse conflito entre o local e o global, entre o mercado que singulariza e a sociedade civil 

que generaliza, é analisado por Santos (2001, p. 19) quando afirma ser:  

 

 [...] indispensável insistir na necessidade de conhecimento sistemático da realidade, 
mediante o tratamento analítico desse seu aspecto fundamental que é o território 
usado ou o uso do território. A tendência atual é que os lugares se unam 
verticalmente e tudo é feito para isso em toda parte. Créditos internacionais são 
postos à disposição dos países mais pobres para permitir que as redes se estabeleçam 
ao serviço do grande capital. Mas os lugares também podem se unir horizontalmente, 
reconstruindo aquela base de vida comum susceptível de criar normas locais e 
normas regionais. 

     

  Raffestin (1993) aborda de forma inovadora a relação entre território, poder e suas 

articulações com as redes técnicas, destacando o papel dos atores sociais na circulação e 

comunicação e as possibilidades de disseminação do poder através das redes. O autor traz uma 

discussão sobre a interação, território, poder e as redes. Para ele, as redes são um instrumento 

do poder, que tanto aprisiona como libera, que tanto inclui como exclui, indivíduos e grupos 

sociais.  

Nessa perspectiva, Raffestin (1993) argumenta que “o poder se distribui sobre o território e 

usa a rede como via através da qual emite seus comandos, ele próprio pela sua permeabilidade 

se move e se manifesta através da rede, se exerce através da rede, de maneira mais ou menos 

efetiva, de acordo com a adaptabilidade da rede, o poder, ele próprio se faz rede”. Assim, para 

ele, a adaptabilidade das redes lhes confere a capacidade de permitir e impedir o seu uso, de 

definir aqueles que poderão ter acesso a esta ou pelo menos acesso a algumas partes desta. E 

conclui o autor [...] o uso da rede enquanto via pela qual o poder se manifesta também é 
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diferenciado de acordo com a fonte e a posição hierárquica do indivíduo na sociedade, a qual 

definirá o seu acesso a certas partes das redes e, como conseqüência, o seu nível de mobilidade 

dentro dessa.  

    Dias (2005) apoiada em vários autores como Santos (1988), Musso (2003) e Parrochia 

(2001) analisou o papel das redes na organização do espaço brasileiro, a partir de duas lógicas 

distintas. De acordo com a autora, a  primeira  lógica das redes é definida pelos agentes 

hegemônicos, que desenham, modelam e regulam o espaço, sendo,  portanto, essencial 

conhecer as ações e as estratégias dos agentes e a maneira como as redes são desenhadas e 

administradas. A outra a lógica é a dos territórios que no contexto da globalização dada às 

inovações tecnológicas servem como suporte das redes que transportam as verticalidades. 

Tendo como referência os trabalhos de Santos (1997) e Corrêa (2001) Pereira e Kahil 

(2006) destaca uma tipologia de redes que atualmente compõe o espaço geográfico, distintas 

das primeiras redes geográficas que tinham como função principal a distribuição. Estes novos 

tipos de redes caracterizam-se pelo uso intensivo das tecnologias da informação e da 

comunicação promovendo novas possibilidades de uso do território, tendo como resultado a 

formação de um meio técnico cientifico-informacional lembra as autoras. Neste contexto, as 

redes são analisadas segundo a existência de fixos e fluxos no território que o animam, e são 

consideradas pelas as referidas autoras como [...] formas, mas também como normas que 

possibilitam a realização dos movimentos no território. 

 Os diferentes tipos de redes transportam objetos e informações, comunicam dados, 

compartilham posições políticas e ordens no espaço geográfico, entre diferentes pontos e 

agentes. As redes que se configuram na atualidade têm características distintas conforme 

evidencia Pereira e Kahil (2006): 

 

As redes de infraestrutura que funcionam como suporte para o fluxo de materiais e 
informações no território, como por exemplo, as redes de transportes (rodovias, 
ferrovias, etc) e as de comunicação e informação (infovias, internet, sistemas de 
comunicação via satélite e etc) que se apresentam como estruturas que são resultado 
e resultante de uma maior tecnicização do espaço geográfico, visando a realização 
ótima das ações empreendidas pelos agentes que delas participam. As redes de 
serviços configuram um outro tipo. Estas são formadas não só pelas redes 
informacionais, como também pela organização de pontos e agentes no território 
para a realização de determinada atividade. Estas redes apesar de não se ausentarem 
do uso das redes técnicas e materiais, porque se realizam através delas, podem ser 
consideradas como redes imateriais porque denotam principalmente as articulações 
políticas e sociais organizadas para a realização de forma multilocalizada no 
território, por exemplo, a parcela técnica de produção de grandes empresas 
(PEREIRA E KAHIL, 2006, p. 218). 
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É nesta perspectiva que Pereira e Kahil (2006) analisam a formação das redes a partir 

da ação das grandes empresas e as define como [...] uma estrutura organizacional e técnica, 

mas também e principalmente, como um instrumento de organização social e política, 

constituída de forma diferenciada pelos agentes para o estabelecimento de fluxos tangíveis e 

intangíveis, materiais ou de informação, produzindo um controle vertical da produção e dos 

territórios em que ela se distribui.  

 Com relação às grandes empresas são estas que dispõem de melhores oportunidades de 

acesso e uso dos diferentes tipos de redes que tem dentre outros objetivos: aperfeiçoar o 

processo produtivo, os lucros e intensificar suas estratégias de expansão internacional. Pereira 

e Kahil (2006) salientam que [...] as redes atuais podem ser compreendidas como estruturas 

fundamentais para o desenvolvimento de novas estratégias de realização e distribuição do 

processo produtivo. Assim, as grandes empresas utilizam com freqüência tanto as redes 

técnicas/ materiais como as redes de serviços. Esta última é formada por redes informacionais 

como também pela organização de pontos e agentes no território para a realização de 

determinada atividade, lembram as autoras. 

Num crescente contexto de competitividade e expansão internacional, as grandes 

empresas se utilizam dos diferentes tipos de redes para novas estratégias de realização e 

distribuição do processo produtivo. Dentre estas novas estratégias desenvolvidas pelas 

empresas transnacionais destaca-se a formação das chamadas “empresa-rede” termo utilizado 

por Chesnais (1996) para designar as novas formas de organização do processo produtivo no 

contexto da economia mundializada. Estas novas formas de organização do processo produtivo 

são denominado por alguns autores de modelo de produção “flexível” ou “pós-fordista” que se 

caracteriza pelo uso intensivo de tecnologias da informação e novos acordos contratuais e 

parcerias  baseado na flexibilidade e cooperação entre empresas (Pereira; Kahil  2006). 

Para Chesnais (1996, p.109) a “empresa-rede” apresenta-se [...] não como uma “ruptura” 

com as hierarquias e a internalização, mas antes como uma nova forma de organizar e 

gerenciar essas hierarquias, bem como de maximizar as possibilidades de “internalizar” as 

externalidades, proporcionadas pelo funcionamento em rede. 

Offner e Pumain (1996) trazem uma importante contribuição de como relacionar os 

espaços das empresas e o território, considerando que a mediação entre estes ocorre tanto 

através das redes de caráter técnico como social. Assim, os autores estabelecem uma relação 
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entre as empresas e os espaços nos quais elas operam lembrando que as empresas imprimem 

sua lógica no território:  

[...] as empresas mobilizam a formação de rede tanto nos casos das organizações 
hierárquicas, como também nos casos de relações de cooperação. As redes de 
empresas enquanto elementos de busca de eficiência visam “organizar o controle de 
seu mercado, de seus fatores de produção e de seus recursos em termos de inovação, 
com isso elas se apóiam cada vez mais nas relações em rede”. Por sua vez, o 
território produz redes que se refere ao espaço das empresas: as redes que decorrem 
das dinâmicas territoriais tem a ver com a organização institucional e com as práticas 
sociais, salienta os autores (...) estas dinâmicas são vistas como uma produção 
coletiva favorecida pela proximidade. (OFFNER E PUMAIN, 1996, p.1-2). 
 
 

Nessa perspectiva Offner e Pumain, (1996) definem o território como “a projeção das 

formas sociais em locais definidos devendo-se levar em conta uma ampla gama de relações, 

sem se limitar aos fluxos de bens, de serviços ou de dinheiro” e a territorialização “ como o 

processo que identifica as práticas sociais num determinado lugar”. Num dado contexto, a 

organização em redes se torna a maneira de ler os procedimentos de aprendizagem ou as 

convenções relativas, seja para acessar recursos, seja para construí-los argumentam os autores.  

[...] assim, as relações econômicas e sociais correspondem a processos que funcionam em 

escalas próprias que definem as características espaciais que às vezes tomam a forma de redes.  

Segundo esta lógica as redes situam as empresas nos modelos de gestão de concorrência 

(competição gerida) influenciadas tanto pela concorrência quanto pelos processos de 

cooperação, (Offner; Pumain, 1996). De acordo com os autores no modelo hierárquico, a 

empresa é concebida como uma “caixa preta” levada a expandir as fronteiras de seus próprios 

espaços. Ela pratica essa expansão com a ajuda de instituições, podendo utilizar formas de 

organização que estão a meio caminho da integração, ou pela busca de complementaridade 

entre os sistemas de produção. Nesse contexto, a parte ativa da “forma de rede” conserva seu 

caráter de representação global. Esta qualidade é utilizada para elaborar procedimentos 

destinados a reduzir a incerteza no funcionamento da empresa: reforçando sua autonomia, 

através do estabelecimento de convenções ou sendo estruturada em torno de redes de 

atividades de serviços. 

Em uma segunda etapa, a ênfase é colocada sobre a capacidade das dinâmicas 

territoriais de fazer surgir outros tipos de “formas de rede” afirmam Offner e Pumain (1996).  

Para os autores o fato de considerar essas formas leva as empresas a contemplarem diversas 

relações com seu ambiente. É naturalmente sob essa ótica que a parcela de cooperação torna-se 

preponderante, mas sem eliminar a influência dos modelos hierárquicos de organização. 
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Procedimentos de aprendizado, surgimento de meios que operam de acordo com seus códigos, 

especificidades dos territórios urbanos são elementos que conferem à coordenação uma dupla 

dimensão. A emergência do tema cooperação introduz uma ruptura na concepção clássica da 

empresa, pensada como uma organização, esta constitui uma estrutura que gera e coordena as 

operações, salientam Offner e Pumain (1996). 

 Assim, os autores chamam a atenção de que o mercado já não é mais o único modo de 

coordenação. Por exemplo, a minimização dos custos de transação, que é a partir de agora um 

importante critério de eficiência, pode levar a privilegiar as hierarquias ou as formas híbridas, 

como os contratos. A cooperação surge como uma alternativa à empresa e ao mercado para 

resolver os problemas de coordenação.  

Nesse contexto, as formas de organização empresarial situam-se, simultaneamente, sob a 

influência de duas tendências conforme destacam Offner e Pumain (1996): 

 

 uma tendência enfatiza a complexidade técnica, apresentando como objetivo o 
problema de alocação de recursos, identificando as interações que se traduzem em 
termos de preço, a introdução da rede é fortemente dominada pelas lógicas 
funcionais. A outra, faz das relações sociais um trunfo, também se interessa pelo 
problema da criação de recursos; a rede é construída com base na coesão. No 
primeiro caso, o lado informal desempenha um papel complementar diante das 
organizações hierárquicas quando falta eficiência nos procedimentos convencionais 
de coordenação de agentes econômicos. No segundo caso, constitui um elemento 
regulador quando participa de um processo de criação de novos recursos (OFFNER 
e PUMAIN 1996, p.3) 
 
 

Assim, as redes constituídas apresentam vários graus de hierarquização conforme os 

princípios de construção baseados na circulação de informações, institucionalização, 

organização horizontal ou uma quase-integração (Offner e Pumain 1996). Referindo-se as 

diferentes formas de organização empresarial, os autores, ressaltam que as empresas buscam 

flexibilidade e competitividade, sendo em muitos casos, a origem da desintegração vertical 

da empresa ou, ao contrário, da integração de várias organizações sob “formas de redes”.  

A adaptação à globalização dá lugar a diferentes formas de cooperação e organização 

empresarial, dentre as quais Offner e Pumain (1996) destacam: a coordenação vertical “a 

informação remonta  a estrutura hieráquica dos dirigentes que a centralizam, controlam e 

toma as decisões, as relações da rede são do tipo funcional”.  A coordenação horizontal “ela 

se realiza ao nível do ateliêr, sendo levadas para a hierarquia superior apenas as informações 

de caráter estratégico. Para os autores, relações com os parceiros são regidas por um 

princípio de reciprocidade. Este princípio leva a uma partilha de riscos: a preponderância é 
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dada às relações horizontais em detrimento das relações verticais, o que leva a uma maior 

mobilização do know-how, a uma partilha de conhecimentos e desenvolvimento do 

aprendizado pela prática. Este modelo de cooperação inter-firmas é baseado nas relações 

entre uma empresa principal  e as empresas satélites, todas formando uma complexa rede de 

subcontratação em cascata. 

Offner e Pumain (1996, p.11) propõem finalmente, que façamos uma leitura da 

empresa a partir do território, abandonando a problemática que se interessa apenas pela 

alocação de recursos e, segundo a qual, a rede só permitiria uma distribuição criteriosa dos 

fatores visando maximizar a eficácia da organização. Segundo os autores, o movimento 

interno e externo da organização de empresas procura as externalidades do território. Para 

eles, a eficiência dinâmica de um território seria, assim, atribuída à criação de duas 

vantagens: o ambiente industrial, concebido como o enriquecimento dos recursos humanos 

através da existência de um mercado de trabalho específico e de efeitos de aprendizagem: a 

interdependência e as complementaridades tecnológicas. Uma tal mudança de perspectiva 

significa que a ênfase é colocada sobre a dinâmica da formação e da evolução territorial.  

Nessas condições, Offner e Pumain (1996, p.12) argumentam que o território deixa de 

ser considerado como um estoque de recursos genéricos, sendo considerado como uma 

construção de recursos em  que a empresa se insere, ou seja, um processo de 

territorialização. Esses recursos não são transferíveis, porque eles não se reduzem aos 

insumos técnicos e econômicos de tipo mercantil, mas se integram aos processos de 

aprendizagem, relações institucionais, regras implícitas e relações informais. Nesta 

abordagem, a territorialização é, então, o processo pelo qual o espaço da empresa combina 

com outros espaços, jurídicos, sociais, históricos, em um tempo e determinado local, 

produzindo especificidades suscetíveis de desempenhar um papel identificatório em razão 

dos códigos que carregam. 

  Nessa perspectiva, a abordagem que mais se aproxima ao estudo das redes e sua 

relação com o território e que é adotada neste trabalho é, o território como suporte das redes 

de empresas que utilizam as infraestruturas de transportes, comunicação e serviços para 

realizar suas operações. Essas redes de empresas são transnacionais do setor hoteleiro, 

turístico e imobiliário que se integram vertical e horizontalmente para desenvolver operações 

estratégicas para sua inserção e permanência no mercado. Para um melhor entendimento desse 
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processo, na próxima secção será apresentado um arcabouço teórico acerca da 

internacionalização dessas empresas e suas implicações territoriais. 

       Neste sentido, o escopo deste trabalho está voltado para as redes de empresas hoteleiras 

que vem se internacionalizando desde meados da década de 1980, para os chamados países 

emergentes mobilizando capital, tecnologia, pessoas e idéias e estabelecendo fortes conexões 

entre o local e o global, entre áreas periféricas e áreas centrais. A ação dessas redes hoteleiras 

se caracteriza pela apropriação de significativas parcelas do território brasileiro para 

implantação de Complexo Turístico-Residenciais do tipo resorts que exigem modernas redes 

de infraestruturas de transporte e comunicação. 

  Visando ampliação do mercado, as redes hoteleiras internacionais, conquistam novos 

territórios, em especial os denominados “paraísos tropicais” e, neste caso, países em 

desenvolvimento, como o Brasil, apresentam-se como oportunidades para o crescimento desses 

empreendimentos. Além das vantagens locacionais, as redes hoteleiras internacionais contam 

com incentivos fiscais, flexibilidade na legislação ambiental e urbana, e preço do solo e mão- 

de - obra barata, se comparada aos mercados europeus e estadudinenses. Vale salientar, que 

embora a mão-de-obra seja barata não é qualificada para tal atividade não atendendo, portanto, 

na maioria das vezes, as expectativas das empresas, como também do Estado e da sociedade no 

que se refere a empregabilidade. Este assunto será tratado de forma detalhada no capítulo 5. 

Os fatores locacionais na atividade turística começaram a serem discutidos pelos 

geógrafos na década de 50, quando Christaller (1955) estabeleceu uma relação com a teoria dos 

lugares centrais e a localização das empresas turísticas no espaço, considerando a distância e as 

atrações do clima e da paisagem. Nesse sentido, o autor observou que diferentemente de outras 

atividades econômicas como, por exemplo, a atividade industrial que tende a concentração 

espacial, o turismo segue uma lógica que tende a desconcentração. (...) isto é, o turismo tende a 

se desenvolver naturalmente para a periferia das áreas centrais ou de regiões densamente 

povoadas, em decorrência do  turista procurar conhecer os lugares distantes e distintos do seu.  

O artigo de Christaller publicado em 1964, sobre “Algumas considerações acerca da 

Localização do Turismo na Europa”, trata da expansão do turismo em direção às regiões 

periféricas da Europa e a então emergente atividade nos países do Caribe. Este trabalho 

inspirou alguns geógrafos brasileiros como Silva (1996) e Eufrásio (2001) a compreender a 

espacialidade da atividade turística, bem como desenvolver uma abordagem geográfica do 

turismo.  
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Sobre o desenvolvimento das regiões turísticas, Eufrásio (2001, p. 293) afirma que: 

  
o padrão de desenvolvimento das atividades turísticas na periferia é o de uma busca 
contínua de novas áreas e se dá em ondas sucessivas: os pioneiros são artistas, 
pintores, por exemplo, que buscam lugares intocados para pintar;aos poucos se 
desenvolve uma colônia de artistas; em seguida chegam poetas e pessoas ligadas ao 
cinema, goumerts e a jeunesse dorée; o lugar entra na moda e as cabanas e chalés 
antigos tornam-se pensões, até que os empresários trazem os hotéis. (...) em outros 
lugares o mesmo ciclo se repete. 
 
 

A maioria destes autores faz referência à teoria de Christaller (1963) sobre a tendência 

a “periferização do turismo”. O referido teórico estudou a organização espacial do turismo na 

Europa considerando que “é típico dos lugares turísticos se localizarem na periferia” e 

concluiu que “o turismo é uma atividade da economia que evita os lugares centrais e as 

aglomerações industriais. (...), portanto, afirma o autor “uma tendência natural a se 

desenvolver para a periferia das regiões densamente povoadas, já que na maioria das vezes, o 

turista procura paisagens remotas e ambientes exóticos e idílicos, como: montanhas, praias, 

florestas e áreas rurais”. 

Essa teoria suscitou vários debates, criticas e utilizações, conforme salientou Assis 

(2003). A primeira crítica refere-se ao estudo de Pearce (1991), ao constatar que na Austrália 

os grandes centros metropolitanos são as principais áreas de atração de fluxos turísticos do 

país. Essa constatação contraria a tese de Christaller e nos permite afirmar que “o turismo é 

uma atividade que evita os lugares centrais não é universalmente verdadeira”.  

                   Silva (1996) com base na obra de Christaller publicou o artigo intitulado, Geografia, 

turismo e crescimento: o exemplo do estado da Bahia. Ele analisou historicamente o 

desenvolvimento do turismo na Bahia no período de 1950- 1995, tendo em vista as ações 

públicas implantadas pelo governo federal e estadual. Neste estudo, o autor, afirma que para o 

turismo não é possível estabelecer uma lei exata de localização, como acontece com outras 

atividades econômicas, pois, a tendência do turismo é dispersar os fluxos dos espaços centrais 

para os periféricos. Fundamentado nos fatores locacionais diferenciados, Silva (2003, p. 162) 

concluiu que: 

                
 (...) a territorialização turística permitirá que os lugares e regiões transformem suas 
vantagens comparativas proporcionadas pelo seu capital natural e cultural, em 
vantagens competitivas, assegurando a continuidade do dinamismo e contribuindo 
para promover, com uma determinada autonomia, um efetivo desenvolvimento 
socioeconômico. Assim, a dinâmica do desenvolvimento dependerá muito mais da 
capacidade de organização social e política dos territórios, valorizando laços de 
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coesão e de solidariedade, do que de outros aspectos externos, de pequena influência 
local e regional. 

  
 

        Todavia, vale salientar que o desenvolvimento espacial do turismo é influenciado pelo 

segmento do qual está associado e a disponibilidade de infraestrutura e serviços. Os recursos 

naturais e culturais enquanto vantagens comparativas não são suficientes para compor o chamado 

produto turístico. Para a constituição do espaço turístico e, este, atrair turistas é necessário um 

conjunto de infraestruturas como transportes, hotéis, aeroportos, pessoal qualificado, marketing, 

promoção e comércio que permita o seu deslocamento, permanência e consumo na área visitada.  

    Assim, verifica-se que o turismo urbano é o segmento dominante sendo, portanto, as grandes 

cidades os centros turísticos mais visitados no mundo a exemplo de Paris, Londres, Nova York, 

Barcelona dentre outras. No Brasil as áreas mais visitadas são Rio de Janeiro, São Paulo, 

Salvador, Recife Florianópolis etc. O segmento do turismo que tende a desenvolver-se em áreas 

periféricas e que tende à desconcentração geográfica é o ecoturismo, turismo rural, lazer, de 

aventura, segmentos que têm como atrativos os recursos naturais e a paisagem. Contudo, vale 

destacar que todos os segmentos demandam a infraestrutura para o seu desenvolvimento. 

                      Nos últimos vinte anos um dos aspectos mais expressivos na evolução do turismo 

brasileiro é o crescimento dos empreendimentos hoteleiros em áreas litorâneas do tipo Eco 

Resorts – hotéis de lazer que se caracterizam por uma complexa e moderna infraestrutura de 

lazer e serviços para atender as demandas do turismo global. Esses empreendimentos em sua 

maioria são implantados próximos ou no entorno das grandes metrópoles que permitem que eles 

se beneficiem da infraestrutura de aeroportos, portos, serviços bancários, de saúde dentre outros 

serviços.  

                        Dadas as suas especificidades a localização dessas redes hoteleiras é definida também em 

função da disponibilidade de grandes espaços ecologicamente conservados (a exemplo das áreas 

protegidas), acessibilidade e de infraestrutura urbana. Atraídos por incentivos governamentais e 

o potencial de crescimento do mercado brasileiro, a partir da década de 1990, grandes redes 

hoteleiras internacionais predominantemente européias tem implantado muitos Ecoresorts no 

litoral do Nordeste brasileiro. O que esses empreendimentos trazem de novo é a associação do 

capital turístico-hoteleiro ao capital imobiliário, a integração entre o hotel, campo de golfe e o 

condomínio residencial de uso turístico chamado de Complexo Turístico Residencial (CTR). A 

construção de segunda-residência é utilizada pelas empresas como forma de compensar o retorno 
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lento do investimento para a construção e implantação do resort afirmam os especialistas. Este 

tema  será abordado  no capítulos 5. 

As vantagens locacionais no turismo segundo Chesnais (1996) são representadas pela 

dotação de riquezas naturais, bem como pelo valor do patrimônio cultural e histórico de um 

país, associado a uma eficiente e moderna oferta de infraestrutura urbana. Esses fatores e 

também as multinacionais especializadas vão determinar a capacidade do país de atrair turistas. 

Segundo o autor, as atividades ligadas ao turismo como hotéis, restaurantes, clube de férias são 

intensivas em mão–de-obra; é por isso que as multinacionais do setor obtêm consideráveis 

vantagens por sua localização em países que combinem atrações naturais com mão-de-obra 

barata. Assim sendo, nota-se que as estratégias de localização de um empreendimento hoteleiro 

e a definição dos investimentos ainda são influenciadas por aspectos da racionalidade e 

otimização da locação de recursos, da disponibilidade de mão-de-obra e matéria prima. 

          As filiais desses grandes grupos econômicos, ao se implantarem nas diferentes regiões 

do mundo, criam novos territórios para as empresas, estas constituem uma territorialidade 

específica de acordo com suas necessidades funcionais e, também, com as diretrizes gerais da 

gestão central desenvolvida pela matriz. Assim, as empresas ao se instalarem em novos 

espaços, também passam a produzir uma nova territorialidade, já que passam a imprimir novas 

características ao lugar onde se fixaram. 

No período recente, a atividade turística registrou mudanças estruturais importantes 

como associação com o capital imobiliário, financeiro, fundos de pensão e estratégias diversas 

para o seu crescimento e expansão internacional, conforme destaca estudo realizado pela 

(CEPAL, 2008) “grandes empresas do setor turístico tem explorado o potencial de diferentes 

destinos mediante produtos estandardizados e estratégias globais, os quais permitem 

beneficiar-se de economias de escala, desenvolvimento de novos mercados, reduzir custos e 

oferecer aos clientes serviços atrativos a preços muito competitivos”. 

Dominado pelas grandes empresas transnacionais turísticas localizadas nos principais 

mercados emissores, esse processo é resultante da consolidação e concentração das principais 

empresas dos diferentes segmentos da indústria turística particularmente, companhias aéreas, 

operadores turísticos, e cadeias hoteleiras. Umas das tendências mais freqüentes no setor 

hoteleiro é a fragmentação da propriedade dos serviços turísticos o que permite a participação 

de diferentes agentes no sistema turístico. Assim nos últimos anos as principais cadeias 

hoteleiras têm abandonado suas estratégias de integração vertical centrando-se em serviços 
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básicos de gestão separando o negócio imobiliário das operações conforme salienta a CEPAL 

(2008, p.152): 

  em geral, as grandes empresas hoteleiras possuem marcas próprias e centram sua 
estratégia de crescimento em assinatura de acordos de gestão, arrendamento e 
franquia. As maiores cadeias do mundo, tem pouca participação de capital em 
imóveis onde funcionam seus hotéis. As empresas hoteleiras provêem uma marca e 
serviços de gestão, enquanto que propriedade de imóveis tem uma operação 
totalmente diferente, dirigida por empresas distintas. Assim, nas ultimas décadas o 
uso de franquias tem sido um elemento central de crescimento das empresas de 
serviços e dos hotéis.  Nesse contexto o desenvolvimento de estratégias de marca é 
cada vez mais importante, chamado branding; refere-se ao processo de construção de 
uma marca mediante a administração estratégica do conjunto total de ativos 
vinculados ao nome ou símbolo que o identifica. 

 

O desenvolvimento de estratégias de segmentação por marcas para atingir diferentes 

tipos de consumidores tem se constituído em uma das principais vantagens competitivas4 das 

grandes cadeias hoteleiras mundiais, especialmente, quando começa a evidenciar uma escassa 

diferenciação entre alguns destinos cujo resultado segundo relatório da CEPAL (2008, p. 152) 

é [...] o crescimento e a consolidação do mercado hoteleiro mediante fusões e aquisições 

significou também a concentração das principais marcas do setor em um numero reduzido de 

proprietários que administram sem que os consumidores percebam essas mudanças. 

 Na atualidade os quartos que operam com a marca das 10 principais cadeias hoteleiras 

internacionais representam cerca de 20% da oferta mundial afirma Bardham et all, (2008). 

Desse modo alguns ativos intangíveis como conhecimento do perfil dos clientes, o acesso aos 

sistemas de reservas, marcas e formas de organização empresarial se transformaram em 

vantagens competitivas chaves sobre as quais se sustentam as estratégias de crescimento das 

maiores cadeias hoteleiras, particularmente, as estadunidenses, (CEPAL, 2008, p.152, apud 

Johnson e Vanetti). 

Do ponto de vista espacial essa estratégia de expansão internacional das redes hoteleiras 

implica em alienação territorial, ou seja, o uso da marca rede hoteleira internacional 

reconhecida mundialmente adotada pelo complexo turístico–hoteleiro não importa em que 

região do planeta ele se instala passa a se constituir no próprio “destino turístico” gerando 

enclaves, fragmentação territorial e não estabelecendo, portanto, conexões com o entorno.    

                                                 
4 Vantagem competitiva ou diferencial competitivo é definida por Porter (1990) como um conjunto de 
características que permite a uma empresa ser diferente por entregar mais valor sob o ponto de vista dos clientes, 
diferenciando-se da concorrência, e por isso, obtendo vantagens de mercado. Segundo o autor, existem dois tipos 
básicos de vantagem competitiva: liderança no custo e diferenciação. A primeira estratégia a empresa procura 
tornar-se produtor com mais baixos custos no seu setor de atividade. Na estratégia de diferenciação a empresa 
procura ser única no seu setor de atividade nas dimensões mais valorizadas pelos consumidores. 
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Neste caso, a marca do empreendimento hoteleiro torna-se mais conhecida e valorizada do que 

região/lugar onde ele se instala que por sua vez reproduz as normas e procedimentos da matriz. 

Na Bahia tem-se como exemplo, os empreendimentos Club Mediterrané na Ilha de Itaparica e 

o Complexo Turístico Costa do Sauipe no município de Mata de São João. O Complexo Costa 

do Sauípe já operou com as marcas Accor, Marriot, Superclubs e Pestana. Esse processo de 

apropriação do espaço pela empresas hoteleiras internacionais nos remete ao pensamento de 

Santos (1994) ao afirmar que “os efeitos das empresas globais na organização espacial é 

fragmentador e desagregador transformando o território nacional em espaços nacionais da 

economia internacional. 

Esse modelo de organização da atividade hoteleira se desenvolveu com mais 

intensidade nos Estados Unidos onde as cadeias hoteleiras operam predominantemente 

mediante mecanismos de franquias e contratos de gestão enquanto que a propriedade de 

imóveis pertence a um conjunto bastante amplo de investidores, em especial, os fundos de 

investimentos imobiliários e fundos de pensão. Inclusive muitas empresas de fundos de pensão 

e investimentos imobiliários tornaram-se também proprietários de bens imóveis hoteleiros. No 

Brasil tem-se como  exemplo a PREVI e a FUNCEF. 

Considerado um modelo bem sucedido na década de 1980, foi importado por outros 

países desenvolvidos como Alemanha, Austrália, Canadá, Franca, Japão, Paises Baixos e 

Reino Unido e por alguns países emergentes como Brasil, China (Hong, Kong), México. Dessa 

forma, os projetos hoteleiro-imobiliários, combinam infraestrutura hoteleira, desenvolvimento 

imobiliário com diversas prestações de serviços orientados ao entretenimento e ao ócio. Em 

diferentes lugares onde esses projetos foram implantados associando-se aos diversos tipos de 

empresas locais e estrangeiras que vão desde empresas construtoras, instituições financeiras e 

fundos de investimentos, entre outros. 

Com relação às estratégias de expansão internacional das empresas Chesnais, (1996) 

observa que o franqueador entra com suas vantagens específicas (nome e reputação, know-how, 

volume financeiro e porte do grupo) bem como as vantagens ligadas aos aspectos imprevistos 

da demanda. A gestão centralizada da franquia visa assegurar ao menor custo, o controle da 

qualidade da prestação, graças à codificação, extremamente detalhada e padronizada, tanto dos 

serviços como dos procedimentos de relatório e controle, conforme salienta o autor (1996):  

 

As multinacionais deixam que os seus parceiros subalternos, os beneficiários da 
franquia, suportem o peso de todos os investimentos locais e enfrentem os 
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imprevistos das flutuações da demanda. Eles remetem totalmente aos franqueados 
tudo o que diz respeito aos numerosos problemas da administração cotidiana da força 
de trabalho. Longe de estar em contradição com a exploração das vantagens de 
localização, essa forma permite alcançá-las ao menor custo e com o máximo de lucro 
(CHESNAIS, 1996, p. 203) 
 

 
          Esse processo implica novas relações interempresas e mudanças nas escalas de 

intervenção, em muitos casos essas multinacionais não se territorializam, elas fazem um 

contrato de arrendamento dos hotéis nas áreas receptoras e passam a administrá-los, em outros 

casos as multinacionais vendem a franquia. Um exemplo, desta realidade, foi o arrendamento 

do Complexo Turístico Costa do Sauípe, implantado no Litoral Norte da Bahia. Este 

empreendimento foi inaugurado em 2000, composto de cinco hotéis, que inicialmente foram 

administrados sob forma de arrendamento por período de vinte anos por três cadeias hoteleiras 

internacionais, a rede francesa Accor que administrou os hotéis Sofitel Suítes e Sofitel Costa do 

Sauipe; a rede americana Marriott os hotéis Reinassance e Marriott a rede americana-

jamaicana que administra o Superclubs. As pousadas foram temporariamente administradas 

pela pelo grupo português Pestana Hotels. Atualmente o Complexo Sauípe é administrado pela 

proprietária do empreendimento a Sauipe S/A .      

       No que se refere aos modos de entrada desses investimentos no Brasil, na atualidade 

tendem a optar pela propriedade das unidades, conforme, destaca Breda (2008, p.8) em 

pesquisa realizada acerca dos investimentos portugueses no Brasil. A autora constatou que 

77% são investimentos de raiz e 23% são aquisições totais, sendo que apenas 23,5% são 

exploradas através de contratos de arrendamento. Dos hotéis propriedades das empresas, 

61,5% são sole-ventures e 38,5% são joint-ventures. Na área de turismo em média as empresas 

têm 2 parceiros, que são na maioria empresas portuguesas de médio ou grande porte conclui a 

autora. 

            Já as redes hoteleiras espanholas, segundo Horrillo (2008) elegem como modos de 

entrada em mercados internacionais, a inversão direta total ou parcial, cujos acordos 

contratuais são predominantemente, contratos de gestão (53%), propriedade total (22%), 

propriedade compartida (9%), franquia (8%) e arrendamento (8%). A preferência por contratos 

de gestão permite maior controle sobre os negócios e diminui os riscos, argumenta a autora. 

           Numa perspectiva geográfica, as práticas espaciais dessas empresas são orientadas pelo 

princípio da seletividade espacial que resulta na fragmentação territorial, diversidade e 

urbanização.  
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         Segundo Corrêa (1992) as práticas espaciais são adotadas pelas empresas no momento 

em que estas produzem sua organização espacial. Dentre essas práticas espaciais, o autor, 

destaca a seletividade espacial que consiste em:  

[...] Tensificação da atuação da corporação em decidir sobre um determinado lugar 
segundo este apresente atributos julgados de interesse pela empresa. Como 
decorrência a fragmentação territorial constitui o processo de divisão do espaço em  
que leva a implantação de novas unidades vinculadas  ao processo de produção ou 
distribuição (CORREA, 1992, p.10).  
 

       A diversidade para o autor refere-se às diferentes formas do arranjo espacial decorrente 

da diversidade natural e sociocultural combinada com as atividades humanas, mediadas pela 

técnica e determinada pela lógica do mercado. A urbanização, como fenômeno da modernidade 

é entendida como estilo de vida, forma de viabilizar a produção e fornecer serviços constitui 

fator essencial ao desenvolvimento da atividade hoteleira e turística. 

Para Moreira (2007, p.81) a seletividade espacial é o processo de eleição com que a 

sociedade inicia a montagem da sua estrutura geográfica. Ela é uma expressão direta e 

combinada dos princípios da localização e da distribuição. Por meio da localização o homem 

elege a melhor possibilidade de fixação espacial das suas ações. A distribuição compõe o 

sistema de localizações e transforma a seletividade numa configuração de pontos e o todo 

numa extensão. 

Na atualidade de acordo com o autor, a seletividade é determinada pela lógica do 

mercado, transformada numa prática de ocupação cada vez mais espacializada e fragmentária 

do espaço, orientando-se pela e em função de uma divisão territorial do trabalho que baixe os 

custos e aumente a produtividade. 

     
   
2.2 Internacionalização do capital e as novas configurações territoriais  

        

Santos (2005 p.22) define a globalização como [...] o ápice do processo de 

internacionalização do mundo capitalista, segundo o qual deve ser entendido a partir de dois 

elementos fundamentais; o estado das técnicas e o estado da política. [...] as técnicas são 

oferecidas como um sistema e realizadas combinadamente através do trabalho e das formas de 

escolha dos momentos e lugares de uso. Assim, para o autor, o atual estágio da globalização é 

resultado das combinações dos sistemas técnicos presididos pela tecnologia da informação e de 

sistemas políticos que devem ser compreendidos com base nos seguintes fatores: a unicidade 
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da técnica, a convergência dos momentos, e a existência de um motor único na história, 

representado pela mais-valia globalizada, para o qual um mercado global utilizando esses 

sistemas de técnicas resulta na globalização perversa. Nesse sentido, Santos (2005) afirma que: 

[...] A tirania do dinheiro e da informação são os pilares da produção da história atual 
do capitalismo globalizado. A associação entre a tirania do dinheiro e a tirania da 
informação, conduz, desse modo, à aceleração dos processos hegemônicos, 
legitimados pelo “pensamento único” enquanto os demais processos acabam por ser 
deglutidos ou se adaptam passiva ou ativamente, tornando-se hegemonizados. Os 
processos não hegemônicos tendem a desaparecer ou permanecer, mas de forma 
subordinada exceto, em algumas áreas da vida social e em certas frações do território 
onde podem manter-se relativamente autônomos, isto é capazes de uma reprodução 
própria (SANTOS, 2005, p.35). 

 

Santos (2005) argumenta que a técnica da informação por meio da cibernética, da 

informática e da eletrônica vai ter um papel determinante sobre o uso do tempo, permitindo em 

todos os lugares, a convergência dos momentos, assegurando a simultaneidade das ações e, por 

conseguinte acelerando o processo histórico. Esses sistemas técnicos alcançam os países de 

forma diferenciada e em graus diversos favorecendo aos agentes hegemônicos, a exemplo das 

empresas globais, que atuam de forma seletiva e hierarquizada fragmentando tanto a produção 

quanto o território.   

Para Santos (2005) o progresso científico, técnico e informacional viabilizou a 

convergência dos momentos, a operação planetária das grandes empresas globais, revolucionou 

as finanças, permitindo as empresas que operem em diversos lugares durante o dia inteiro. [...] 

a simultaneidade dos momentos vai permitir o conhecimento instantâneo e a informação 

globalizada. Por sua vez o motor único refere-se o autor, [...] a mais-valia universal cuja 

produção se dá em escala mundial por intermédio das empresas globais. Isso é possível porque 

nos encontramos em um novo patamar da internacionalização, com uma verdadeira 

mundialização do produto, do dinheiro, do crédito, da dívida, do consumo e da informação. 

Contudo, essa tendência a mundialização da técnica e da mais-valia não significa que a 

internacionalização se desenvolveu de maneira completa em todos os lugares e países, o que há 

em toda parte é uma tendência às mais diversas combinações de vetores e formas de 

mundialização, assinala Santos (2005, p.30). 

O uso dos sistemas técnicos e da informação pelos principais agentes da globalização, as 

empresas globais, subvertem a ordem espacial existente, impõe novas lógicas alterando o 

conteúdo e as formas espaciais, Santos (2005, p. 79). Desse modo, o autor afirma que “os 
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territórios tendem a uma compartimentação generalizada onde se associam e se chocam o 

movimento geral da sociedade planetária e o movimento particular de cada fração regional ou 

local e da sociedade nacional”. 

 Santos (2005) lembra que “o território não é um dado neutro e nem passivo, já que os 

lugares escolhidos acolhem e beneficiam os vetores da racionalidade dominante, mas também 

permite a emergência de outras formas de vida, produzindo uma verdadeira esquizofrenia do 

território”. Esse processo é marcado por tensões e conflitos entre interesses globais, nacionais e 

locais pela formação de espaços diferenciados na sua forma e função, chamado por Santos 

(2005) de espaços de fluidez e rapidez e espaços de lentidão, espaços opacos e espaços 

luminosos, cuja dinâmica destaca o autor: 

[...] Criam-se, paralelamente, incompatibilidades entre velocidades diversas; os 
portadores das velocidades extremas buscam induzir os demais atores a acompanhá-
los procurando disseminar as infraestruturas necessárias à desejada fluidez nos 
lugares que consideram necessários para a sua atividade”. Há, todavia sempre uma 
seletividade nessa difusão separando os espaços da pressa daqueles de outros 
propícios a lentidão e dessa forma acrescentando ao processo de compartimentação 
nexos verticais que se superpõem à compartimentação horizontal, característica da 
história humana até a data recente. Os espaços luminosos são aqueles que acumulam 
densidades técnicas e informacionais, ficando assim aptos para atrair atividades com 
maior conteúdo em capital, tecnologia e organização. Por oposição, os subespaços 
onde tais características estão ausentes seriam os espaços opacos (SANTOS,2005, 
p.84). 

 

Concordando com Santos (2005) se observa que o poder exercido pelas empresas globais 

não reduz o poder do Estado nacional, ele apenas se omite quanto aos interesses das 

populações locais e se torna mais forte, mais ágil e presente ao serviço da economia dominante.  

Embora, muitos estudiosos da globalização defendam a ideia do enfraquecimento do Estado 

com relação à ação das empresas transnacionais nos países periféricos. As alianças entre o 

poder político e o poder econômico facilitam as ações das empresas transnacionais para impor 

suas estratégias em cada parcela do território, pois, as empresas transnacionais não dispõem de 

força normativa para impor a cada território, suas vontades e interesses. De acordo com este 

raciocínio, Santos (2005) lembra que por intermédio de suas normas de produção, de trabalho, 

de financiamento e de cooperação com outras firmas, as empresas transnacionais se articulam 

as outras empresas e instituições dos países onde se instalam, impondo-lhes comportamentos 

compatíveis com seus interesses. 

 Os efeitos da ação das empresas globais na organização espacial são analisados por 

Santos (2005, p. 86) quando afirma que [...] esse novo poder das grandes empresas, é por 
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natureza desagregador, excludente, fragmentador, seqüestrando a autonomia dos demais atores, 

conduzindo regiões e países a fragmentação territorial e social. Os fragmentos resultantes desse 

processo articulam-se externamente segundo lógicas duplamente estranhas: por sua sede 

distante, e longínqua quanto ao espaço da ação, e pela sua inconformidade com o sentido 

preexistente da vida onde se instala. Desse modo produz-se uma verdadeira alienação territorial 

à qual correspondem outras formas de alienação. Esse processo é deflagrado por lógicas 

exógenas e endógenas que por vezes são ambíguas, conflitantes e contraditórias e alteram a 

ordem espacial preexistente conforme nos mostra Santos (2005): 

[...] São áreas que funcionam sob um regime obediente e interesses subordinados às 
lógicas distantes, externas em relação as áreas de  ação, mas essas lógicas são internas 
aos setores e às empresas globais que as mobilizam. Daí se criarem  situações de 
alienação que escapam as regulações  locais ou nacionais, embora arrastando 
comportamentos locais, regionais, nacionais em todos os domínios da vida. 
Influenciando o comportamento do gasto público, do emprego e incidindo no 
funcionamento da economia regional e urbana,  por intermédio de suas relações 
determinantes sobre o comércio, a indústria, os transportes e os serviços. 
Paralelamente, alteram-se os comportamentos políticos e administrativos e o conteúdo 
da informação. Por outro lado, há todavia, uma dialética interna a cada um dos 
fragmentos resultantes. Os produtos com a responsabilidade de comando da economia 
regional inclui atores com diferentes perfis e interesses, cujo índice de satisfação 
também é diferente. Dentro de cada região, as alianças e acordos e os contratos sociais  
implícitos ou explícitos estão sempre se refazendo e a hegemonia deve ser sempre 
revista (SANTOS 2005, p.92-94). 

 

    Com relação aos impactos da globalização sobre a organização e a produção do espaço, 

Santos (1994) argumenta que o processo de globalização acarreta a mundialização do espaço 

geográfico, cujas principais características são: 

• a transformação dos territórios nacionais em espaços nacionais da economia 

internacional; 

• a exacerbação das especializações produtivas no nível do espaço; 

• a aceleração de todas as formas de circulação e seu  papel  crescente na regulação das 

atividades localizadas, com o fortalecimento da divisão territorial e da divisão social do 

trabalho e da dependência deste em relação as formas espaciais e às normas sociais 

(jurídicas e outras) em todos os escalões; 

• a produtividade espacial como dado na escolha das localizações; 

• o papel das organizações e dos processos de regulação  na constituição das regiões; 
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• a tensão crescente entre globalidade e localidade à proporção que avança o processo de 

globalização. 

      Além destas características os efeitos da globalização sobre a produção do espaço é a 

tendência a formação do meio técnico-científico informacional assinala Santos (1994) que se 

constitui segundo o autor num “espaço dotado de alta densidade técnica, são aportes da ciência, 

da tecnologia e da informação” o qual ele denomina de “zonas luminosas” que se contrapõe a 

áreas praticamente vazias “zonas opacas” coexistindo nesse contexto uma infinidade de “zonas 

intermediárias”. Esses espaços quando requalificados atendem, sobretudo, a interesses dos atores 

hegemônicos da economia e da sociedade e assim são incorporados plenamente às correntes de 

globalização. Neste contexto, Santos (1994) considera que o espaço global é formado de: 

 

[...] Redes desiguais que emaranhadas em diferentes escalas se sobrepõem e são  
prolongadas por outras, de características diferentes, desembocando em magmas 
resistentes à resificação. O todo constituiria o espaço banal, isto é o espaço de todos os 
homens, de todas as firmas, de todas as organizações, de todas as ações- o espaço 
geográfico. Mas só os atores hegemônicos se servem de todas as redes e utilizam todos 
os territórios. Eis porque os territórios nacionais se transformam num espaço nacional 
da economia internacional e os sistemas de engenharia criados em cada país podem ser 
bem mais utilizados por firmas transnacionais do que pela própria sociedade nacional 
(SANTOS 1994, p. 53). 

 

  A dinâmica dos espaços da globalização supõe adaptação permanente das formas e das normas 

argumenta Santos (1994). Assim conclui o autor, “essas normas são criadas em diversas escalas 

geográficas e níveis políticos, mas dada à competitividade mundial, as normas globais, induzidas 

por organismos supranacionais e pelo mercado, tendem a configurar as outras normas. Desse 

modo, todos os subespaços mostram presença simultânea de horizontalidades e verticalidades.  

     Chesnais (1996) desenvolve uma ampla discussão acerca da internacionalização do capital sob 

a égide do capital financeiro e seus desdobramentos na organização da economia mundial. Para o 

autor a expressão mundialização do capital é a mais adequada para compreender o atual estágio do 

processo internacionalização do capital, embora, muitos estudiosos, especialmente anglo-saxônicos 

utilizem o termo globalização. Para o autor a globalização é uma expressão ideológica das “forças 

do mercado” que mascara os efeitos mais perversos do capitalismo financeiro como a exclusão e o 

desemprego. 

     O termo global surgiu nas grandes escolas de administração de empresas na  business schools 

lembra Chesnais (1996), em começo dos anos de 1980, para se referir à “capacidade da grande 
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empresa elaborar, para ela mesma, uma estratégia seletiva à nível mundial, a partir de seus 

próprios interesses”. Segundo o autor, o uso indiscriminado e ideológico do termo globalização 

tem como resultado ocultar uma das características mais marcantes da mundialização:  

 
[...] Integrar como componente central da ação de um capital  “liberado” um duplo   
movimento de polarização, pondo fim  a uma tendência secular que ia no sentido de 
integração e convergência. A polarização em primeiro lugar é interna a cada país. E 
em segundo lugar a polarização é internacional, aprofundando brutalmente a 
distância entre os países situados no âmago do oligopólio mundial e dos países da 
periferia (CHESNAIS 1996, p. 37). 
  

             

         A mundialização deve ser pensada como uma fase específica do processo de 

internacionalização do capital e de sua valorização, à escala do conjunto das regiões do mundo 

onde há recursos ou mercados, e nada mais, salienta Chesnais (1996).  Neste contexto [...] a 

internacionalização inclui o comercio exterior, o investimento externo direto e os fluxos 

internacionais do capital que mantém a forma monetária. Hoje pode até ser ampliada, passando 

a incluir “as entradas e saídas de tecnologias, seja incorporada aos equipamentos, seja 

transmitidas e adquiridas de forma intangível; os movimentos internacionais de pessoal 

qualificado e os fluxos de informações e dados transfronteiras” Chesnais (1996,) apud OCDE. 

     De acordo com Chesnais (1996, p.32) “a internacionalização do capital nas três formas, 

que o constituiu: o intercâmbio comercial, o investimento produtivo no exterior e os fluxos de 

capital financeiro e monetário assumiram características distintas ao longo do processo 

histórico do desenvolvimento do capitalismo”. Para o autor, um dos aspectos mais relevantes 

da atual fase de internacionalização do capital na sua forma ampliada é denominada de 

“globalização financeira” expressão utilizada pelos estudiosos anglo-saxônicos e 

“mundialização financeira” termo utilizado pelos estudiosos franceses..  

       Contudo, há um ponto de convergência entre esses estudiosos: foi nos anos 1980 que se 

intensificou o processo de “mundialização financeira”, o qual vem promovendo profundas 

transformações na economia capitalista contemporânea. É importante lembrar que esse novo 

período representa explicitamente uma fase específica do processo de internacionalização do 

capital e que apresenta duas características centrais, conforme nos mostra Chesnais (1996, 

p.18): 

1) o predomínio, sobretudo, do estilo de acumulação dado pelas “novas formas de 
centralização de gigantescos capitais financeiros institucionalizados (os fundos 
mútuos e fundos de pensão), cuja função é reproduzir-se principalmente no interior 
da esfera financeira”. 2) a formação de uma nova ordem industrial, chamada por 
alguns estudiosos de “modelo pós-fordista de acumulação flexível” que vem 



  -   59 

proporcionando profundas mudanças de ordem social, econômica e territorial, 
através da emergência de novos regimes, ou formas de organização das corporações 
transnacionais. 

 
     Vários agentes econômicos surgem e participam da “financeirização global”, argumenta 

Hymer (1978) merecendo destaque os fundos mútuos do mercado monetário, as seguradoras e 

os fundos de pensão, os chamados investidores institucionais, que adotam estratégias de 

gestão de portifólio, reduzindo o tempo médio de manutenção das ações, em função de 

ganhos de capital mais imediatos internacionalizando suas aplicações e alimentando o 

crescimento dos mercados derivativos e, enfim, comparecem os grandes bancos 

multinacionais, embora suas posições relativas tenham caído e muito na hierarquia mundial 

da concentração e centralização do capital financeiro.  

     Para Chesnais (1996, p. 46) a mundialização financeira é: 

 

 resultado das relações estreitas entre os sistemas monetários e os sistemas financeiros 
nacionais decorrentes da liberalização e da desregulamentação adotadas inicialmente 
pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido entre 1979 e 1987, e nos anos seguintes 
pelos demais paises industrializados. Esse processo apresenta três peculiaridades: a) é 
fortemente hierarquizado, dominado pelos Estados Unidos, b) é marcado por uma 
carência de instâncias de supervisão e controle e, c) a unidade dos mercados 
financeiros é assegurada pelos operadores financeiros, em graus diferentes. 
 

      Esses grupos econômicos são responsáveis por essa nova dinâmica de acumulação e 

internacionalização do capital que se caracteriza, basicamente por dois fatores: pela forte 

concentração de capitais, através de fusões de empresas ou associações estratégicas nos 

setores de alta tecnologia como o de telecomunicação e o de informática, bem como pelos 

processos de fusão entre o capital industrial e capital bancário para se transformarem em 

capital financeiro explica Chesnais (1996).  

    Segundo Farnetti, (1998) citando Plihon um dos aspectos mais marcantes da “globalização 

financeira” diz respeito à emergência de uma verdadeira “economia internacional da 

especulação”. Essa reengenharia econômica é comandada pelo capital financeiro e monetário 

como os fundos de pensão, fundos mútuos, seguros, bancos e fundações. Este fato deve-se, 

sobretudo ao crescimento das poderosas instituições do capital-dinheiro concentrado que são 

os fundos de pensão e outros fundos de investimento anglo-saxônicos, que se constituíram nos 

atores principais da especulação financeira internacional argumenta o autor. 

    Sobre a formação e o crescimento exponencial desses investidores institucionais Chesnais 

(1996) nos traz os seguintes dados: 
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Só nos Estados Unidos o crescimento dos ativos financeiros na forma de fundos de 
pensão e fundos mútuos cresceram, juntamente, de US$ 977 bilhões em 1980 para 
US$ 6,370 trilhões até o terceiro trimestre de 1994. Sendo que desse último 
montante, os fundos de pensão participaram com US$ 4,570 trilhões. Já os bancos, 
principais agentes financeiros do final do século passado, em 1980 detinham em 
ativos financeiros o volume de US$ 342 bilhões, passando para US$ 1. 180 trilhões 
no terceiro trimestre de 1994 (CHESNAIS, 1996, p.292). 
 
 
 

         De acordo com o autor os maiores beneficiários da “globalização financeira” são esses 

operadores financeiros, que até a década de 1980 eram subalternos aos grandes bancos e 

grandes corporações. Atualmente, são esses investidores institucionais que ditam a política 

econômica e de investimentos dos grupos industriais desempenhando um papel cada vez mais 

determinante na organização da economia mundial. Essa nova configuração nas relações de 

poder entre esses grupos econômicos é chamada pelos especialistas de corporate governance 

ou “governo das empresas”. 

         Seguindo a tendência do neoliberalismo e a nova lógica de acumulação, no Brasil, na 

década de 1980/1990, presenciaram-se fusões e aquisições entre diversos grupos nacionais e 

estrangeiros, a privatização e a internacionalização de empresas públicas do setor de energia, 

telecomunicações, mineração, bancário e siderurgia consideradas estratégicas para a economia 

nacional. Esse processo foi viabilizado pelos fundos de pensão brasileiros que além de 

financiar as privatizações tornaram-se importantes acionistas dessas empresas. A exemplo da 

Previdência Privada dos Funcionários do Banco do Brasil 5(PREVI) que é o maior fundo de 

pensão da América Latina e o 25º do mundo em patrimônio e têm participação acionária em 

diversas empresas brasileiras.  

Na Bahia, a PREVI, financiou a construção do complexo hoteleiro Costa do Sauipe e 

detêm o controle acionário desta empresa. Em 2010, investiu em obras de recuperação e 

reforma deste empreendimento. Também detêm 49% de participações nos grupos 

NEOENERGIA, (comprado pelo grupo espanhol IBERDROLA) que controla a Companhia de 

Eletricidade da Bahia (Coelba), 49% no Paranapanema, 14,93% na Companhia Vale do Rio 

Doce, e 10,4 % no Banco do Brasil.  

    A Previ é considerada um dos maiores investidores do Brasil, teve papel destacado durante o 

processo de privatização de empresas estatais no país nos anos de 1990/2000. Atualmente, a 

                                                 
5 A PREVI foi criada pelos funcionários do Banco do Brasil em 1804, para garantir a seus participantes 
benéficos previdenciários complementares aos da previdência oficial. Segundo a revista Pensions & Investments, 
a PREVI avançou 20 posições no ranking e manteve-se como maior fundo de pensão da America Latina.  
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PREVI é importante acionista de grandes empresas brasileiras como a  Embraer, Brasil Foods 

(empresa criada após a fusão da Perdigão com a Sadia), Petrobras e da Suzano Papel e 

Celulose onde detém respectivamente 13,43%, 13,65%, 2,76% e 2,38% de participações. De 

acordo com Relatório Anual da PREVI, em 2010, o grupo administrou mais de R$ 152 bilhões 

em ativos totais e investiu na aquisição de três grandes edifícios comerciais, W Torre Nações 

Unidas, Parque Cidade Torre e Eco Berrini e, aumentou a sua participação no Shopping ABC, 

em São Paulo. O relatório destaca ainda que, há mais de dez anos a PREVI concede 

financiamentos imobiliários e tem participação em Shoppings Center localizados em diversas 

regiões do país como o Shopping Morumbi, Barra Shopping, Park Shopping (Brasília), 

Ribeirão Shopping e Shopping Curitiba.  

 

2.3 Teorias de internacionalização 

      

     Segundo Chesnais (1996) citando a OCDE, os investimentos estrangeiros podem ser 

efetuados sob forma de investimentos diretos ou investimentos de “carteira”. [...] o 

investimento estrangeiro direto é quando o investidor detém 10% ou mais das ações ordinárias 

ou direito de voto numa empresa. Enquanto que o investimento estrangeiro inferior a 10% é 

contabilizado como investimento de carteira, salienta o autor. [...] “considera-se que os 

investidores de carteira não exercem influência sobre a gestão de uma firma da qual possuem 

ações”. Para o autor o investimento de carteira designa “o conjunto de depósitos bancários e 

das aplicações financeiras sob forma de títulos públicos ou privados”. A distinção entre esses 

dois tipos de investimentos às vezes é difícil, por razões contábeis, jurídicas ou estatísticas, 

conforme explica o autor: 

[...] A contabilidade, em termo de fluxos, não leva em conta os  investimentos cada 
vez mais numerosos numa empresa que são financiados através do mercado de 
capitais do país receptor. Certas firmas podem ser controladas majoritariamente por 
investidores estrangeiros, sem que isso apareça nos dados, quando cada qual detém 
uma participação inferior a 10% . É muito difícil conhecer o emprego final dos 
fluxos que transitam por holdings (CHESNAIS, 1996, P.550). 
 

     O grande movimento de investimento internacional verificado na década de 1980 via fusões 

e aquisições e o significativo crescimento do investimento externo direto, superou o comércio 

exterior, o que resultou em novas formas de interdependências entre regiões e países, ressalta, 

Chesnais (1996).  Estudos realizados por (Silva, 2005), mostram que o forte crescimento de 

Investimento Externo Direto (IED) realizado na América Latina nos anos de 1990, sobretudo, 
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no Brasil e no MERCOSUL, os capitais europeus, nomeadamente da Espanha e de Portugal 

desempenharam um papel importante nas relações bilaterais superando no seu conjunto os de 

origem norte-americana. 

No caso do Brasil, depois de um crescimento acelerado em 1993, os IED, atingiram um 

patamar máximo em 1998-2000. Nesses três anos, de acordo com Silva (2001) o Brasil recebeu 

50% do total de entradas de IED para a América do Sul. Esse processo foi acompanhado por 

uma reorientação setorial em favor dos serviços, conforme destaca, Silva (2005). Este fato 

esteve basicamente ligado a mudanças estruturais e, em primeiro lugar às privatizações das 

empresas públicas, notadamente nas áreas de telecomunicações e energia.  

Dentre os estudos que tratam sobre a internacionalização das empresas via IED 

destacam-se Hymer (1978), Chsenais (1996), Henart (1991) e Silva (2002) entre outros. 

Segundo estes autores o processo de internacionalização das empresas teve como um dos 

aspectos mais relevantes o IED, cujo tema propiciou uma diversidade de estudos e teorias para 

compreender os seus efeitos nos países receptores e as novas formas de interdependência entre 

países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento visto que, a maioria dos IED ocorre, entre 

países ricos.  

Assiste-se, desde a década de 80, um aumento massivo do volume de IED, o qual 

passou a assumir um papel fundamental no processo de crescimento econômico a nível 

mundial. A liberalização dos regimes de IED e o reconhecimento de que esta forma de 

investimento pode contribuir para a competitividade das empresas permanecem como os 

principais fatores responsáveis pela a expansão da produção internacional (UNCTAD, 2000). 

A internacionalização da produção possibilitou às empresas a exploração das suas vantagens 

competitivas, a intensificação da concorrência, a aceleração do progresso tecnológico e a 

promoção da transferência de tecnologia. 

Dentre as teorias que tratam do Investimento Estrangeiro Direto e os fatores que 

explicam por que, para onde e como a empresa pretende realizar seus investimentos no 

estrangeiro, a Teoria Eclética de Dunning (1988) é a mais amplamente utilizada nos estudos 

sobre economia e gestão internacional. De acordo com esta teoria, para que o IED ocorra, três 

séries de fatores têm necessariamente de ser conjugados. Em primeiro lugar, a empresa tem de 

ter necessariamente Vantagens de Propriedade (Ownership advantages – O), isto é, vantagens 

que as empresas de um país têm de ter sobre as empresas de outro país em abastecer um 
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determinado mercado (Dunning, 2001). São estas vantagens que vão permitir que a empresa 

possa ter sucesso face à concorrência em um mercado externo.  

A empresa também deve ter, necessariamente, Vantagens de Localização (Location 

advantages – L), isto é, o país onde a empresa vai se estabelecer tem de oferecer condições 

vantajosas, particularmente na oferta de infraestruturas, meios de comunicação, recursos 

naturais, barreiras ao comércio, sistema legal, entre outros (Dunning e Lundan, 2008). Por 

fim, surgem as Vantagens de Internalização (Internalization advantages – I), que se referem 

às vantagens de produzir internamente e de ultrapassar custos de transação derivados das 

operações efetuadas através do mercado. Assim, a internalização ocorre (isto é, as empresas 

realizam IED) quando as empresas entendem que é do seu interesse transferir as suas 

vantagens de propriedade para outros países dentro da própria organização em vez de vender 

a exploração destas vantagens a outras empresas. 

Além desses fatores, Rodrigues (2009) salienta que o IED no estrangeiro é 

influenciado também pelo enquadramento geral do país de destino, no que diz respeito às 

seguintes variáveis: estabilidade econômica, social e política, as regras relativas aos modos de 

entrada e às operações de empresas estrangeiras, os acordos internacionais do país, a política 

fiscal, industrial e regional, entre outros aspectos. Outros determinantes gerais inserem-se no 

ramo da facilitação de negócios, nomeadamente os mecanismos de promoção de 

investimentos, os serviços pós-investimento, indicadores como a corrupção, as amenidades 

sociais, entre outros. 

Rodrigues (2009) apud Dunning analisa os determinantes do país de destino de acordo 

com as motivações das multinacionais para a realização de IED. Relativamente aos 

investimentos motivados pela procura de mercados, considera-se que as características 

principais do mercado de destino são: o tamanho do mercado e o rendimento per capita, os 

níveis de crescimento e a estrutura do mercado, o acesso através do mercado a outros 

mercados. No que se refere aos investimentos que procuram recursos, um dos pontos 

principais do país de destino é a disponibilidade de materiais e componentes a um baixo 

preço, assim como de mão-de-obra barata e qualificada. Além disto, é importante reduzir 

custos das terras e edifícios.  

Nessa perspectiva, o autor salienta que os países de destino de investimentos cuja 

principal motivação é a procura de eficiência, têm como principais determinantes os custos, 

quer de terras, edifícios, materiais, componentes ou mão-de-obra. São também importantes 
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outros custos, como os de transporte e comunicação. O fato de os países serem membros de 

acordos internacionais de integração é positivo na medida em que pode promover uma divisão 

internacional do trabalho mais produtiva e eficiente em termos de custos. Finalmente, no que 

se refere aos investimentos que procuram ativos estratégicos, os países procurados são 

aqueles com boas infraestruturas físicas, com um ambiente inovador, empreendedor e 

acadêmico ativo e com ativos tecnológicos, de gestão e relacionais integrados nos indivíduos 

e nas empresas. 

De acordo com Dunning e Lundan (2008) existem quatro principais tipos de motivos 

para a realização de IED. Estes são: a Procura de Recursos, Procura de Mercados, a Procura 

de Eficiência e a Procura de Ativos Estratégicos que se traduz em diferentes vantagens de 

propriedade, localização e internalização. Para os autores o investimento direto no exterior 

motivado pela procura de recursos refere-se à necessidade de obter fatores de produção a um 

preço mais baixo do que o praticado no país de origem. Estes fatores vão muito para além da 

procura de mão-de-obra barata e estão também relacionados com a necessidade de acesso a 

matérias-primas ou fornecimentos-chave a um preço mais baixo, bem como recursos naturais 

não existentes no país de origem. 

Os autores afirmam a existência de três tipos de empresas que realizam IED com o 

propósito de procurar recursos. O primeiro tipo são as empresas que procuram recursos 

físicos, que têm como principal objetivo para o IED a minimização de custos e o assegurar de 

fornecimentos importantes. No segundo tipo incluem-se as empresas que procuram mão-de-

obra barata não qualificada ou semiqualificada. Estes investimentos provêm geralmente de 

empresas instaladas em países com elevados custos laborais, que vêem nos países com baixos 

custos reais de trabalho uma excelente oportunidade para instalarem as suas atividades 

intensivas em trabalho para exportarem os outputs. O terceiro e último tipo de empresas que 

procuram recursos são as empresas que têm uma necessidade real de adquirir “capacidade 

tecnológica, experiência em gestão ou marketing e capacidades organizacionais.” 

Para os investimentos que procuram recursos, Dunning e Lundan (2008) explicam que 

a empresa pretende explorar as suas vantagens de propriedade de capital, tecnologia e acesso 

a mercados em localizações abundantes no que diz respeito aos recursos naturais necessários, 

bem como igualmente bem equipadas em termos infraestruturais e de comunicações. As 

vantagens em internalizar são a necessidade de assegurar estabilidade dos fornecimentos e o 
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controle dos mercados, sendo que os objetivos estratégicos deste tipo de multinacionais 

passam por “ganhar acesso privilegiado aos recursos face aos concorrentes”. 

No que se refere à procura de mercados Dunning e Lundan (2008), argumentam que 

existem quatro razões para a realização deste tipo de IED: clientes ou fornecedores 

importantes criam subsidiárias internacionais e as empresas em questão têm necessidade de 

segui-los, fazendo o investimento; a existência de particularidades e gostos locais que é 

necessário satisfazer, sendo o IED uma excelente forma de adaptar a produção a estas 

idiossincrasias; a existência de custos elevados de transporte pode fazer com que seja mais 

vantajoso investir diretamente no país; e por fim a empresa poderá sentir necessidade de 

estabelecer presença física nos mercados onde os concorrentes estão a operar.  

Além de todos estes motivos, Dunning e Lundan (2008) apontam a ação dos governos 

do país receptor como a razão mais importante para a realização de atividades de IED 

motivados pela procura de mercados. Isto significa que a ação dos governos ao impor tarifas 

ao comércio faz com que as empresas procurem IED para evitá-las ou, por outro lado, a oferta 

de incentivos ao IED faz com que as empresas procurem os mercados que os oferecem. Estas 

Vantagens de Propriedade podem ser, por exemplo, a estrutura da firma, as inovações dos 

seus produtos, a gestão da empresa, as suas capacidades de marketing, a experiência 

acumulada, entre outros aspectos. 

No que diz respeito aos investimentos de procura de mercados, Dunning e Lundan 

(2008), consideram que as vantagens de propriedade das empresas passam pelo seu capital e 

tecnologia, pelas capacidades em termos organizacionais, de marketing e informativos e pela 

sua capacidade de gerar lealdade à marca. Neste sentido, as localizações são escolhidas 

mediante as características e tamanho dos mercados, as políticas governamentais e os custos 

dos materiais, uma vez que as empresas apresentam necessidades de proteger direitos de 

propriedade, vontade de reduzir custos de transação e incertezas, o que as leva a internalizar 

as atividades. Os objetivos estratégicos deste tipo de investimentos são a vontade de proteger 

os mercados onde já estão presentes, e impedir a entrada de rivais nos diferentes mercados, 

bem como fazer face aos concorrentes já presentes. 

Por fim, a procura de eficiência segundo os autores tem como a principal motivação 

“racionalizar a estrutura de investimentos de procura de mercados ou de procura de recursos 

já existentes, de forma que a empresa investidora possa ganhar da governação comum de 

atividades geograficamente dispersas”. Segundo os autores, este tipo de investimento tem 
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como principal objetivo tirar partido de diferentes características particulares dos mercados, 

como por exemplo, a sua cultura, instituições, padrões de procura entre outros, de modo a 

concentrar a produção em lugares específicos para servir múltiplos mercados. Os benefícios 

que se pretendem com este tipo de atividades são essencialmente a obtenção de economias de 

escala e a diversificação do risco, através da especialização de processos e de produtos, da 

aprendizagem da empresa em produzir em países com culturas diferentes e ainda a 

possibilidade de tirar vantagens de custos devido aos diferenciais nas taxas de câmbio. 

Dunning e Lundan (2008) apontam dois tipos de empresas que procuram eficiência 

através do IED: as empresas que procuram vantagens que advêm das diferenças na 

disponibilidade e custos dos fatores de produção existentes nos vários países, o que faz com 

que situem nos países desenvolvidos as atividades intensivas em capital, tecnologia e 

informação e nos países em desenvolvimento as atividades intensivas em trabalho e recursos 

naturais. O segundo tipo de procura de eficiência é aquele em que as multinacionais 

concentram os seus investimentos em países com estruturas econômicas semelhantes, com o 

objetivo de atingir economias de escala e ainda de tirar partido de gostos e particularidades 

diferentes de cada mercado. 

Neste segundo tipo de investimento o tamanho do mercado e a existência de recursos 

naturais deixam de ter tanta importância como no anterior, sendo agora valorizadas 

características diferentes nos mercados como as suas instituições, a existência ou não de 

incentivos, a concorrência local, o tipo de procura local, as políticas dos governos, entre 

outros aspectos apontados por Dunning e Lundan (2008). A procura de eficiência pode ser 

tanto ao nível dos produtos como ao nível dos processos, lembram os autores. Em ambas, a 

multinacional apresenta as vantagens de propriedade acima identificadas e ainda o acesso 

privilegiado aos mercados, economias de escala e diversificação geográfica.  

Neste sentido, as localizações têm de oferecer vantagens para a empresa aumentar a 

sua eficiência, tais como baixos custos de trabalho, incentivos do governo, entre outros. Os 

objetivos da multinacional neste caso passam por uma racionalização global da produção bem 

como ganhar vantagens de especialização produtiva (Rodrigues, 2009). 

Segundo Dunning e Lundan (2008), a procura de ativos estratégicos diz respeito às 

multinacionais que realizam IED para alcançar os seus objetivos estratégicos de longo-prazo. 

O objetivo não é explorar vantagens de custos ou de mercados, mas sim aumentar “o portfólio 

global da empresa investidora em termos de ativos físicos e competências humanas” salienta 
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os autores. Estes ativos e competências são importantes para reforçar as vantagens de 

propriedade que diferenciam a multinacional em causa ou para enfraquecer as vantagens dos 

concorrentes. Assim como a motivação de procura de eficiência, também a procura de ativos 

estratégicos pretende tirar partido de uma gestão racional da propriedade comum. 

Dunning (2003) procede a uma análise da evolução dos modos de entrada escolhidos e 

dos motivos para a realização de IED entre as décadas de 1970/1980 e de 1990/2000, 

mediante o enquadramento do país de origem e de destino do investimento. Assim, segundo o 

autor, o investimento de um país desenvolvido para um país desenvolvido é hoje motivado 

pelo aumento de ativos e procura de eficiência, sendo concretizado através de F&A e alianças 

estratégicas. Nos anos 1970 e 1980, este tipo de investimento era essencialmente motivado 

pela procura de mercados e levado a cabo por uma mistura entre F&A e projetos greenfield. 

Quanto ao investimento de um país desenvolvido para um país em desenvolvimento é hoje 

motivado pela procura de eficiência e levado a cabo através de subcontratação, enquanto que 

na década 1970/1980 era essencialmente motivado pela procura de mercados e de recursos 

através de projetos investimento de raiz e joint-venture.  

Segundo Rodrigues (2009) quando uma empresa decide estabelecer uma produção no 

exterior, ela pode realizar de duas formas distintas: i) estabelecendo uma nova filial; ii) 

investindo através da aquisição ou  fusão com uma empresa estrangeira já existente. Assim, os 

Investimentos de Raiz (IR) conhecidos na literatura por “greenfield investments” e as Fusões 

e Aquisições (F&A) internacionais constituem os dois principais modos de entrada de IED. A 

tendência observada, nas últimas duas décadas, é a de que as empresas estão a comprar e a 

vender ativos, em vez de investirem no exterior através da implantação de novas instalações 

“greenfield plants”, isto é, o aumento das F&A internacionais tem ocorrido em detrimento 

dos investimentos de raiz.  

O IED no exterior pode ser realizado através da aquisição e também fusão de uma 

empresa existente no país de destino ou através de investimentos de raiz. No que diz respeito 

às aquisições, trata-se da operação que se refere à compra de uma empresa no mercado alvo, 

enquanto os projetos investimentos de raiz dizem respeito à construção de uma empresa de 

raiz (Rodrigues, 2009 apud Hill, 2007). A maioria dos investimentos diretos também ocorrem 

em forma de Fusões & Aquisições (F&A), sendo que a maior parte destas operações de F&A 

corresponde a aquisições, estimando-se que menos de 3% dizem respeito a fusões (Dunning e 

Lundan, 2008). 
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Rodrigues (2009) destaca que nos últimos anos, entre 50 e 80% das operações de IED 

são operações de F&A. Apesar de haver uma preferência pelas F&A sobre os projetos 

greenfield nas últimas duas décadas, nos anos 2008 e 2009 a grande queda nos investimentos 

provocada pela crise econômica, deu-se nas F&A e não nos projetos greenfield (34% contra 

15%). Assim, nota-se que as crises econômicas afetam mais as aquisições do que os 

investimentos de raiz. À medida que as economias vão se recuperando, as F&A tendem a 

recuperar na mesma proporção, como se tem verificado desde o início de 2010 afirma o autor. 

No que diz respeito às vantagens das aquisições, aparece em primeiro lugar a sua 

rapidez, uma vez que ao adquirir uma empresa, a multinacional pode entrar rapidamente no 

mercado alvo e começar a operar. Ao mesmo tempo, trata-se de um investimento menos 

arriscado na medida em que, ao comprar uma empresa, são também adquiridos ativos 

tangíveis e intangíveis tais como as fábricas e sistemas logísticos e o conhecimento de 

mercado dos gestores assim como o nome da marca, (Rodrigues, 2009). 

 

2.4 Especificidades da internacionalização das empresas hoteleiras 

            

        A internacionalização das empresas turísticas registrou um crescimento ascendente, a 

partir da segunda metade dos anos 90, principalmente através de fusões e aquisições. 

Freqüentemente essas empresas não têm utilizado o IED como forma de investimento, mas 

outros mecanismos de expansão internacional como contratos de gestão, franquias e outras 

formas de acordo comerciais (CEPAL, 2008). Os critérios mediante o qual uma empresa 

transnacional elege para sua presença em um determinado país dependerá de suas próprias 

vantagens competitivas, assim como a capacidade de absorção do mercado domestico e a 

disponibilidade de recursos locais. Nos últimos anos, as maiores empresas turísticas, 

particularmente hoteleiras, privilegiaram o uso de mecanismos sem participação de capital, 

estratégia apoiada em vários fatores conforme destaca a CEPAL (2008, p.154): 

 

• Algumas das principais vantagens competitivas das empresas turísticas, especialmente, 

na indústria hoteleira, estão sustentadas em certos ativos intangíveis, como o 

reconhecimento mundial de uma marca, o acesso a utilização de sistemas globais de 

reserva e know-how do negócio. 
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• A maioria destes ativos intangíveis pode separar-se dos ativos tangíveis como bens 

imóveis, e proteger-se mediante contratos ou outros mecanismos legais. Isto facilita a 

concretizar os acordos de gestão, arrendamento, e franquia sem a necessidade de ter uma 

participação na propriedade de bens imóveis fora do país de origem. 

• Estes mecanismos permitem medir relativamente alta relação entre capital e divida muito 

comum na indústria hoteleira. Desta maneira pode-se separar a gestão de risco dos 

investimentos de riscos. No setor hoteleiro, estas modalidades permitem diminuir de 

maneira significativa os onerosos investimentos de capital em terrenos, edifícios e 

equipamentos. Esta dinâmica tem sido impulsionada pela entrada no setor turístico de 

empresas de outras atividades como construtoras, entidades financeiras e imobiliárias 

atraídos pela rentabilidade do setor.  

• Em geral os contratos do setor podem ser suficientemente detalhados para cobrir aspectos 

muito relevantes de operação determinada. Por exemplo, no setor hoteleiro, pode-se 

estabelecer elementos particulares associados a uma marca especifica, como o desenho, o 

estilo, a distribuição de um hotel, o tamanho e equipamentos dos quartos, as 

características das instalações adicionais como piscinas, estacionamentos, ginásios, 

campos de golf, marinas entre outros. Estas cláusulas contratuais podem preservar o valor 

e a reputação de uma marca, sem importar quem seja o proprietário dos bens de raízes da 

operação especifica citando (UNCTAD, 2007). 

       Assim, observa-se que no setor de turismo, o IED, revela uma característica muito 

particular; pode separar o controle da propriedade dos ativos imobiliários, lembra (CEPAL, 

2008). A CEPAL (2008, p.155) apud Dunnig y Mcqueen salienta ainda que [...]  a indústria 

hoteleira possui particularidades únicas quando se compara com empresas transnacionais 

manufatureiras, já que pode beneficiar-se das vantagens de internacionalização de suas 

atividades sem ter que realizar inversões diretas em ativos físicos como terrenos, edificações  

e instalações  adicionais.  

Uma vez que seleciona um lugar as vantagens competitivas das empresas transacionais 

turísticas possuem fatores distintos a dos bens de raízes tais como, ativos intangíveis e 

capacidades logísticas que reduzem o custo de transação para entrar em novos mercados, 

experiências com clientes, fornecedores e vínculos com atividades relacionadas, como sistemas 

de reservas e linhas aéreas entre outros (CEPAL, 2008).  
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Muitos hotéis em diferentes regiões do mundo operam com o nome de redes hoteleiras 

internacionais onde somente uma pequena fração da propriedade pertence a empresa 

transnacional dona da marca, em alguns casos a empresa transnacional arrenda o 

empreendimento com um contrato de gestão em média  de 20 anos, renovado automaticamente. 

Por sua vez, o investidor local sem experiência em gestão hoteleira possui a propriedade e 

constrói o empreendimento para que uma empresa transnacional o administre. Na Bahia um 

caso que ilustra esta realidade foi, em 2000, o financiamento realizado pela PREVI para a 

construção do Complexo Hoteleiro Costa do Sauipe pela Odebrecht proprietário das terras. 

Este empreendimento foi arrendado por um período de vinte anos por três redes hoteleiras 

internacionais a Sofitel-Accor, a Marriott,  Superclubs Breezers, entretanto, em 2008/2009 

essas redes hoteleiras romperam o contrato com a PREVI. 

De acordo com a (CEPAL, 2008) não existe um panorama suficientemente claro sobre o 

IED em turismo, pois, a dinâmica econômica é complexa dificultando assim o entendimento 

em sua totalidade existindo, portanto, vazios na compreensão de suas tendências e 

conseqüências. Isto se acentua a escassa informação estatística disponível aliada às maiores 

carências com relação às possíveis estimações de impactos, bem como as articulações e 

derrames que envolvem o setor turístico.  

A CEPAL (2008) destaca duas questões importantes com relação aos problemas 

estatísticos. A primeira refere-se a gama de atividades que abarca esta atividade como: 

transportes, hotéis, restaurantes, agências de viagem, serviços financeiros entre outros – 

fazendo com que a compilação de estatísticas estandarizadas de IED a nível internacional seja 

praticamente impossível. Geralmente não existem estatísticas internacionais sobre IED no setor 

turístico e as disponíveis são escassamente comparáveis e incompletas.  

A segundo questão refere-se à forma como ocorre à expansão das empresas 

transnacionais turísticas, as quais privilegiam mecanismos sem participação de capital para seu 

processo de expansão internacional, isto faz com que as estatísticas oficiais não registrem 

como IED, subestimando a presença de capital estrangeiro e as atividades destas empresas nas 

economias receptoras. 

De fato uma empresa transnacional pode alcançar um alto grau de controle e influencia 

sobre um local mediante o uso de mecanismos sem participação de capital aspecto que deve ser 

considerado ao analisar o IED neste setor. Como já foi dito anteriormente, na atualidade, outros 

elementos são considerados nos estudos sobre internacionalização como nos lembra Chesnais, 
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(1996, p.43) “entrada e saída de tecnologias, movimentos internacionais de pessoal qualificado 

e fluxos de informações e dados transfronteiras”.  

Apesar destas dificuldades é possível constatar alguns fatos que permitem caracterizar as 

tendências essenciais do IED das empresas transnacionais vinculadas ao setor do turismo, 

como nos mostra a CEPAL (2008, p. 155-156): 

 

1. Ao contrario do que propaga o discurso oficial, o IED no setor de turismo é muito 

baixo, especialmente se comparado com outras atividades econômicas. Apesar de que o 

IED, relacionado ao setor de turismo cresceu de maneira significativa nos últimos anos 

em sua maioria nos países desenvolvidos, principal origem destes recursos. Todavia, o 

fluxo de investimento direto no exterior não supera 2% do total. No âmbito global, os 

principais países de origem de IED relacionado com o turismo são o Reino Unido e os 

Estados Unidos, entretanto, em ambos os casos este tipo de atividade representa 2,7% e 

1,2%, respectivamente, do total de investimentos diretos no exterior. 

2. O IED no setor turístico se concentra no segmento hoteleiro, e em e menor proporção 

em outras atividades importantes dentro da cadeia de valor da indústria turística, como 

os operadores turísticos, sistemas de reservas e companhias aéreas. 

3. O IED em turismo se concentra principalmente em países desenvolvidos, onde se 

localiza cerca de 90% das empresas transnacionais hoteleiras, com uma proporção 

muito pequena de suas operações em economias emergentes. 

4.  Apesar da situação anterior o IED relacionado ao turismo esta aumentado de maneira 

notável nos países em desenvolvimento. No período recente, as economias emergentes 

têm captado cerca de 90% do IED do setor do turismo.  

5. Entre os países em desenvolvimento a Ásia e América Latina e Caribe concentram as 

preferências dos investidores turísticos. As principais cadeias hoteleiras internacionais 

que possuem atividades em paises em desenvolvimento concentram o maior numero de 

operações na América Latina e Caribe, seguidas da Ásia e Pacifico. Nos próximos anos 

a importância da Ásia poderá absorver 80% dos planos de expansão.  

       Segundo a CEPAL, as empresas transnacionais turísticas não são tão globais como 

empresas relacionadas a outras atividades econômicas, por exemplo, entre as 100 maiores 

empresas transnacionais não parece nenhuma cadeia hoteleira. Inclusive quando se inclui 
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mecanismos de participação não acionários como contratos de gestão, arrendamento e 

franquia a presença de empresas transnacionais turísticas é muito pequena. 

       Embora o IED no setor de turismo seja relativamente baixo se comparado a outras 

atividades os investimentos realizados pelas empresas transnacionais turísticas são 

importantes e tem crescido significativamente nos últimos vinte anos mediante o uso de 

contratos. Essa estratégia utilizada pelas empresas transnacionais turísticas tem provocado 

grande impacto nas economias receptoras, particularmente em países pequenos de economias 

frágeis, a exemplo, de alguns países da América Latina e Caribe. A atuação dessas empresas 

contribui também para integrar os países receptores ao circuito turístico internacional e 

aumentar o fluxo de turistas estrangeiros. Vale salientar, ainda que as deficiências relativas à 

disponibilidade de informações e dados estatísticos, aliado a complexidade das atividades 

relacionadas ao setor provavelmente subestime o verdadeiro alcance das atividades das 

empresas transnacionais no setor de turismo (CEPAL, 2008). 

         Estudos recentes desenvolvidos pela Comissão Econômica para a América Latina e 

Caribe (CEPAL) sobre “La inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe” - 

2008 mostra que apesar da crise financeira e econômica mundial em 2008, o IED destinado 

a América Latina e Caribe  alcançou um novo recorde histórico; a região recebeu excluindo 

os centros financeiros, 128.301 milhões de dólares, representando um aumento de 13% em 

relação a 2007. Essas inversões de IED dirigidas a América Latina e Caribe foram 

superiores a média mundial (2,5%) e a dos paises desenvolvidos. 

        O estudo da CEPAL (2008) evidencia que esta cifra recorde de IED na região oculta 

uma realidade muito distinta, isto é, a América do Sul foi à região que efetivamente se 

beneficiou do fluxo de IED o qual teve um aumento de 24% alcançando U$ 89.862 

milhões. Enquanto que os fluxos de IED destinados ao México, América Central e Ilhas do 

Caribe reduziram em 5% o equivalente a U$ 38.438 milhões. As diferentes trajetórias de 

IED em ambas as regiões se explicam basicamente pelos efeitos diferenciados da crise 

internacional de 2008 nos diversos países da região conforme evidencia pesquisa realizada 

pela CEPAL (2008): 

O aumento do IED destinado a América do Sul teve seu principal motor os altos 
preços de produtos básicos prevalecentes a maior parte de 2008, que impulsionaram 
o IED em recursos naturais (hidrocarburos e minerais metálicos). O Brasil, Chile e 
Colombia foram os principais  receptores da América do Sul, absorvendo 80% do 
IED que chegou a região. Em particular, o Brasil teve um desempenho sobresaliente 
sendo o maior receptor de IED da América Latina e Caribe absorvendo 61% do total 
de IED. Esse desempenho deve-se ao IED em recursos naturais, sobretudo em 
mineração e manufaturados baseados nestes recursos, como o aço. Em contrapartida, 
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o estreito vínculo do México e da Bacia do Caribe com a economia estadounidense 
explica o franco retrocesso de IED nesta região. A recessão econômica nos Estados 
Unidos diminui as exportações localizadas nesses países cujo principal objetivo tem 
sido abastecer o mercado estadounidense que reduziu o IED em busca de eficiência 
para a exportação. Ao mesmo tempo, a desaceleração das economias locais provocou 
uma queda dos investimentos em busca de mercados internos. Nesta conjuntura o 
México foi o principal afetado, pois os ingressos de IED caíram 20% em 2007, sendo 
que na América Central reduziu 7% (CEPAL, 2008, p.3).  
 
 

 
Relatório publicado pela CEPAL em 2011 revela que o Brasil foi o país da América 

Latina que recebeu o maior volume de IED em 2010, com aumento de 87% em relação ao ano 

anterior. Os dados apresentados evidenciam que: [...] o Brasil foi o maior receptor da região 

onde as entradas de IED passaram de US$ 25,9 bilhões em 2009 (R$ 41,3 bilhões) para US$ 

48,4 bilhões (R$ 76,9 bilhões) em 2010. O México foi o segundo país a ser destino destes 

investimentos (US$ 17,7 bilhões), seguido do Chile (US$ 15,1 bilhões), Peru (US$ 7,3 

bilhões), Colômbia (US$ 6,8 bilhões) e Argentina (US$ 6,2 bilhões). A região mostrou forte 

resistência à crise de 2008 e a seus efeitos em 2009. Por isso, em 2010, os IED surgiram com 

mais força. Por outro lado, o Brasil também foi o país da região que realizou o segundo maior 

volume de investimentos no exterior, US$ 11,5 bilhões, atrás do México, que investiu US$ 

12,7 bilhões. O destino principal das inversões no conjunto da região continuou sendo o setor 

de serviços, fundamentalmente as telecomunicações, os serviços financeiros e os serviços 

públicos. Todavia, em 2010 alguns países como México, República Dominicana, Trindade e 

Tobago e Panamá foram os principais receptores dos fluxos de IDE na região absorvendo 

75% total das inversões.  

               

        

 
2.5 Mecanismos de expansão internacional das redes hoteleiras no Brasil e na Bahia. 

 

   A nova configuração do capitalismo mundial e nos novos mecanismos que comandam 

seu desempenho e regulação, verificados nas décadas de 1980 e 1990, caracterizados pela 

privatização, liberalização e desregulamentação dos mercados, implicou novas formas de 

acumulação, interdependências e investimentos diversificados, Chesnais (1996). Essa nova 

fase da mundialização do capital denominado por diversos estudiosos de globalização 

financeira viabilizada pelas novas tecnologias da informação e a telemática trouxe 
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significativos impactos nas formas de internacionalização e no modus operandi das empresas 

multinacionais, conforme relata Chesnais: 

 

  [...] historicamente, a expansão internacional deu-se, sobretudo através do comércio 
exterior e sucessivamente, nos anos 80, por um desenvolvimento considerável do 
investimento direto internacional e da colaboração interempresas. O que há de novo 
é que as empresas recorreram a novas combinações entre os investimentos 
internacionais, o comércio e a cooperação internacional interempresas coligadas, 
para assegurar sua expansão internacional e racionalizar suas operações.  
(CHESNAIS,1996, p.27). 

 

  O processo de internacionalização das empresas portuguesas e espanholas na América do 

Sul, em especial no Brasil, tem suscitado pesquisas na área de economia internacional nos 

países de origem dessas empresas. Os estudos visam identificar os fatores que determinam as 

empresas portuguesas e espanholas a investir no Brasil, como também as dificuldades 

encontradas durante o processo de internacionalização e os efeitos da implantação dessas 

empresas. Dentre as pesquisas mais recentes destaca-se o estudo elaborado por Silva et all
6 

(2003, 2005), Breda (2008) e Horrilo (2008). 

Essas pesquisas mostram que a primeira fase de internacionalização das redes hoteleiras 

espanholas teve início na década de 1980, com a expansão e consolidação na própria região 

européia, e posteriormente na Ásia e África.  Visando a sua diversificação na década de 1990, 

essas empresas expandiram-se para o mercado latino-americano, com ênfase nos países de 

cultura hispânica, a exemplo do México (Cancun), Republica Dominicana e Cuba. A segunda 

fase se caracterizou pela seleção de novos destinos, como países da América Central e América 

do Sul, com destaque para o Brasil, Argentina e Venezuela, direcionando investimentos e 

inversões tecnológicas para os países selecionados como mais promissores. Atualmente, cerca 

de 60% da oferta hoteleira espanhola concentra-se na Europa e no Caribe. 

Dentre os estudos que tratam sobre os investimentos ibéricos na América Latina, via IED, 

destacam-se os trabalhos de Toral (2006) que analisa os investimentos das empresas 

espanholas e Breda (2008) que estuda os investimentos portugueses no Brasil. 

Toral (2006) mostra que desde que o governo espanhol eliminou gradativamente as 

restrições aos IED por empresas espanholas entre 1992 e 1997, o IED das companhias 

                                                 
6 Sobre as Empresas e Subsidiárias Portuguesas no Brasil: um panorama (2003), A internacionalização da 
Empresas Portuguesas: a experiência brasileira, Silva (2005) e A Internacionalização das Empresas Portuguesas 
no Brasil: o caso do setor hoteleiro, Breda (2008). A Expansão Internacional das Cadeias Hoteleiras: o caso 
espanhol  destaca-se a  pesquisa elaborada por  Horr il lo  (2008)  na Universidade de Málaga. 
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espanholas atingiram proporções importantes, elevando a Espanha no ano 2000, ao 12º país 

detentor de investimentos no mundo por dividendos, conforme os dados abaixo: 

 

[...] a posição ou “dividendo” dos IDES, espanhóis no exterior cresceram de US$ 1. 
931 bilhões em 1980, para US$ 15.652 bilhões em 1990 e para US$ 160. 202 bilhões 
no ano de 2000. Isto significou um aumento de 8.294% nesse período de 20 anos, o 
quinto maior percentual de crescimento entre as maiores economias domésticas do 
mundo. Esses investimentos estiveram concentrados em setores infra-estruturais, 
especialmente, em serviços bancários, seguros, financeiras, eletricidade, petróleo e 
telecomunicações. Localizadas em duas áreas geográficas; na União Européia e, 
principalmente  na América latina, onde os fluxos de IDE, superaram os de origem 
norte-americana  (TORAL, 2006 p-1-2).  
 

O investimento português no Brasil no período de 1995-2004, foi cerca de US$ 20,7 

bilhões, em termos brutos, e 10,8 bilhões em termos líquidos. O Brasil absorveu 42,3% do 

estoque de IED português no exterior, segundo demonstra os dados do Banco Central do Brasil 

(BC), apresentados por Silva (2005): 

 

[...] Portugal ocupou o terceiro lugar nas privatizações ocorridas no Brasil em 1991-
2001, em conseqüência em 2003 o número de subsidiárias portuguesas no Brasil era 
estimado em torno de 400 empresas, garantindo 100 mil postos de trabalho. A crise 
financeira mundial que atingiu o Brasil entre 2003 -2004 provocou uma retração 
desses investimentos,o que levou as empresas portuguesas a se financiar por meio de 
fonte locais, via BNDES. Contudo, o autor salienta que o Brasil continuava a 
concentrar a maior fatia do stock de IED português no exterior, 27% do total, logo 
seguido da Espanha com 19,7% (SILVA, 2005, p.105). 

       
       O IED é considerado pelos economistas como um instrumento relevante de captação de 

poupança externa. Segundo Chesnais (1996) qualquer que seja o destino do IED, representa a 

soma dos seguintes elementos; aportes líquidos de capital pelo investidor direto, sob forma de 

compra de ações ou quotas, aumento de capital ou criação de empresas, empréstimos líquidos, 

incluindo empréstimos a curto prazo adiantamentos feitos pela matriz para sua filial e lucros 

não distribuídos (reinvestidos).  

          A internacionalização das empresas portuguesas foi predominantemente feita pelas 

grandes empresas do setor industrial e serviços, das 10 maiores empresas portuguesas 7 

operam no Brasil, (Silva, 2003, p.107). Segundo o autor, das 240 empresas internacionais 

portuguesas no Brasil 68% são grandes empresas subsidiárias do setor de energia, água, 

saneamento e auto-estradas, e, 32% são pequenas e médias empresas que operam em ramos 

industriais avançados e/ ou competitivos como moldes e acessórios de veículos, máquinas, 
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equipamentos pesados, cerâmica e ainda nas atividades de consultoria e serviços prestados a 

outras empresas.  

         Dentre as grandes empresas destaca-se o grupo Sonae no ramo de distribuição comercial 

(supermercados), a Portugal Telecom na área de telecomunicações, Energias do Brasil (EDP) 

na área de distribuição de energia e construção de barragens, a CIMPOR, na indústria de 

cimento, (SILVA, 2003). 

         No que se refere à localização dessas empresas seguem a mesmo lógica de concentração 

espacial existente no Brasil, ou seja, do total das 240 empresas portuguesas instaladas no Brasil 

75% estão instaladas na região sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais), 15,1% na 

região sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) e 10% nas regiões centro-oeste, norte e 

nordeste, (Silva, 2003, p.105). 

       Entre as atividades terciárias de grande expansão na economia globalizada, podemos 

destacar as empresas de telecomunicação, o turismo e o setor de prestação de serviços 

variados. Impulsionadas pela competitividade e busca de oportunidades de crescimento no 

mercado mundial as redes hoteleiras internacionais, notadamente espanholas e portuguesas 

expandiram-se para os chamados mercados emergentes ou em vias de desenvolvimento, seja 

através de fusões ou aquisições, IED e incentivos dos países receptores via financiamento 

externo e políticas públicas de isenção fiscal. 

       Esse quadro de distribuição do IED vem se modificando no Brasil, sendo atualmente o 

setor imobiliário, de turismo e hotelaria e a produção de energia as atividades de destaque dos 

investimentos estrangeiros no país, em especial, no nordeste nos estados do Ceará, Rio Grande 

do Norte e Bahia. 

    Seguindo a tendência mundial observa-se que a partir de 2002 as grandes empresas 

portuguesas passam a diversificar os seus investimentos. É notável o aumento de investimentos 

portugueses no Brasil no setor de turismo, hotelaria e segunda residência. Dentre esses grupos 

destacam-se o Grupo Espírito Santo, Pestana, Vila Galé e o Reta Atlântico. O Grupo Espírito 

Santo é um dos mais antigos grupos econômicos portugueses que operam no Brasil, há mais de 

17 anos, no setor financeiro e de agronegócio. Este grupo possui 14 hotéis em Portugal e a 

previsão para os próximos três anos é comprar ou construir 5 hotéis no Nordeste brasileiro 

como também desenvolver segunda residência para turistas europeus no Brasil. Atualmente, o 

Grupo Espírito Santo é proprietário do mais antigo resort da Bahia, o  Tivoli Ecoresort Praia 

do Forte & SPA. 
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 Efetivamente, a partir de 1996, o Brasil tornou-se o principal mercado de investimentos 

portugueses, com destaque para o setor de turismo, restauração e hotelaria, conforme aponta 

Breda (2008): 

[...] 58% das unidades hoteleiras portuguesas existentes no estrangeiro se encontram 
localizadas no Brasil. Isto se deve ao fato dos principais grupos portugueses da área 
de turismo se encontrarem presentes neste país, além de existir também um grande 
número de pequenos investidores, principalmente no nordeste. De fato, que esta 
região atrai 80,7% das unidades hoteleiras portuguesas, sendo que só os estados do 
Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia concentram 62% dessas unidades. Para a autora, 
a menor distância geográfica entre o nordeste e Portugal, e as grandes 
potencialidades turísticas que esta região oferece, nomeadamente em termos de 
turismo sol e mar, criam um ambiente propício ao Investimento Direto Português.  
(BREDA , 2008, p.6). 
 

 
        De acordo com Breda (2008), até 1990, o IED das empresas portuguesas era voltado 

principalmente para alguns países da União Européia, notadamente Reino Unido, Espanha, 

França e para os Estados Unidos. A adesão de Portugal e Espanha à União Européia, em 1986, 

aliado ao crescimento econômico dos países de língua oficial portuguesa contribuiu para uma 

maior diversificação geográfica dos destinos do Investimento Direto de Portugal no 

Estrangeiro (IDPE). Os principais destinos desses investimentos são os países da Comunidade 

da Língua Portuguesa, como o Brasil e os países africanos a exemplo de Angola, Senegal, 

Moçambique, entre outros. 

As redes hoteleiras internacionais estadunidense7 e européias8 começaram a operar no 

Brasil na década de 70, na região sudeste nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro principais 

centros de negócios do país e motivadas pela presença de multinacionais. Posteriormente se 

expandiram para as cidades de Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre e algumas cidades do 

interior de São Paulo. Dentre essas redes hoteleiras destaca-se o Hilton e o Holliday Inn (SP), 

Sheraton (RJ) e Le Méridien( RJ e SSA). Na década 80 essas redes hoteleiras internacionais 

se implantaram em outras regiões brasileiras, notadamente nas cidades litorâneas orientadas 

para o turismo de lazer.  

Na década de 1990/2000 outras redes hoteleiras internacionais se implantaram no país 

marcada pela entrada de novos agentes no setor, como fundos de investimentos institucionais 

                                                 
7 A primeira rede foi a Hilton Hotels (1971) no final dos anos 70 outras redes se implantaram como 
Intercontinental que se oferece hoje quatro marcas; Holiday Inn, Crowne Plaza e Express Holiday Inn, e as redes 
Sheraton e Marriott International orientados para o segmento urbano. 
8 A rede Accor foi a pioneira no Brasil no segmento de lazer com a inauguração em 1971 do Club Med em 
Itaparica – BA, hoje opera no país através de seis marcas como a Sofitel, Novote, All Seasons, Mercure, Íbis e 
Fórmula I. 
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com destaque para os fundos de pensão, construtoras e incorporadores imobiliários que 

passaram a financiar novos projetos. O Estado atuou como agente catalisador de políticas 

voltadas para o planejamento e ordenamento territorial, marketing e promoção. Dentre essas 

políticas destaca-se as diretrizes e ações do PRODETUR/NE e o do Plano Nacional de 

Turismo, cujos recursos financeiros foram voltadas essencialmente para infraestrutura básica 

e urbana com a finalidade de qualificar os espaços litorâneos para o capital internacional. É 

nesse contexto, que o litoral nordestino e baiano, em especial o litoral Norte da Bahia se 

constituiu a região preferencial desses investidores, notadamente das redes hoteleiras 

portuguesas e espanholas. 

Segundo Horrillo (2008), os fatores determinantes de internacionalização das cadeias 

hoteleiras espanholas foram à busca de diversificação e ampliação do mercado, economias de 

escala, experiência nacional, capacidade de minimizar os custos de produção, sinergias com 

mercados comuns, relações com as principais operadoras européias e aproveitamento das 

externalidades. As formas de financiamento para a expansão internacional dessas cadeias 

hoteleiras seguem a mesma lógica de investimentos portugueses. Segundo a autora, esse 

processo de internacionalização foi viabilizado pelos investimentos externos diretos e 

financiamentos externos e fundos de inversão; seguros e pensão. No momento atual novos 

atores são incorporados a esse processo como as empresas construtoras e/ ou imobiliárias. 

A autora salienta que as 30 empresas hoteleiras espanholas internacionalizadas controlam 

900 hotéis e 207.000 habitações. Destas apenas seis cadeias hoteleiras controlam 80% da oferta 

hoteleira espanhola no estrangeiro. Dentre essas cadeias hoteleiras que se internacionalizaram 

destaca-se de acordo com a autora, a rede Sol Méliá com 149 estabelecimentos em 38 países, 

controlando 21% das cadeias hoteleiras espanholas no estrangeiro. Em segundo lugar a NH 

Hotels com 133 estabelecimentos operando em 13 países, Barceló Hotels & Resort’s 64 

estabelecimentos operando em 21 países, Riu Hotels & Resort’s 64 estabelecimentos operando 

em 11 países, Iberostar Hotels & Resort’s 47 estabelecimentos operando em 7 países e o 

Fiesta Hotels com 11 estabelecimentos operando em 3 países. 

            Entrevista9 efetuada por (Breda, 2008) com representantes corporativos das empresas que 

têm realizado investimentos na área de hotelaria no Brasil, demonstra que os principais fatores 

que pesam na decisão de investir fora do país são: questões internas à empresa, nomeadamente o 

                                                 
9 Pesquisa de Doutorado desenvolvida por Breda em 2008 no Departamento de Economia da Universidade de 
Aveiro, sobre a internacionalização das Empresas Portuguesas no Brasil: o caso do setor hoteleiro. A escala de 
medida dessas variáveis é ordinal, onde um 1 corresponde a nada importante e 5 a muito importante. 
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conhecimento prévio dos mercados (4,2), necessidade de crescimento da empresa (3,3), 

aproveitamento das capacidades da empresa (3,3), com aspectos relacionais, onde se destaca o 

acompanhamento de clientes (3,3), e com razões externas relacionadas com o mercado de 

origem, mais concretamente com a sua reduzida dimensão (4,0), e com o mercado externo, 

particularmente com seu potencial como destino turístico (4,8) e a proximidade lingüística e 

cultural (3,7).  

     Além desses fatores os estudos recentes têm considerado outros elementos determinantes no 

processo de internacionalização das empresas via IED, como a proximidade lingüística e cultural. 

Nessa perspectiva, Silva (2005) afirma que os fatores de natureza cultural e política são 

determinantes para os IED, como também para o comércio exterior e outros fluxos, embora esses 

fatores tenham sido por muito tempo negligenciados pelos estudiosos. 

De acordo com Silva (2005) apud Bergeijk no contexto da globalização e com vistas às 

empresas se posicionarem melhor competitivamente, elas tiram partido das afinidades lingüísticas, 

históricas e culturais entre países, mesmo quando distantes e com diferenças por vezes 

consideráveis, como é o caso do Brasil e Portugal. Assim, para o autor, a globalização estimula o 

agrupamento lingüístico e cultural dos países, que funciona como uma base competitiva natural para 

as empresas que se internacionalizam.  

        Alguns fatores explicam as vantagens desse tipo de proximidade, lembra Silva (2001, p.111) 

[...] uma língua comum reduz os custos de comunicação das transações entre países, contribui para a 

formação de vastos mercados de certos produtos - o audiovisual é talvez o exemplo mais evidente – 

e gera uma série de externalidades para os países que compartilham. Segundo o autor, apud (Rauch, 

2001) a língua comum e outras proximidades culturais podem conduzir também a formação de redes 

sociais que ultrapassam fronteiras e são facilitadoras do comércio e do investimento internacional. 

As transformações na estrutura do poder mundial e, o fortalecimento das corporações gerou 

contradições e conflitos nas diferentes escalas espaciais, afetando diretamente, a autonomia de 

Estado e o seu controle sobre o processo produtivo. Tal realidade implicou novas relações Estado-

empresa, público-privado e novas formas de organização sociopolítica que privilegiam novas 

atividades econômicas, vinculadas às tecnologias de comunicação, a informação e a telemática. 

Dentre essas novas atividades destaca-se o setor de serviços, em especial a atividade turística. como 

um dos fenômenos representativos do atual estágio da globalização. 
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            A atividade turística como expressão da modernidade envolve múltiplas abordagens e 

perspectivas na sua dimensão econômica, social, espacial, cultural e ambiental, argumenta De La 

Torre (1994): 

 
[...] o turismo é um fenômeno social, que consiste no deslocamento temporário e 
voluntário de indivíduos ou grupos de pessoas, que fundamentalmente por motivos de 
recreação, descanso, cultura ou saúde, saem do seu local de residência habitual para 
outro, no qual não exercem nenhuma atividade lucrativa nem remunerada, gerando 
múltiplas inter-relações de importância, social, cultural e econômica (DE LA TORRE, 
1994, P.23).  

 
 

   Do ponto de vista espacial o turismo produz configurações territoriais complexas e 

contraditórias alterando significativamente a organização espacial existente, como mostra 

Bertoncello (1985) ao analisar a apropriação do espaço litorâneo para fins turísticos. Ele destaca três 

grandes etapas do desenvolvimento espacial do turismo, os quais representam, por sua vez, três 

estágios de ação espacial diferenciada, ligados a objetivos e interesses do setor dominante em cada 

momento: a) etapa de domínio dos agentes locais; b) etapa que corresponde ao domínio dos agentes 

extra-locais e por último, c) etapa do domínio dos agentes internacionais. Assim, para o autor, cada 

uma dessas etapas representa uma forma de entender o setor produtivo que paulatinamente, o 

modelo capitalista vai se impondo em suas formulações socioespacias, ao mesmo tempo, que abre o 

passo a etapas seguintes de apropriação, controle e domínio. 

Essa produção do espaço turístico é também analisada por Rodrigues (1997) quando observa 

que: 

[...] tanto a produção dos novos espaços turísticos é hegemônica como também o 
consumo o é. O consumo consumptivo do espaço sobrepõe-se ao consumo 
produtivo, uma vez que a instalação das onerosas infra-estruturas de apoio ao 
turismo os transportes, rede de água, e esgotamento sanitário, rede de energia elétrica 
e de comunicações – requerem grande volume de investimentos de capital, 
financiados pelo capital transnacional. Posteriormente instalam-se empresas 
privadas, como as mega-empresas hoteleiras e de equipamentos de lazer, como os 
parques temáticos (RODRIGUES, 1997, p.29). 

 

O crescimento acelerado do turismo no Brasil, verificado na década de 1990 e, suas 

repercussões nas cidades, no campo, nas áreas protegidas, no modo de vida das populações 

locais têm mobilizado diversos segmentos sociais e, estimulado pesquisadores e estudiosos das 

diferentes áreas do conhecimento a analisar e compreender as implicações sociais, econômicas, 

culturais e ambientais decorrentes da atividade. Sob a ótica geográfica vale salientar os estudos 

desenvolvidos por Rodrigues (1985), Tulik (1995), Cruz (2001), Coriolano (2004), Silva 

(1996) Gomes Sobrinho (1998) dentre outros. Os estudos desenvolvidos por esses autores 
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analisam especialmente o modelo de desenvolvimento turístico implantado na zona costeira e 

suas implicações socioespaciais, urbanas, ambientais e sociais. Esses estudos têm privilegiado 

o litoral nordestino, região onde o processo de internacionalização tem sido impulsionado pela 

atividade turística, hoteleira e imobiliária.  

Proserpio em 2007 analisou as causas e as características da expansão das redes 

hoteleiras internacionais no país, no período de 1994-2006. A autora verificou que a expansão 

das redes hoteleiras internacionais privilegiou os principais mercados dos próprios paises 

desenvolvidos. Assim, grande parte das redes hoteleiras norte-americanas possui a maioria dos 

seus empreendimentos em países da Europa, Canadá e Japão; da mesma forma, redes européias 

costumam priorizar sua expansão para o mercado norte-americano ou para países 

desenvolvidos da Ásia e Oceania. A autora, afirma ainda que essas redes hoteleiras 

internacionais, grosso modo, priorizam os seus investimentos e criação de novos empregos nos 

países e regiões de origem ou outros países desenvolvidos. A lógica de expansão para outras 

regiões do mundo é bastante diferenciada. As redes hoteleiras espanholas, como a Sol Méliá, 

por exemplo, prioriza a expansão para países de língua espanhola e a rede hoteleiras 

portuguesas como o Pestana enfoca países de língua portuguesa. 

Proserpio (2007) constatou também que as cem maiores multinacionais têm suas sedes 

nos países desenvolvidos, sendo 30 delas sediadas nos Estados Unidos, concentrando na sede 

seus ativos e melhores empregos. Das 12 principais operadoras hoteleiras internacionais em 

operação no Brasil, 11 têm origem em países ricos, sendo seis de “bandeira” norte-americana. 

Para a autora, o aumento da demanda por viagens e hospedagem acirrou a competição no setor, 

determinando a necessidade de ampliar as escalas de operação, baratear custos e diversificar 

locais de atuação e recepção de um número cada vez mais amplo de viajantes, que passam a se 

deslocar em ritmo e freqüência cada vez maiores. Além das fusões e aquisições, as redes 

hoteleiras promoveram acentuado processo de expansão, diversificação e busca de novos 

mercados e, até mesmo, criação de novos destinos.  

 No Brasil, as redes hoteleiras internacionais se concentraram historicamente nas regiões 

Sudeste e Sul principais centros financeiros, de negócios e lazer do país e secundariamente no 

litoral do Nordeste. Essas redes hoteleiras se localizam principalmente nas áreas litorâneas ou 

próximo a elas, fato observado a partir, das décadas de 1970, 1980 e 1990. Esses hotéis 

localizam-se nas grandes metrópoles brasileiras ou no seu entorno devido à existência de 

infraestruturas como aeroportos, portos, comunicação e serviços.  Todavia, vale destacar que, a 
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partir de década de 2000, as redes hoteleiras internacionais, especialmente, espanholas e 

portuguesas têm concentrado seus investimentos no litoral nordestino com destaque para os 

estados da Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, assunto que será abordado 

detalhadamente no capitulo 4.   

Segundo Prosérpio10 (2007) a expansão de novos projetos hoteleiros no Brasil, nos anos 

1990, foi viabilizada mediante a entrada de novos agentes, representados pelos fundos 

institucionais, construtoras e incorporadoras imobiliárias, que passaram a cumprir papel 

importante de financiador de novos projetos, capitalizando a renda disponível da classe média, 

ampliada com o fim do imposto inflacionário. Paralelamente, os investimentos públicos em 

infraestrutura turística e básica financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), o Programa de Desenvolvimento Turístico do Nordeste 

(PRODETUR/NE) e pelo Banco Mundial foram primordiais para reanimar o setor e atrair 

novas empresas hoteleiras internacionais. 

A autora salienta que os fundos de pensão começaram a investir no Brasil década de 

1990, em decorrência da dinamização do mercado de viagens, do crescimento de recursos por 

eles administrados e da necessidade de diversificação das inversões, até então concentradas, 

em prédios comerciais, sobretudo shopping centers. A entrada dos fundos de pensão brasileiros 

seguiu o modelo já existente desde a década de 1970 na Europa e nos Estados Unidos, regiões 

nas quais o crescimento das redes hoteleiras foi financiado, em grande parte, com recursos de 

fundo de pensão, proprietários de cerca de 70% dos hotéis de médio e grande porte dos Estados 

Unidos.  

       Neste contexto, em 1996, foram inaugurados no Brasil os primeiros hotéis construídos 

com recursos dos fundos institucionais como mostra Prosérpio (2007): 

 
[...] O primeiro foi o hotel Sol Méliá São Paulo (da rede espanhola Sol Méliá) 
posteriormente, fundos institucionais financiaram o Hotel Transamérica Morro do 
Conselho, em Salvador , da rede Transamérica, o Meliá Maceió (rede Sol Méliá) e o 
Complexo Costa do Sauípe no Litoral Norte da Bahia financiado pela Previ. Os cinco 
hotéis tipo “resort’s foram até 2007, administrados sob forma de arrendamento pelas, 
redes Marriott, Acoor e Superclubs Breezes, atualmente, esses hotéis são administrados 
pela própria Previ. Os fundos institucionais adquiriram também o Méridien Rio de 
janeiro (rede Méridien) , o Renaissance São Paulo (rede americana Marriott), o resort 

                                                 
10 Em 1971, foi inaugurado o primeiro hotel de rede internacional no Brasil o Hilton Internacional Corparation, 
no centro da cidade de São Paulo. Em seguida se implantou outros hotéis como o Holliday Inn. Em 1974 foi 
inaugurado na cidade do Rio de Janeiro o Rio Sheraton e o International. No mesmo período começaram a ser 
implantados hotéis de empresas francesas, a exemplo da rede Méridien que iniciou suas atividades na Bahia, em 
Salvador, e o Club Mediterranée que  se instalou na Ilha de Itaparica. Vale salientar, em 2002, o Hotel Méridien 
– Salvador foi comprado pelo grupo português Pestana. 
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Cabo de Santo Agostinho em Pernambuco e, diversos empreendimentos administrados 
pela rede Accor em outras regiões do país ( PROSERPIO, 2007, p. 34). 

 

     Segundo a Associação Brasileira dos Fundos de Pensão (ABRAPP, 2010) os fundos 

de pensão respondem hoje por um terço das ações em Bolsas de Valores movimentadas no 

mundo, no Brasil, os fundos de pensão detêm 17% do PIB nacional. A ABRAPP (2010, p.3) 

declara que [...] os maiores fundos de pensão do Brasil são a PREVI, o Fundo de Pensão dos 

Funcionários da Caixa Econômica Federal (FUNCEF) e o Fundo de Pensão dos Funcionários 

da Petrobrás (PETROS). Os fundos de pensão que mais têm investido no setor de 

hospedagem e imobiliário no Brasil é a PREVI e o FUNCEF. Uma série de fatores favorece 

estes investimentos, como as facilidades de crédito, o crescimento da demanda e do próprio 

mercado imobiliário, que deve registrar forte desempenho em toda a cadeia no período de 

2010/2011 estimulado, inclusive, pelo governo federal (ABRAPP, 2010). 

         Para Chesnais (1996), economicamente, os fundos de pensão são constituídos pelo 

acúmulo de contribuições sobre salários e benefícios, e sua finalidade declarada é garantir a 

esses assalariados, quando se aposentarem, uma pensão regular e estável. São, portanto, 

formas institucionais de captação e de valorização de poupança, muitas vezes nascidas de 

regimes empresariais privados, obrigatórios, tendo como fonte inicial rendimentos salariais. 

Por outro lado, a partir do momento em que a poupança acumulada ultrapassa certo limite, os 

fundos passam a figurar entre as instituições financeiras de capital não monetário, 

preservando a liquidez e a máxima rentabilidade deste. Com isso, a muda a natureza 

econômica dos fundos, e já não se pode escamotear o alcance e as implicações dessa 

mudança,  

          Bellofiore (2002) utiliza a expressão capitalismo “dos grisalhos”, para designar a 

atuação dos investidores institucionais (dos quais os fundos de pensão fazem parte, 

conjuntamente com os fundos de seguros e os fundos comuns de investimentos). Estes 

concentram a poupança das famílias e dos assalariados, lembra o autor: 

 

“É um capitalismo exasperado por uma obsessão pelos rendimentos de prazo curto, 
que favorecem os investimentos especulativos sobre os produtivos; pela exigência de 
liquidez que é função da possibilidade de adquirir e vender os títulos financeiros o 
mais velozmente possível; e por comportamentos gregários que amplificam os efeitos 
expansivos, mas, também depressivos dos movimentos do capital” (BELLOFIORE 
(2002, p.12: 
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       De acordo com Farnett (1998) dentre os principais fatores que conduziram a 

emergência do regime de finanças diretas liberalizadas e desregulamentadas foi à entrada em 

cena de agentes relativamente novos, mas, particularmente poderosos do capital-dinheiro ou 

capital monetário: os fundos de pensão e fundos de investimentos coletivos anglo-saxônicos. 

Para o autor trata-se de instituições específicas das economias americanas e britânica, de onde 

são originárias, e que deram à noção de “investidor institucional”. Para  Farneti (1998, p. 183) 

apud Aglieta [...] os fundos de pensão, não são propriedade dos assalariados, mas da classe 

capitalista. Na sua visão os fundos de pensão objetivam tão somente o lucro financeiro a curto 

prazo tornando-se um meio de coletar  uma nova poupança para as empresas. 

       No Brasil, os fundos institucionais e fundos de pensão foram estimulados a investir 

também no setor hoteleiro atraídos pelos investimentos significativos dos governos federal e 

estadual no setor de turismo, principalmente na região Nordeste. Segundo a Embratur entre 

1995-2000 foram investidos no país, US$ 10 bilhões, em infraestrutura básica, urbana e 

turística financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Esses recursos 

foram viabilizados em parceria do Governo Federal com os governos estaduais. Na região 

Nordeste os recursos foram repassados pelo Banco do Nordeste (BNB) através do 

PRODETUR- NE. Este programa de financiamento teve como objetivo viabilizar os recursos 

disponibilizados pelo governo brasileiro para o desenvolvimento da atividade turística na 

região. As ações do PRODETUR/NE foram divididas em três componentes, a saber: 

a)        Desenvolvimento institucional: incorpora todas as ações que consistem em 

ampliar a capacidade gerencial de órgãos estaduais e municipais co-

executores do Programa de executar suas funções; 

b) Obras múltiplas em infra-estrutura básica e serviços públicos: esse 

componente incorpora os investimentos nos setores de saneamento básico, 

administração de resíduos sólidos, proteção e recuperação ambiental, 

transportes e recuperação do patrimônio histórico; 

c) Construção, ampliação e modernização de aeroportos nas capitais e outras 

regiões do Nordeste, consideradas prioritárias pelo programa. 

 

         De acordo com a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (SETUR, 2005) no período 

compreendido entre 1991 e 2004, o governo do estado da Bahia investiu US$ 1,6 bilhão na 

criação, melhoria e ampliação das zonas turísticas. Sendo que deste total, US$ 250 milhões 
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foram recursos advindos do PRODETUR/NE. Esses recursos foram voltados essencialmente 

para implantação infra-estrutura urbana e turística nas diversas regiões turísticas do estado. 

Os referidos recursos foram distribuídos de forma desigual em sete regiões turísticas e 

nos seus respectivos municípios: Baía de Todos os Santos (Salvador e Ilhas), Costa do 

Descobrimento (Porto Seguro), Costa dos Coqueiros (Mata de São João), e Costa do Cacau 

(Ilhéus e Itacaré). Sendo que, as regiões turísticas Baía de Todos os Santos e Costa do 

Descobrimento foram as regiões mais beneficiadas pelo programa absorveu 80% do total dos 

recursos. Observa-se, que a distribuição espacial desses investimentos públicos são orientados 

para aquelas regiões onde a atividade turística já está consolidada e em franca expansão, ou 

seja, onde já se implantou e estão previstos os maiores complexos turísticos propostos pelo 

PRODETUR/NE, favorecendo desta forma um rápido retorno de capital para os investimentos 

privados.  

Atualmente, a Bahia possui treze zonas turísticas que abrange 156 municípios desse 

total, seis são classificados pela (SETUR , 2011) como destinos indutores de desenvolvimento 

do turismo e treze como municípios âncoras. Esse assunto será tratado de forma detalhada no 

capítulo 5. 

A implantação dessas infraestruturas foi decisiva para o desenvolvimento do turismo e 

atração de investidores estrangeiros para o setor hoteleiro e imobiliário na região. A reforma e 

ampliação do aeroporto internacional de Salvador e a duplicação da rodovia estadual Estrada 

do Coco que liga Salvador à “Linha Verde” – BA 099 favoreceu um maior fluxo de turistas e 

visitantes como também a atração de novos empreendimentos turísticos e residenciais. Para 

atender a esta nova demanda vôos diretos da Europa para Salvador foram ampliados como vôo 

Frankfurt- Salvador pela Varig, vôo Lisboa–Salvador pela TAP, Madrid – Salvador pela Air 

Madrid e Air Europa.     

Neste contexto, nota-se que as intervenções do governo estadual são claramente 

sintonizadas com a lógica do capital internacional que contabiliza vantagens comparativas e 

locacionais para os seus negócios. Nesse sentido, na década de 1990, os estados da região 

Nordeste, em especial a Bahia alavancou o Programa PRODETUR-NE, junto ao BID, com a 

finalidade maior de lançar bases para o desenvolvimento contínuo da atividade turística na 

região e atrair investidores estrangeiros. O Programa foi idealizado para ordenar o espaço para 

o turismo, principalmente em cidades/localidades e áreas peri-urbanas onde já existia algum 

fluxo turístico. Essa articulação entre o setor público e privado, investidores institucionais e 
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investidores internacionais tem gerado novos arranjos políticos institucionais com amplas 

repercussões sobre a produção e organização espacial tendo como resultado fragmentação e 

alienação de porções do espaço geográfico.  

Os efeitos das políticas públicas territoriais e das políticas das empresas na organização e 

produção do espaço foram analisados por Cataia (2001) ao referir-se ao termo “alienação 

territorial” no sentido de que os governos preparam seu território com um conjunto de obras de 

infraestrutura e isenções fiscais no intuito de atrair investimentos, mas acabam por se 

transformar em reféns da política das empresas em função do poder econômico que as 

empresas transacionais possuem. Assim, o autor considera “territórios alienados” quando 

municípios ou mesmos estados inteiros se subordinam à política das empresas. Nessa 

perspectiva, Cataia (2001, p.222) define “territórios alienados” como: 

    

[...] aqueles municípios que prepararam seu chão com obras de engenharia e normas, 
para receber investimentos privados e tornaram-se reféns das políticas empresariais. 
Há empresas transnacionais economicamente mais poderosas que territórios 
nacionais inteiros. É mais comum ainda encontrarmos empresas que dominam as 
políticas locais. 

 

Para o autor a [...] política territorial de distribuição de incentivos, subsídios e isenções 

fiscais como forma de atrair investimentos, principalmente os IEDS, faz com que ocorra uma 

transferência de recursos públicos para o setor privado, principalmente quando estados e 

municípios, por meio de obras de engenharia, produzem uma silhueta territorial adequada aos 

ditames da empresa a ser atraída. Analisando as relações de poder entre as corporações e o 

governo, considerando a política fiscal de incentivos para as empresas, o autor salienta duas 

situações de manipulação do poder e da influência empresarial como: transformar as 

necessidades empresariais em necessidades sociais a partir do uso corporativo do território; e a 

segunda situação, é quando as empresas além das vantagens fiscais impõem normas, regulam e 

organizam os territórios de acordo com suas próprias políticas. 

Considerando os diferentes contextos apresentados anteriormente verifica-se que, essas 

relações de poder entre o setor público e o setor privado é observado também no Litoral Norte 

da Bahia, é notório a associação nos últimos vinte anos entre o capital imobiliário, turístico- 

hoteleiro  e fundos institucionais que tem como articulador e indutor o Estado. Este último tem 

atuado através de políticas de investimentos em infraestrutura, isenções fiscais e markentig e 

promoção de reuniões empresariais, em participação em eventos nacionais e internacionais, a 

exemplo do Salão Imobiliário de Lisboa e Madrid.  
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A deflagração desse processo é caracterizada pela apropriação privada de grandes 

espaços litorâneos ecologicamente conservados e de alto grau de fragilidade, e 

supervalorizados em decorrência dos investimentos públicos, como também da apropriação de 

áreas de interesse das populações que habitam nesses locais há varias gerações. A apropriação 

e o uso dessas áreas pelos grupos econômicos multinacionais têm produzido novas 

configurações territoriais. As empresas estabelecem suas próprias normas e estratégias de 

regulação e controle do espaço, bem como promovem uma supervalorização das terras, alteram 

a estrutura fundiária e, conseqüentemente expropriam das suas terras as comunidades 

litorâneas pesqueira, extrativista e agrícola. 

     Tal realidade é observada ao longo litoral da Bahia e de outros estados do Nordeste 

brasileiro, região onde o processo de reprodução e acumulação do capital tem se verificado a 

partir da atividade turística e imobiliária voltada, notadamente para o mercado internacional. 

Coriolano (2004) analisou as políticas públicas de turismo e o seu reflexo na produção e 

organização do espaço litorâneo cearense, no qual verificou que [...] “as áreas litorâneas 

originalmente ocupadas pelos indígenas, pescadores, comunidades tradicionais, os chamados 

“povos do mar” sofrem um processo lento e massacrante de expropriação das suas terras para 

dar lugar a segundas residências, aos grandes resorts, as cadeias hoteleiras, aos restaurantes e 

demais equipamentos turísticos, como parques temáticos”. A autora salienta que nessa 

produção espacial, “faz-se necessário considerar a luta dos diferentes atores locais, os nativos 

usuários do espaço litorâneo que tentam defender suas propriedades, ou bens de usos, 

contrapondo-se aos interesses dos empresários, dos agentes imobiliários e do próprio Estado, 

estes que se interessam pelo valor de troca do espaço, pois o transformaram em mercadoria” 

(CORIOLANO, 2004, p. 54). 

  Assim, observa-se que o litoral do Nordeste e o Litoral Norte da Bahia representam 

hoje, as novas tendências globais de apropriação e uso do território, de complexas relações de 

poder entre o Estado, as corporações, e a sociedade. Submetida às diversas lógicas globais e 

locais e a interesses diversos, coloca-se em questão a necessidade de discutir o destino, a 

situação atual e desejável para esta região, sendo uma das questões essenciais que justifica esta 

tese. 
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  3. FORMAÇÃO E EVOLUÇÃO TERRITORIAL DO LITORAL NORTE DA 
BAHIA 

 
 

 3.1 Do meio natural ao meio técnico científico- informacional: das sesmarias aos 
complexos turístico-hoteleiros residenciais.  

 
Visando compreender a atual organização socioespacial do Litoral Norte da Bahia 

analisaremos a sua formação e evolução territorial tendo em vista a apropriação deste espaço 

nos diversos momentos históricos e seus respectivos usos. Como instrumento de análise 

utilizar-se-á a periodização, proposta por Santos; Silveira (2001).  

Para os autores (2001, p23) estabelecer uma periodização [...] é uma tarefa temerária 

porque o espaço acumula defasagens e superposições de divisões do trabalho - sociais e 

territoriais.  Do ponto de vista genético, as variáveis do espaço são assincrônicas, mas em 

cada lugar elas funcionam sincronicamente e tendem a ser assim também quanto ao todo. Daí 

as descontinuidades que permitiriam explicar as diversidades regionais, aquilo que se 

costuma chamar de desigualdade e desequilíbrios regionais. 

  Santos; Silveira (2001) argumentam que a divisão territorial do trabalho cria uma 

hierarquia entre lugares e redefine a cada momento, a capacidade de agir das pessoas, das 

empresas e das instituições. Esse processo explica os autores (2001, p.24) é: 

 “viabilizado pelas técnicas que funcionam solidariamente em sistemas, esses sistemas 
técnicos incluem de um lado, materialidade e, de outro, seus modos de organização e 
regulação. Os sistemas técnicos, assim organizados autorizam a cada momento 
histórico, uma forma e uma distribuição do trabalho. Nos dias atuais, um novo 
conjunto de técnicas torna-se hegemônico e constitui a base material da vida da 
sociedade. É a ciência que, dominada por uma técnica marcadamente informacional, 
aparece como um complexo de variáveis que comanda o desenvolvimento do período 
atual, denominado pelo autor de meio técnico-cientifico-informacional – expressão 
geográfica da globalização”.  

                            

                           A questão é escolher as variáveis- chave afirma Santos; Silveira (2001) que em cada 

pedaço do tempo, irão comandar o sistema de variáveis e os eventos, o sistema de eventos, 

eles  denominam de período:  

[...] períodos são pedaços do tempo definidos por características que interagem e 
asseguram o movimento do todo. O que interessa em cada época é o peso da novidade e 
das heranças. As heranças são denominadas de rugosidades - acúmulos de ações do 
passado que se materializam no espaço e, têm um papel importante porque constituem 
condições para a implantação das novas variáveis, (SANTOS;SILVEIRA 2001 p.23-24). 
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Nessa perspectiva, Santos; Silveira (2001, p.11) consideram o território [...] como 

unidade e diversidade, e o espaço geográfico como uma união indissolúvel de sistemas de 

objetos e sistemas de ações, e suas formas híbridas, as técnicas que nos indicam como o 

território é usado: por quem, por que, para que. Desse modo, os autores adotaram as técnicas 

como variáveis chave para analisar a formação e organização atual do território brasileiro. 

Assim, ele apresenta uma sucessão de meios geográficos no Brasil, que se caracterizou por três 

grandes momentos: os meios naturais, os meios técnicos e o meio técnico-científico-

informacional.  

O primeiro período o meio natural, lembra Santos; Silveira (2001) [...] é marcado pelos 

tempos lentos da natureza comandando as ações humanas de diversos grupos indígenas e pela 

instalação dos europeus, empenhados todos, cada qual a seu modo, em amansar esses ritmos. A 

unidade era dada pela natureza, e a presença humana buscava adaptar-se aos sistemas naturais, 

esse período é também denominado pelo autor de pré-técnico. Esse período refere-se ao 

povoamento e ocupação do território brasileiro e das relações econômicas e sociais 

desenvolvidas nos séculos XVI, XVII e XVIII, observadas principalmente no Recôncavo 

Baiano e no Nordeste brasileiro. 

O segundo período é a dos diversos meios técnicos, que gradualmente buscavam 

atenuar o império da natureza que pode ser caracterizado como um período de transição 

neocolonial até a eclosão do capitalismo industrial em meados XIX até a década de 50 no 

século XX. Esse período de transição teve regionalmente, expressão e duração diferentes e se 

caracterizou de acordo com Santos; Silveira (2001) pela [...] mecanização seletiva gerando um 

verdadeiro conjunto de “ilhas” definindo o Brasil como um arquipélago da mecanização 

incompleta. O período técnico testemunha a emergência do espaço mecanizado, com a 

incorporação das máquinas ao território (ferrovias, portos, telégrafo, rodovias) caracterizando 

os primórdios da industrialização, urbanização e a formação da Região Concentrada no país. 

Esta denominação Região Concentrada - foi desenvolvida por Santos e Ribeiro em 1979, para 

designar o desenvolvimento industrial concentrado nos estados das regiões sul e sudeste 

historicamente onde se concentra 70% da riqueza produzida no Brasil.   

Esse período é caracterizado pelo início do processo de industrialização e urbanização 

no Brasil, que nas suas diversas etapas foi marcado pela divisão territorial do trabalho e pela 

formação da região concentrada Santos; Silveira (2001). [...] são as lógicas e os tempos 



 91 

humanos impondo-se a natureza, situações em que as possibilidades técnicas presentes 

denotam conflitos resultantes da emergência de sucessivos meios geográficos, todos 

incompletamente realizados, todos incompletamente difundidos. Santos (2001, p. 37) considera 

ainda que esse período[...]  pode-se situá-lo entre o começo do século XX e as décadas de 

1940/50, é simultaneamente, um começo de integração nacional e o inicio da hegemonia de 

São Paulo, com o crescimento industrial do país e a formação da região concentrada. 

Nesses dois longos períodos predominou o modelo primário exportador relacionado às 

demandas do exterior, foram formadas zonas econômicas e criadas verdadeiras famílias e 

gerações de cidades, testemunhando uma sucessão de divisões territoriais do trabalho fundadas 

em graus diversos de tecnificação, conforme destaca (Santos, 1971, 2001). Em um primeiro 

momento, as aglomerações, resultaram da instalação dos serviços de governo, começando pela 

fiscalização das atividades rentáveis, tanto na agricultura, como na mineração. Cidades do ouro 

e cidades dos diamantes, cidades de estradas de ferro, cidades de passagem, boca de sertão e 

cidades planejadas pelas companhias de colonização são os tipos principais a partir dos quais 

(Santos, 2001) analisa a formação territorial e urbana no Brasil.  

Para Santos (2001) o desenvolvimento urbano no Brasil era uma conseqüência imediata 

da combinação de dois fatores principais: a localização do poder político-administrativo e a 

centralização correspondente dos agentes e das atividades econômicas. De acordo com o autor 

em todos os casos, as maiores cidades presidem uma economia de produção voltada para o 

estrangeiro, é a explicação do urbanismo de fachada que reflete a condição de dependência da 

economia nacional. À exceção das cidades criadas/planejadas (Belo Horizonte, Goiânia, 

Aracajú) a organização espacial e urbana do Brasil era uma herança direta da colonização, 

refletindo nas condições atuais, conforme destaca Santos (2001)  apud Moraes(1999): 

[...] as maiores cidades formaram-se no litoral ou nos seus arredores, pode-se afirmar 
que, exceto para as cidades do ouro, a vida urbana não existia fora das zonas litorâneas 
e sublitorâneas. As metrópoles coloniais eram igualmente portos, ao passo que na região 
interior mais próxima, centros intermediários se formavam destinados a servir mais 
diretamente a zona de produção (SANTOS, 2001, p.34-35). 

 

De acordo com Moraes (1999, p.111) a ocupação do território brasileiro ocorreu no 

sentido dos núcleos costeiros para a hinterlândia, as suas primeiras cidades e áreas de 

adensamento populacional localizaram-se na zona litorânea, exatamente nos pólos de difusão do 

povoamento interior. O padrão básico original, sobre o qual se conformou a estrutura territorial 
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brasileira, é denominado pelo autor de “bacia de drenagem” em que as redes de caminhos se 

articulam a um eixo principal que demanda de um porto, o qual põe em relação toda uma extensa 

área de produção com os mercados externos. Tal estrutura condicionou uma concentração 

populacional na zona costeira, a qual perdura até a atualidade. Vale salientar, todavia, que essa 

concentração ocorreu de forma pontual e segmentado, ocasionando a existência de regiões de 

adensamento entremeadas de vastas áreas de ocupação rarefeita. 

O terceiro grande período da formação territorial no Brasil [...] é a construção e a 

difusão do meio técnico-científico-informacional, que se caracterizou pela revolução das 

telecomunicações na década de 1970 (Santos; Silveira p. 28). Para os autores, o meio técnico - 

científico-informacional é a expressão geográfica da globalização, cujas novas variáveis-chaves 

(ciência, informação e finanças) ficaram circunscritas a algumas áreas do Brasil, como a região 

concentrada, agravando as diferenças regionais. Sob a égide do capitalismo transnacional, na 

década de 1990, o meio técnico-científico-informacional se instalou sobre o espaço nacional, em 

áreas contínuas no sudeste e no sul e constituindo manchas e pontos no resto do país.  

A partir dessa compreensão espaço-temporal das diversas etapas da formação territorial 

do Brasil e seus sucessivos meios geográficos considera-se que a formação territorial do Litoral 

Norte da Bahia, historicamente, esteve associada ao movimento mais amplo de economia 

nacional e internacional e aos interesses de agentes hegemônicos sediados na cidade de Salvador 

(colônia) e, do Recôncavo e das relações dessas regiões com outras regiões do estado e do país. 

Assim, no Litoral Norte da Bahia, o meio natural data dos primórdios da história da 

ocupação desta região pelo inicialmente pelas populações indígenas (tupis, tupinambás e 

massarandupiós) e a partir de 1549 pelos portugueses que iniciam o processo de ocupação do 

litoral brasileiro, em particular do Litoral Norte, datando deste período os conflitos entre brancos 

e índios. Esse período se estendeu por quatro séculos até final do século XIX. Esta região 

transforma-se a um ritmo lento, os sucessivos meios técnicos foram se implantando a partir do 

final do século XIX e de forma mais intensa nas décadas de 1970/80, e o meio técnico-científico-

informacional de 1990 até os dias atuais. Vale salientar, que esses períodos não se encerram em 

si mesmo, ou seja, a passagem de um período para o outro não significa o aniquilamento do 

anterior, esses períodos se interpenetram, coexistem e materializam-se no espaço acumulando 

defasagens, superposições e heranças do processo civilizatório. Vale salientar, que nesta região, 
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já foram encontrados vários sítios arqueológicos pelas empresas construtoras dos 

empreendimentos turísticos cujos artefatos datam do século II e III. 

 

3.2 Formação territorial do Litoral Norte da Bahia. 

A formação territorial da região Litoral Norte da Bahia remonta à história da 

colonização brasileira na segunda metade do século XVI, com a doação de terras por parte da 

coroa portuguesa a Garcia DÁvila, que através da cultura canavieira e da pecuária iniciou o 

processo de exploração econômica desta região e do litoral nordestino. 

Em 1560, Tomé de Souza doou ao Conde Garcia D’Ávila uma propriedade que havia 

recebido do rei de Portugal, compreendida entre os campos do rio Pojuca até o rio Real, divisa 

com estado de Sergipe. Nessas terras, Garcia D Ávila introduziu a criação bovina extensiva 

trazida da Ilha do Cabo Verde. Desde então, a pecuária tornou-se a principal atividade 

econômica da região, funcionando de forma complementar à economia açucareira, em expansão 

na zona do Recôncavo, uma vez que fornecia carne, leite, produtos de couro e animais de tração 

para os engenhos de açúcar. Esta complementaridade poderia ser evidenciada ainda no 

fornecimento de lenha para os engenhos, óleo de baleia para iluminação em Salvador. 

(CALMON, 1983). 

A partir da Casa da Torre, Garcia D’Ávila, expande a criação de gado por todo o 

Litoral Norte atingindo o rio Real, na atual divisa com o estado de Sergipe, tornando-se, para 

muitos historiadores, um dos maiores sesmeiros do Brasil. Em 1533, Garcia D’Ávila foi 

responsável pela expulsão dos índios tupinambás do litoral do rio Vermelho a Itapuã e pelo 

domínio dos índios caetés, que foram utilizados como escravos em suas propriedades. 

A primeira torre construída na Bahia foi na enseada de Tataupara, atual Praia do Forte, 

que sinalizava para as demais torres (Itapuã a Itapagipe) atuando como um observatório 

avançado do reino de Portugal, protegendo a cidade do Salvador do ataque de corsários 

inimigos. A importância dessa localidade deveu-se à Casa da Torre fortaleza construída e 

mantida entre 1563 e 1609 pelos Gárcia DÁvila durante sete gerações (CALMON, 1983). 

De acordo com Sá (1996) Francisco Gárcia D Ávila e seus herdeiros, embrenharam-se 

pelo interior do país; enfrentaram índios na busca de metais preciosos, expandindo a pecuária 

por todo o nordeste. Ao mesmo tempo lançaram-se aos sertões da Bahia na procura das famosas 

minas de prata e ouro. 
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O gado, na medida em que desbravava o sertão, levava consigo novos colonizadores, 

cumprindo um papel secundário de articulação entre esta região, o Recôncavo e o litoral. Até o 

século XVIII, os Ávilas já possuíam terras por todo sertão norte da Bahia. E, assim, se 

estabeleciam os caminhos entre o Recôncavo e regiões longínquas que passavam pelo litoral 

norte. 

Segundo Calmon (1983) a mais opulenta casa-forte da colônia, a Casa da Torre, 

declinou e extinguiu-se em pleno século XIX, assim, por mais de trezentos anos, a dinastia dos 

D’Ávila dominou a economia e a política no Litoral Norte da Bahia. 

No século XIX, a implantação das estradas de ferro, partindo de Salvador em direção 

as outras regiões do estado e do país e, inclusive, aproveitando os caminhos formados pelos 

movimentos das boiadas, estabelece nova modalidade de integração de diversas regiões com a 

região dominante, com impactos no povoamento e no sistema urbano que começa a se 

desenvolver. Após a crise da economia açuçareira assiste-se a expansão da cultura do coco- da - 

baía no litoral, trazida da Ásia, também por Garcia D Ávila (CEI, 1996). 

Depois do declínio da família Ávila, no final de século XIX, o prussiano, naturalizado 

norte americano Sigisfred Sigismundo Schindler ocupou as terras da região basicamente com 

extrativismo (CALMON, 1983).  Este, segundo relatos dos moradores da região, teria comprado 

as terras ao descendente e morador do Castelo Garcia D’ Ávila. Schindler explorou a piaçava, o 

látex da mangaba para produção de borracha e a castanha de caju. Na década de 1920, ele vendeu 

suas terras para a companhia inglesa de borracha British and Brazilian Rubber Plantters & 

Manufaturados LTDA que mantém o extrativismo para exportação.  Tem-se registro que esta 

companhia veio a possuir grandes propriedades de terra na região, de aproximadamente 80.000 

hectares, cerca de 20km ao longo da praia e 40 km do litoral para o interior. 

Com a falência da companhia inglesa na década de 1940, o Bank of London, passou a 

ser responsável pelo remanescente da empresa vendendo, em 1949, as referidas terras a empresa 

Norberto Odebrecht por um preço simbólico (GUERREIRO, 2004). Da área original de 80.000 

hectares, a Odebrecht titulou apenas 2.500 hectares, em 1957. Dessa data até então a construtora 

conservou uma área de 1.700 hectares, entre o riacho Santo Antônio, no município de Mata de 

São João e o rio Sauípe, no município de Entre Rios, onde está localizado atualmente, o 

Complexo Turístico Costa do Sauípe (GOMES SOBRINHO, 1998). 

O povoamento da região deu-se de forma lenta e rarefeita, a partir dos núcleos urbanos 

localizados nos entroncamentos ferro-rodoviários e das vilas de pescadores na área litorânea. Os 
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latifúndios, ora voltados para a criação de gado, ora com silvicultura e extrativismo, constituíram-

se em entraves para ocupação da região que, ainda hoje, tem a sua estrutura fundiária 

caracterizada pelo predomínio de vastas áreas de pastagens e silvicultura.  

Assim, até meados do século XX a organização sócioespacial e econômica do Litoral 

Norte manteve-se pouco alterada, assentada na pecuária extensiva, na agricultura de subsistência e 

no extrativismo vegetal e na pesca. Com a descoberta do petróleo na década de 1940, em Salvador 

e no Recôncavo e a conseqüente criação da Empresa de Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), esta 

região integrou-se ao novo movimento da economia nacional que iniciou o seu processo de 

industrialização. Com efeito, foi implantado no entorno de Salvador e do Litoral Norte o primeiro 

parque industrial da Bahia para atender as demandas da PETROBRAS, a exemplo, do Centro 

Industrial de Aratu (CIA)- 1968, e o Pólo Petroquímico de Camaçari (COPEC) em 1978. Baseado 

em Santos (2001) considera-se este período, como um momento de transição para uma nova fase 

de lançamento da implantação dos sucessivos meios técnicos que se caracteriza pelo inicio do 

processo de industrialização e urbanização. Vale salientar, entretanto que esse processo é marcado 

por um desenvolvimento econômico e territorial diferenciado e pontual. 

Os campos de extração de petróleo foram implantados nos municípios de Mata de São 

João, Itanagra, Pojuca, Entre Rios e Cardeal da Silva, contudo, os impactos dessa nova atividade 

se fizeram sentir em toda a região que ganhou um novo perfil socioeconômico, como a mudança 

no mercado de trabalho, através da geração de novos empregos na atividade industrial, e o 

surgimento de classe média, alterando desse modo a composição social tradicional da região (CEI, 

1994). Este processo impulsionou a urbanização, intensificou os fluxos através da implantação de 

estrutura viária que contribuiu para a valorização das terras e especulação fundiária que 

tradicionalmente utilizou a pecuária extensiva para manter as terras como reserva de valor. 

             Vale salientar, que o processo de industrialização e urbanização no Litoral Norte da Bahia 

ocorreu de forma diferenciada e espacialmente concentrada em alguns municípios e determinada 

por atividades econômicas específicas como o petróleo, a silvicultura e a celulose. A primeira 

atividade desenvolveu no interior dos municípios de Mata de São João, Itanagra, Entre Rios e 

Cardeal da Silva, e a segunda atividade na faixa litorânea dos municípios de Jandaíra, Conde, 

Esplanada, Entre Rios, Itanagra e Mata de São João. Essas novas atividades econômicas 

demandaram, por infraestrutura viária, portos e terminais marítimos, bem como impulsionaram o 

crescimento do setor imobiliário, da construção civil, e o do setor terciário. Esta demanda foi 

intensificada também pelo incremento de expressivo poder aquisitivo de grande quantidade de 
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profissionais, de nível técnico e superior, que migraram do centro-sul do país em função das 

oportunidades de emprego na: Petrobras, no CIA e no COPEC, bem como a formação da classe 

média soteropolitana.  Para Santos Pereira (2008, p.138) esse processo de industrialização na RMS 

e no Recôncavo baiano implicou: 

  
[...] uma demanda por infra-estrutura hoteleira de alto padrão que, simultaneamente à 
decisão de governo em apostar nessa atividade, favoreceu a deflagração do turismo na 
Bahia, à ampliação e modernização da oferta técnica de Salvador, refletindo na 
construção dos principais hotéis, os de melhor categoria, um impulso para o 
crescimento e estruturação do turismo na economia baiana. 

  

     A industrialização no Litoral Norte da Bahia, mais especificamente no (interior) entra em 

nova fase nos anos 70, com a instalação do COPEC no município de Camaçari e, nos anos 80 com a 

criação do Distrito Florestal do Litoral Norte (DFLN) apoiado pela necessidade de carvão vegetal 

para as empresas do CIA e do COPEC (CEI, 1994). Apesar das fábricas de celulose não terem sido 

implantadas, devido a mudanças e aos interesses do mercado mundial, o reflorestamento teve grande 

impacto em termos de ocupação das terras no Litoral Norte. Vastas áreas foram utilizadas na 

plantação de florestas de eucalipto e pinus, na maioria dos municípios da região, por empresas locais 

e de outras unidades da federação. 

            Estagnada economicamente até a década de 1970, o Litoral Norte da Bahia começou a ser 

modificado a partir da implantação do COPEC quando grande parte da economia gerada pela 

industrialização transformou a cidade do Salvador em uma grande metrópole. Sendo a orla marítima 

um vetor de expansão preferencial dos promotores imobiliários da cidade do Salvador.  

Esta faixa litorânea do município de Salvador adquire um novo valor de mercado tornando-se 

uma área de interesse para residência dos novos segmentos de classe média produzidos pela 

industrialização. Havendo um mercado potencial, a partir da década de 1970, a especulação 

imobiliária passa a ser a tônica do eixo de desenvolvimento associado à rodovia BA-099 (Estrada do 

Coco), inaugurando uma intensa fase de empreendimentos imobiliários do tipo loteamentos 

produzindo um vetor de crescimento urbano, que vem alterando progressivamente as características 

socioambientais, econômicas e culturais desta região. 

      Os efeitos da industrialização propiciaram o desenvolvimento da atividade turística em Salvador e 

no Litoral Norte, mais especificamente, do setor hoteleiro e imobiliário, conforme destaca Queiroz 

(2005. p.118):  

[...] a demanda do segmento de negócios, impulsionado pela implantação do 
COPEC, estimulou diversos empreendedores a recorrerem ao financiamento da 
Embratur para a construção de hotéis, podendo-se dizer que esses novos 
empreendimentos marcam o inicio de uma participação mais acentuada do capital 
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externo à região na atividade turística. Na década de 70, muitos hotéis classificados 
segundo critérios adotados pela Embratur foram implantados em Salvador e 
entorno dentre os quais destaca-se: cinco estrelas – Salvador Praia Hotel, Bahia 
Othon Palace e Hotel Meridien Bahia, quatro estrelas - Grande Hotel da Barra, 
Hotel do Farol e Praiamar Hotel, três estrelas – Porto Belo Ondina Praia Hotel Praia 
de Armação, dentre outros. Na Ilha de Itaparica foi implantado neste período o 
Club Méd Mediterrané e no Litoral Norte inicia-se a implantação dos primeiros 
loteamentos e construção de casas de veraneio e em Praia do Forte a construção o 
primeiro resort hoteleiro do Nordeste. 
 
 

Neste período, dois grandes impactos ambientais marcam definitivamente o Litoral 

Norte e por pouco não o inviabiliza para as atividades de turismo e lazer: a implantação da 

Tibras, empresa instalada em 1971, hoje uma unidade da Milennium Chemicals, (com 

emissões que comprometem áreas de praia e o subsolo das imediações) situada no do litoral 

de Camaçari; e a implantação do projeto de silvicultura do DFLN, abrangendo uma área de 

763.000 hectares. Este último empreendimento introduziu na região vegetação exótica como 

pinus e eucalipto, alterando o sistema natural de drenagem impactando os fluxos 

hidrológicos, a drenagem natural como o deslocamento de material assoreando áreas 

úmidas, alterando o habitat da fauna e a flora (SANTOS PEREIRA, 2008, PRODESU, 

2002) 

A instalação destas empresas, aliado a implantação da rodovia federal BR-101 e da 

primeira etapa rodovia estadual BA-099- Estrada do – Coco (Salvador-Itacimirim), 

trouxeram significativas mudanças na dinâmica socioespacial, fundiária e ambiental do 

Litoral Norte da Bahia nos anos de 1970. Esse processo foi viabilizado pelo governo 

estadual e teve como conseqüência o aumento da concentração fundiária e do preço das 

terras, o inicio dos conflitos de uso do solo e a aquisição de grandes extensões de áreas na 

zona costeira para implantação de loteamentos e empreendimentos turísticos.  

Assim, na década de setenta, o potencial turístico do Litoral Norte da Bahia começa a 

ser explorado, com a aproximação permitida pela BR-101 e pela BA-099. Contudo, a falta 

de vias secundárias de acesso e a precariedade de serviços nos povoados e vilas costeiras 

mantiveram durante os vinte anos seguintes um turismo ligado ao veraneio e às excursões 

de curta temporada para uma clientela micro-regional. A exceção da localidade de Praia do 

Forte, que no final de década de 1970, já dispunha de um hotel de porte internacional 

voltado para o mercado europeu especialmente, alemão, esse incremento do fluxo turístico 

nesta localidade foi viabilizado devido à construção da ponte sobre o rio Pojuca em 1983, 

obra realizada pelo governo do estado e um contrato de parceria entre o empresário Klaus 
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Peters e o Grupo Robinson Crusoé. Este grupo é uma marca registrada da TUI- Tourist 

Union International, vinculado ao maior grupo de hotelaria da Alemanha, o Steigenberg. 

Este fato foi divulgado no jornal A Tarde em 25/5/86: “em 1986, a Varig fechava um 

contrato para vôos semanais diretos de Frankfurt a Salvador com uma empresa alemã, 

ligada ao empreendimento Robinson Crusoé”. 

Na década de oitenta, a confluência de diferentes interesses de vários agentes sociais 

contribuíram, também, para que as empresas de celulose não se implantassem, na região, a 

exemplo da NORCEL. Alguns grupos econômicos de médio e grande porte já planejavam 

implantar na região projetos ligados ao turismo e ao setor imobiliário, constituindo a grande 

força opositora à implantação das fábricas de celulose. Houve, também, uma expressiva 

pressão liderada por grupos ambientalistas e pequenos a médios proprietários de terras, 

preocupados com a desvalorização que, fatalmente, ocorreria com a instalação da empresa 

de celulose, (GOMES SOBRINHO, 1998). Dentre esses grupos econômicos destacava-se, a 

Noberto Odebecrecht, Barreto de Araújo Empreendimentos Imobiliários e o empresário 

paulista de origem alemã Klaus Peters que respectivamente neste período compraram 

muitas terras na faixa costeira, dos municípios de Camaçari, Mata de São João e Entre Rios. 

Assim, nas décadas de 1970/80 ocorreram as mudanças mais significativas no Litoral 

Norte da Bahia que se caracterizaram pelo rompimento das estruturas econômicas 

tradicionais e a chegada de novos agentes econômicos, sobretudo, ligados ao setor turístico, 

hoteleiro e imobiliário. Essas mudanças foram impulsionadas principalmente pela 

industrialização e urbanização da Região Metropolitana de Salvador (RMS) com a 

instalação do COPEC e do CIA. Os impactos dessas atividades se refletiram no crescimento 

populacional, na demanda de bens e serviços gerada pelos novos salários e, no crescimento 

do mercado imobiliário regional, expresso na implantação dos primeiros loteamentos e 

casas de veraneio e clubes de lazer nos municípios entre Lauro de Freitas, Camaçari nas 

localidades de (Abrantes, Arembepe, Jauá e Itacimirim) até Praia do Forte, no município de 

Mata de São João. Sendo que na localidade de Praia do Forte essas mudanças foram mais 

rápidas e significativas, por ter sido o primeiro empreendimento planejado e voltado para o 

mercado internacional, conforme destacou Gomes Sobrinho (1998, p.90):  

     
No final dos anos 70, foi construído na localidade de Praia do Forte o primeiro hotel 
de luxo da região, o Robson Crusoé Clube. Nos anos 80, o hotel foi reformado e 
ampliado, passando a se chamar Ecoresort Praia do Forte, primeiro Resort do Brasil, 
ainda hoje em funcionamento, que se destina a atender uma clientela de visitantes 
nacionais e, principalmente, internacionais. Esse empreendimento marca uma nova 
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fase na região, com a abertura dos fluxos turísticos e a transformação do espaço pela 
concentração de empreendimentos na área de lazer e entretenimento, como pousadas, 
hotéis, parques, clubes, entre outros. 

                  
De acordo com Souza (2009, p.56) é [...] a partir da década de 70, que se expressam 

mais fortemente no Litoral Norte, as contradições entre o “velho” e o “novo” o “externo” e o 

“interno”, o “estado” e o “mercado”. É a partir de então que as verticalidades passam a se 

impor, seja pela sua força econômica enquanto representadas por grandes capitais nacionais e 

internacionais, seja pela sua estreita e cúmplice articulação com os interesses do Governo e, 

ainda pela desinformação e fraca articulação das organizações sociais comunitárias que 

representam as horizontalidades, salienta a autora. 

Esse processo é desencadeado por três atividades novas e externas à região, 

implantadas por diferentes empresas nacionais e internacionais, com o incentivo ou mesmo o 

planejamento governamental. Dentre essas atividades destaca-se o setor imobiliário através de 

ocupação das terras por parcelamento para fins de segunda-residência, veraneio ou 

especulação, a ocupação de terras para o reflorestamento homogêneo visando suprimir 

demanda energética externa à região e a produção de papéis e, finalmente a ocupação das 

terras para fins imobiliários articulados com os operadores de turismo, também vinculados 

nacionalmente e internacionalmente, as forças hegemônicas interessados na reprodução do 

capital (SOUZA, 2009). 

Com a construção da segunda etapa da rodovia BA- 099 – Estrada do Coco, (Praia do 

Forte até Jandaíra) denominada de “Linha Verde”, na década de 90, intensificou o processo de 

urbanização e a implantação de empreendimentos turísticos, hoteleiros e imobiliários na 

região, bem como a implantação de infraestrutura de transportes, estradas, estabelecimentos 

comerciais e de serviços, implicando na redefinição da estrutura sócioespacial, ambiental, 

cultural e econômica com amplas repercussões nos padrões de ocupação e uso do solo 

reduzindo, significativamente, a área agrícola, que era basicamente ocupada com agricultura 

de subsistência e silvicultura. 

Considerado como eixo estruturante e indutor de desenvolvimento do setor imobiliário 

e turístico no Litoral Norte da Bahia, a “Linha Verde” (divulgada pelo governo estadual como 

primeira estrada ecológica do Brasil) passou a integrar definitivamente esta região à capital, à 

RMS e a outras regiões do Nordeste e do país.            

Esse período foi marcado por significativos investimentos público e privado para 

promover o turismo e a atração de investidores nacionais e estrangeiros. Nesse contexto, 
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outros municípios com suas respectivas vilas e povoados costeiros relativamente conservados 

nas suas tradições culturais, sociais e arquitetônicas são incorporados a essa nova realidade. 

Dentre essas localidades destacamos; Imbassaí, Diogo, Porto de Sauipe, Massarandupió, 

Subaúma, Baixio, Barra do Itariri, Sítio do Conde, Poças, Siribinha, Costa Azul e Mangue 

Seco. A partir daí, as atividades econômicas tradicionais como a pesca, o extrativismo animal 

e vegetal, o artesanato e a agricultura de subsistência vem sendo substituídas pelas atividades 

de serviços com amplas repercussões nas relações de trabalho e produção. 

Com a inserção do Litoral Norte da Bahia no Programa de Desenvolvimento Turístico 

da Bahia (PRODETUR-BA) e a construção da segunda etapa da rodovia BA-099, também, 

conhecida como a “Linha Verde”, em 1993, esta região integra-se, definitivamente, ao novo 

movimento da economia nacional. A Linha Verde e o PRODETUR tornaram-se, portanto, os 

elementos catalisadores para a consolidação do turismo no setor costeiro dos municípios do 

Litoral Norte, que até então se caracterizava pelo seu isolamento e estagnação econômica. 

Com a implantação do Programa, vários incentivos e investimentos vêm sendo realizados 

tanto pelo Governo federal e estadual, quanto pela iniciativa privada para viabilizar 

implantação de mega-projetos turísticos e empreendimentos imobiliários. 

A localização privilegiada desta região em relação à RMS, a proximidade do 

Aeroporto Internacional de Salvador, e a acessibilidade facilitada pela BA-99 “Linha Verde”, 

aliado aos investimentos do governo do estado através do PRODETUR- BA e NE 

contribuíram decisivamente para a consolidação do turismo no Litoral Norte da Bahia. Assim, 

a partir da década de 1990, esta região torna-se uma das mais importantes regiões turísticas do 

estado e do país, denominada pelo referido programa de Zona Turística Costa dos Coqueiros.  

Neste novo contexto, vale salientar que o Centro Turístico Praia do Forte já se 

destacava, conforme destacou Lorenzo (1996, p.68) “nos anos oitenta, quando crescia o fluxo 

turístico no Litoral Norte, Praia do Forte, se distinguia por ser o primeiro investimento de 

turismo internacional na região, além de possuir o atrativo, exclusivo das campanhas de 

preservação ambiental as quais se vinculava”. A implantação da sede nacional do Projeto 

Tamar, em 1982, na Praia do Forte foi um marco importante na história do ambientalismo na 

região, lembra a autora.  Segundo o Tamar-ICMBio11, o referido projeto teve como objetivo 

                                                 
11 O Projeto Tamar-ICMBio foi criado em 1980, pelo antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 
(IBDF). Hoje, o referido projeto é administrado pela Fundação Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das 
Tartarugas Marinhas- Fundação Pró Tamar, vinculado à Diretoria de Biodiversidade do Instituto Chico Mendes 
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proteger o ciclo reprodutivo das tartarugas marinhas, animal que se encontrava em processo de 

extinção, sendo o litoral Norte da Bahia considerado pelo Tamar, a maior área de concentração 

de desova desse animal.  

Além do objetivo de preservação das tartarugas marinhas, o Projeto Tamar, foi 

utilizado pelos empresários do setor turístico-hoteleiro e imobiliário como estratégia de 

marketing, voltada para identificação da vila de Praia do Forte como local de preservação 

ecológica e instrumento mercadológico para a atração de fluxo turístico. Sabe-se que a imagem 

de Praia do Forte, como “paraíso ecológico” foi projetada internacionalmente, graças ao 

símbolo de preservação das tartarugas marinhas. Sobre essa questão o coordenador nacional do 

Projeto Tamar, Gui Marcovaldi, declarou no Jornal Correio da Bahia, em 31/01/1996: 

 

 “Mais do que a mata atlântica, a aldeia de pescadores, o Parque Gárcia D’Ávila e a 
Reserva da Sapiranga, foi o Projeto Tamar e o seu trabalho de preservação e proteção 
das tartarugas marinhas que tornaram a Praia do Forte conhecida internacionalmente. 
(...) além da sua riqueza natural, valorizada por um bem elaborado planejamento 
urbanístico capitaneado pelo empresário Klaus Peters, a Praia do Forte criou fama 
com a ajuda do marketing da tartaruga; tudo aqui, confecções, boutiques, bares, 
restaurantes, hotéis e empreendimentos imobiliários levam a marca da tartaruga” 
(JORNAL CORREIO DA BAHIA, 1996, p.6). 

 

O empreendimento Praia do Forte passou a ser considerado uma experiência modelo 

para o planejamento turístico da região, tornando-se, portanto, um empreendimento âncora para 

a atração de novos investidores. Até hoje, o modelo de planejamento e gestão do turismo de 

Praia de Forte inspira outros projetos e suscita vários estudos e pesquisas, como também pontos 

de vista divergentes quanto as suas implicações positivas e negativas com relação ao meio 

ecológico, socioambiental e econômico. 

Com a consolidação do empreendimento turístico, hoteleiro e imobiliário Praia do 

Forte, pautado no discurso preservacionista e de marketing ecológico, na década de 1990, o 

turismo nesta região passa a ser identificado, como modelo de turismo “sustentável e ecológico”. 

A construção da “linha verde” amplamente divulgada pelo governo estadual como a primeira 

estrada ecológica do país e a criação da Área de Proteção Ambiental Litoral Norte (APA- Litoral 

                                                                                                                                                         

da Biodiversidade (ICMBio), órgão do Ministério do Meio Ambiente. Este Projeto é reconhecido 
internacionalmente como uma das mais bem sucedidas experiências de conservação marinha e serve de modelo 
para outros países. O Projeto Tamar está presente em nove estados brasileiros: Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina através de 23 bases de 
pesquisa. 
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Norte), em 1992 pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia12 (CONDER) 

contribui para reforçar mais ainda esta idéia.  

Esta APA foi criada, em paralelo com a construção da “Linha Verde” de acordo com o 

Decreto Estadual n.1046 de 17/03/92, com o objetivo de disciplinar a ocupação e o uso do solo 

na zona costeira dos municípios de Mata de São João, Entre Rios, Esplanada, Conde e Jandaíra. 

Outras áreas de proteção ambiental foram criadas, nos anos de 1990, pelo governo estadual 

através do Centro de Recursos Ambientais (CRA) atual, INEMA (Instituto do Meio Ambiente) 

em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) e a 

BAHIATURSA como: a APA-Mangue Seco, Lagoas de Guarajuba, Rio Capivara, 

Joanes/Ipitanga e os Parques Florestais e Reserva Ecológica Garcia D’Ávila, o Parque Municipal 

das Dunas de Abrantes e a Reserva Particular do Patrimônio Natural de Riacho das Flores e 

Dunas de Santo Antônio.  

O Litoral Norte da Bahia, na sua faixa marítima, possui 240 km de extensão, 

compreendendo os municípios de Lauro de Freitas, Camaçari, Mata de São João, Entre Rios, 

Conde, Esplanada, e Jandaíra, esse extenso litoral de belezas cênicas, belas praias é formado por 

um conjunto diversificado de ecossistemas de elevado grau de fragilidade como rios, lagoas, 

manguezais e dunas, áreas úmidas, estuários e remanescentes de Mata Atlântica.    

Apesar da criação das APAs e seus respectivos planos de manejo, muitos problemas 

ambientais têm ocorrido no Litoral Norte, em decorrência da construção de empreendimentos 

imobiliários e hoteleiros em áreas de alto grau de fragilidade, como manguezais, formações 

lagunares e dunas. Muitos destes empreendimentos embora tenham sido aprovados os Estudos de 

Impacto Ambiental, não respeitam as leis ambientais e o Zoneamento Ecológico-Econômico 

definido para as APAs, o que provoca o desequilíbrio dos ecossistemas costeiros e o 

comprometimento da qualidade ambiental nesta área o que será abordado mais adiante. 

 

3.3 Internacionalização do espaço e novas configurações territoriais.  

         

                                                 
12 A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia definiu que a APA Litoral Norte possui uma 
área de 134.800 ha, correspondente à planície marinha, a planície fluvio-marinha e à porção dos tabuleiros, dos 
municípios de Jandaíra, Conde, Esplanada, Entre Rios e Mata de São João, delimitada por uma faixa de cerca de 
10 km da linha da preamar para o interior, perfazendo 1.348 km² de área. 
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    Considerado um fenômeno representativo do atual estágio do capitalismo, a atividade 

turística, mobiliza recursos, pessoas, idéias e intensifica as relações em todas as escalas do local 

ao global. É nesse contexto, que nos últimos 20 anos, o litoral norte baiano vem se especializando 

em oferecer serviços ligados a atividade de turismo, lazer e também habitação de segunda 

residência. Neste contexto, vários empreendimentos têm se estabelecido na área, tanto de pequeno 

e médio porte quanto de grande porte principalmente no entorno vilas de Praia do Forte e 

Imbassaí e Porto do Sauipe. Os primeiros empreendimentos de grande porte a operar na região 

em diferentes períodos foram o Ecoresort Praia do Forte em 1980 e o complexo hoteleiro Costa 

do Sauípe em 2000. Em seguida se instalaram outros grandes empreendimentos de origem ibérica 

como o Iberostar, o Vila Galé Marés, Fiesta/Reserva Imbassaí que começaram a operar 

respectivamente em 2005, 2006 e 2010, estes empreendimentos promoveram significativas 

alterações socioambientais e reestruturação econômica, social no espaço regional.  

         No âmbito do PRODETUR- BA, o Ecoresort Praia do Forte e o Complexo Costa do Sauipe 

(que integra o Centro Turístico Forte de Sauipe) foram considerados e planejados como 

empreendimentos âncoras, estratégico para a atração de novos investidores. O empreendimento 

Costa do Sauipe inaugura um novo modelo de empreendimento na região integrando a hotelaria, 

o campo de golfe e segunda residência, resultado da associação entre o capital hoteleiro, 

imobiliário e fundos institucionais. O empreendimento é composto de cinco hotéis, administrados 

inicialmente por três cadeias hoteleiras internacionais (Acoor, Marriot e Superclubs) e seis 

pousadas temáticas inseridas em uma área de entretenimento chamada Vila Nova da Praia, que 

dispõe uma grande área de lazer para os hóspedes, composta de centro naútico, campo de golfe, 

centro eqüestre, SPA, centro de esportes, lojas, bares e restaurantes e também de área para 

construção de habitação para segunda-residência. 

É nesse contexto que surgem as transformações mais recentes no Litoral Norte da Bahia, 

fortemente influenciadas pelas demandas e interesses do mercado internacional. Tal realidade é 

marcada por uma nova fase e processos relacionados ao meio técnico científico-informacional 

que vão se caracterizar pela fragmentação e alienação territorial gerando um mosaico espacial 

complexo e diferenciado. Os impactos da globalização no território foram evidenciados por 

Santos (2001, p.253-254): 

 

A dinâmica globalizante não apaga restos do passado, mas, modifica seu significado e 
acrescenta, ao já existente, novos objetos e novas ações características de um novo 
tempo. Agravam-se diferenças e disparidades, devido em parte, aos novos 
dinamismos e a outras formas de comando e dominação”. (...) na medida em que , 
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com o mercado chamado global, cada empresa busca satisfazer-se nos lugares onde as 
respostas aos seus reclamos é mais adequada, tal demanda é errática e o território 
passa a ter, nas áreas atingidas por esse tipo de relações uma dinâmica praticamente 
imprevisível no próprio lugar em que se exerce e que também é alienada, já que não 
precisa ter correspondência com os interesses da sociedade local ou nacional. Novas 
formas de compartimentação do território ganham relevo e são capazes de impor 
distorções ao seu comportamento: são as novas caras da fragmentação territorial. 

 

Os efeitos dos grandes processos econômicos de integração globalizada dos mercados 

com as suas respectivas lógicas sobre o território brasileiro tem produzido espaços 

diferenciados na sua forma e função denominado por Santos (2001) de zonas de densidade e 

de rarefação, de fluidez e viscosidade, espaços de lentidão e de rapidez, espaços luminosos e 

opacos. Para o autor, o território mostra diferenças de densidades quanto às coisas, aos 

objetos, aos homens, ao movimento das coisas, dos homens, das informações, do dinheiro e 

também quanto às ações.  

Os espaços de rapidez, segundo Santos (2001), são do ponto de vista material, os 

dotados de maior número de vias de boa qualidade e de infraestruturas modernas. Do ponto de 

vista social, os espaços de rapidez serão aqueles onde é maior a vida de relações, fruto da sua 

atividade econômica ou sociocultural, ou então zonas de passagem, respondendo as 

necessidades de uma circulação mais longínqua. O autor salienta que os espaços de rapidez e 

lentidão se distinguem também em função da importância da divisão social do trabalho, 

sobretudo quando aquela é interna à região, e também da variedade e da densidade dos 

consumos. Assim os espaços de rapidez e lentidão estão relacionados aos espaços do mandar 

e do fazer e de espaços do mandar e do obedecer. 

Levando-se conta ainda os efeitos da globalização sobre o território, Santos (2001 p. 

263) lembra que os espaços do mandar são ordenadores da produção, do movimento e do 

pensamento em relação ao território como um todo. Este último, o pensamento, dá-se por 

meio de todas as modalidades de informação subjacentes a produção moderna. Na mesma 

ordem de idéias, a produção que dinamiza certas áreas tem seu motor primário ou secundário 

em outros pontos do território nacional ou mesmo em outros países. Por sua vez, os espaços 

luminosos são aqueles que acumulam densidades técnicas e informacionais, ficando assim 

aptos para atrair atividades com maior conteúdo em capital, tecnologia e organização. Por 

oposição, os subespaços onde tais características estão ausentes seriam os espaços opacos, 

(Santos, 2001). 

Nesse contexto, diferenciações espaciais são produzidas pelos vetores de 

modernização e lógicas globais aonde grupos estrangeiros vêem adquirindo grandes extensões 
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de terras no litoral brasileiro, principalmente no Nordeste do país, em regiões próximas a 

grandes metrópoles, com infraestrutura aeroviária, e também, em áreas mais isoladas e 

ambientalmente privilegiadas. Novos arranjos institucionais e políticos são estabelecidos entre 

grupos econômicos nacionais e grupos estrangeiros para a implantação de mega 

empreendimentos turísticos, hoteleiros e imobiliários na região. Esta questão tem sido 

amplamente divulgada na mídia nacional e regional conforme podemos observar em matéria 

do Jornal Correio Brasiliense (2010):  

 
“Aquiraz e Caucaia (CE) grandes empreendimentos turísticos com financiamento 
de empresas estrangeiras e fundos de investimento internacionais estão comprando 
paraísos ecológicos até então intocados no litoral do Ceará. O valor dos negócios 
supera os R$ 5 bilhões. A ocupação é agressiva e sem controle. Os projetos ocupam 
dunas fixas e móveis, áreas de marinha, estuários e terras reivindicadas por 
indígenas. Há casos em que áreas desmatadas são abandonadas por projetos 
fracassados. Os forasteiros são recebidos de portas e cofres abertos pelo governo do 
estado, que já injetou cerca de R$ 100 milhões em obras de infraestrutura em 
apenas duas iniciativas. Ontem, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 
aprovou empréstimo internacional de US$ 250 milhões para aprimorar a 
infraestrutura turística na região (JORNAL CORREIO BRASILIENSE, 
08/04/2010). 

 
 

Um dos exemplos mais emblemáticos encontrados no litoral cearense é o projeto 

Aquiraz Riviera, distante 35km de Fortaleza, desenvolvido pelo consórcio luso-brasileiro 

Aquiraz Empreendimentos Turísticos - nome registrado no cartório do município de Aquiraz. O 

Governo do estado financiou a duplicação de 24 quilômetros da estrada estadual a CE-040 para 

facilitar o acesso ao empreendimento, a um custo de R$ 17,8 milhões. Já a restauração de oito 

quilômetros da CE-453, mais o acesso de dois quilômetros ao condomínio, custou R$ 5,3 

milhões. A implantação do sistema de abastecimento de água e de tratamento de esgoto do 

complexo turístico, para atender oito hotéis, consumiu mais R$ 12,8 milhões. Para a 

implantação da rede de energia elétrica, o Estado investiu R$ 4 milhões, (Jornal Correio 

Brasiliense, 2010).  Situação semelhante ocorreu em outras regiões do nordeste brasileiro, na 

Bahia, a exemplo do Complexo Costa do Sauípe inaugurado em 2000 se constitui num marco 

desses novos arranjos políticos-institucionais, envolvendo o Governo, o fundo de pensão 

PREVI e o grupo Odebrecht. 

O Complexo Turístico-Hoteleiro e Residencial Costa de Sauipe localiza-se na Fazenda 

Sauipe pertencente ao Grupo Odebrecht S/A desde 1949. O empreendimento foi construído pela 

Odebrecht Empreendimentos Imobiliários e financiada pela PREVI, que investiu cerca de R$ 

450 milhões de reais na obra. O empreendimento é administrado pela Sauipe S/A, empresa 
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criada exclusivamente para este fim. O Complexo Turístico-Hoteleiro Sauipe, integra 

juntamente com o Ecoresort Praia do Forte, o Centro Turístico Forte-Sauipe idealizado e 

planejado no âmbito do PRODETUR-BA em1992. Este mega-empreendimento possui 

capacidade para 1.650 apartamentos, podendo receber aproximadamente mais de 3 mil pessoas 

em uma área de 17,6 hectares, onde estão localizados 5 resorts, administradas inicialmente por 

três grandes empresas de hotelaria do mundo – Accor francesa, Marriott americana e 

SuperClubs jamaicana. O empreendimento conta também com uma área de 4,6 ha voltada para 

segunda-residência, com lotes que variam de 1200 a 2000m² de área. O empreendimento 

recebeu o apoio do Governo do estado, que viabilizou as obras do aterro sanitário, saneamento 

básico e estradas, sem contar as isenções fiscais oferecidas pelo poder estadual e municipal que 

reduziu sensivelmente os custos financeiros para os investidores privados. 

Administrado pela Sauipe S/A empresa pertencente a PREVI, o Complexo Sauipe vem 

passando por uma reestruturação desde 2007, em função da sua baixa rentabilidade. As razões 

apontadas pelos especialistas para a crise do empreendimento são várias, como a gestão do 

negócio, pela própria PREVI que não tem experiência neste ramo de atividade, a estratégia 

adotada pela Sauipe S/A para administrar o empreendimento que inclui na mesma categoria 

cinco estrelas os quatros hotéis de Costa do Sauípe, provocando uma concorrência entre si, a 

falta de investimentos em marketing e de renovação do complexo. Outros fatores como o 

apagão aéreo em 2006, a valorização da moeda brasileira (em relação ao dólar e ao euro) 

contribuíram para aprofundar mais ainda a crise. Em 2008, as redes hoteleiras Accor e Marriot, 

retiraram-se do Complexo Sauipe ficando a rede americana/jamaicana Superclubs, assim, os 

hotéis passaram a ser administrados pela Sauipe S/A que assumiu o ônus no valor de R$ 250 

milhões e as pousadas passaram a ser geridas pelo grupo português Pestana. Em abril de 2009, 

o grupo Pestana saiu do empreendimento e as pousadas voltaram a serem administradas pela 

Sauipe S/A. 

Outros empreendimentos hoteleiros e imobiliários compostos por luxuosos resorts e 

condomínios residenciais estão em operação, licenciamento ou em projeto além dos já citados 

anteriormente, e sob domínio de empresários estrangeiros conforme se observa no quadro 1. 
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         QUADRO 1 

              Situação atual dos empreendimentos turísticos, hoteleiros - imobiliários no Litoral Norte da Bahia 

Empreendimento Origem Município Situação 
Hotel aeroporto Nacional Lauro de Freitas Projeto 
Busca Vida Bangalô e Resort Nacional Camaçari Projeto 
Quintas de Arembepe Portugal Camaçari Licenciamento 
Bahia dos Coqueiros Portugal Camaçari Licenciamento 
Sol Meliá Espanha Camaçari Licenciamento 
Sol Meliá (etapa II) Espanha Camacari Projeto 
Le Carlo/Les Terraçes França Camaçari Licenciamento 
Resort Vila Galé Marés Portugal Camaçari Operação 
Tivoli  Ecoresort Praia do Forte  SPA Portugal Mata São João Operação 
Complexo Costa do Sauipe Nacional Mata São João Operação 
Iberostar P. do Forte Golfe Clube - 1 ª e 

2 ª Etapas. 
Espanha Mata São João Operação 

Iberostar – Praia do Forte.   3ª Etapa Espanha Mata São João Projeto 
Bensal do Brasil Trussan Espanha Mata São João Licenciamento 
Trussan/Amagerone Espanha Mata São João Projeto 
Grand Palladium Imbassaí Resort 
SPA/Reserva Imbassaí 

Espanha/ 
Portugal 

Mata de São João Operação 

Costa Imbassai/ Cyrela Andrade 
Mendonça 

Nacional Mata de São João Licenciamento 

Fiesta Massarandupió Espanha Entre Rios Projeto 
Tree Bees Bélgica Entre Rios Projeto 

 Prima Inova Grande Baixio (etapa I) Espanha Esplanada Licenciamento 
Aurantiaca EUA/ Holanda Conde Projeto 
Costa Azul Bahia Golf  Resort e Cond./ 
Envisa 

Espanha Jandaíra Projeto 

Costa Azul Beach Resort Portugal Jandaíra Projeto 
.Ecoturismo Residencial Bela Vista Itália Jandaíra Licenciamento 

    Fonte: SETUR/ SUINVEST / SEMA/ DUC (2010). 

 

                 Assim, verifica-se que as mudanças na organização e na produção do espaço no 

Litoral Norte da Bahia são resultado da incorporação de grandes áreas pela iniciativa privada, 

pela apropriação especulativa e pela construção de loteamentos para veraneio, segunda 

residência destinada a diversas classes sociais, como os condomínios de luxo para os grupos 

sociais de maior poder aquisitivo, notadamente para turistas das regiões Sul e Sudeste e 

estrangeiros e, secundariamente condomínios e loteamentos destinadas às classes de menor 

poder de compra que se situam no lado esquerdo da rodovia BA-099, onde o preço da 

terra/lotes é menor.  

Uma tendência mais recente é a implantação de condomínios residenciais de alto 

padrão para a população de Salvador que passa a residir na faixa costeira desta região, mais 

precisamente no município de Lauro de Freitas e Camaçari, como se pode observar no Mapa 

2. Em Abrantes, no município de Camaçari, o Grupo Alphaville construiu o projeto 
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Alphaville Litoral Norte Clube, condomínio de luxo que conta com infraestrutura: escola, 

complexo esportivo, lotes comerciais e um grande centro comercial e de serviços para atender 

a demanda e evitar o deslocamento dos moradores.  

 

MAPA 2:  Empreendimentos turísticos, hoteleiros e imobiliários – Camaçari 2011 

      Elaboração: Lirandina Gomes e Felipe Serra 

 

Em Busca Vida foi implantado o Bahia Plaza Hotel Porto Busca Vida da 

incorporadora brasileira Plaza Hotéis. O empreendimento apresenta uma área total de 

275.760,04 m², 1.700 metros de praia, 95 apartamentos, 6 suítes, restaurantes, piscinas, quadra 

de tênis, quadra de squash, quadra de futebol e etc. 

Ainda em Camaçari, na localidade de Arembepe, está em construção um grande 

loteamento de luxo, o Paradiso Laguna, destinado a uma clientela internacional 
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principalmente européia. O condomínio contará com 336 lotes residenciais, com área a partir 

de 1.000m², sistema de segurança eletrônica, assistência 24 horas, heliponto e edificações de 

apoio administrativo, supermercado delivery entre outros.   

Camaçari é o município que possui a faixa litorânea mais extensa (41.801.299 ha) do 

Litoral Norte, seguido do Conde (41.525.258 ha). Na faixa costeira desses municípios, os 

empreendimentos são predominantemente imobiliários, embora haja previsão de construção 

para os próximos anos de empreendimentos turísticos-residenciais. (Ver mapa 2). 

Com a duplicação da rodovia BA-099, em 2001, os fluxos migratórios, comerciais e de 

turistas foram intensificados no Litoral Norte, que também vem sendo utilizado como área de 

moradia permanente e temporária para a população da Região Metropolitana de Salvador, através 

dos diversos condomínios e loteamentos localizados nas proximidades da capital, mais 

precisamente entre os municípios de Lauro de Feitas e Camaçari.  

A recente expansão urbana de Salvador que ocorre no eixo de crescimento do Litoral 

Norte constitui um dos fatores que estimulam o intenso processo de urbanização e 

especulação imobiliária e fundiária na região caracterizada pela presença de condomínios 

residenciais e de veraneio, equipamentos de lazer e recreação e empreendimentos turísticos. 

Essa forte pressão exercida pela expansão urbana de Salvador, aliada ao desenvolvimento do 

turismo e à especulação imobiliária e fundiária, têm sido, ao longo dos últimos vinte anos, os 

principais fatores de redefinição socioespacial e econômica do Litoral Norte da Bahia, como 

também, de comprometimento da sua qualidade ambiental. Ressalta-se, portanto, que as 

populações que moram no Litoral Norte, continuam a manter fortes ligações com Salvador, 

seja por motivos de trabalho ou para utilizar os diversos serviços e atividades comerciais 

concentrados na capital. 

Vale salientar, também, que boa parte dos empregados nos empreendimentos turísticos 

e hoteleiros mora em Salvador ou alugam casas em localidades próximas como Itacimirim, 

Imbassaí Guarajuba entre outras localidades, principalmente aqueles de possuem melhor 

qualificação, muitos dos quais são oriundos de outras regiões do país e do mundo. Observa-se ao 

longo da rodovia BA-099 em alguns trechos próximos a Salvador vem apresentando uma grande 

concentração de lojas de materiais de construção, madeireiras, casas de plantas ornamentais, 

artesanato, entre outros, com a finalidade de atender as necessidades das empresas de construção 

civil, da população residente e dos turistas. A duplicação da rodovia também facilitou aos 
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moradores da região maior rapidez para chegar a Salvador, para ter acesso aos serviços 

bancários, de saúde, educação, entre outros. 

Em 2001, a Estrada do Coco foi privatizada pelo Governo do estado, passando a ser 

de responsabilidade da Concessionária Litoral Norte (CLN) a manutenção, duplicação e 

cobrança de uma taxa para o trânsito de veículos no Litoral Norte. No entanto, não existem 

estradas alternativas na região, o que obriga os moradores e visitantes a passar pelo pedágio, 

para chegar as suas residências ou acessar as praias mais famosas do Litoral Norte. Isso 

representa um elevado custo financeiro para aqueles que atravessam o pedágio todos os dias ou 

apenas nos finais de semana. 

Simultaneamente, à chegada de novos investimentos públicos e privados grande parte 

da população local está buscando ocupação em atividades do setor de serviços, ao mesmo 

tempo, também estão sendo forçados a se retirar da orla marítima e construindo suas moradias 

em áreas mais afastadas e, interiorizadas a fim de vender as habitações localizadas próximo ao 

mar para os veranistas e comerciantes. Povoados e vilas crescem com os antigos moradores que 

se transferiram para áreas mais interiorizadas no lado esquerdo da rodovia BA-099. Estes 

antigos moradores vendem a sua força de trabalho a nova economia de base essencialmente 

urbana ligada ao conjunto de atividades do turismo e lazer. 

Esta tendência é observada ao longo de todo o Litoral do Norte da Bahia, sendo que no 

setor compreendido entre o Centro Turístico Forte-Sauípe13 na faixa litorânea do município de 

Mata de São João (entre as localidades de Praia do Forte e Porto do Sauípe) este fenômeno é 

mais acentuado, se concentrando ali nos últimos dez anos 50% dos investimentos públicos e 

privados oriundos do PRODETUR I e II, para viabilizar a implantação de mega-

empreendimentos turísticos do tipo resort, condomínio residenciais services, voltados 

notadamente para o mercado nacional e internacional, conforme destacou o jornal. A Tarde em 

2005: 

 

 Os empreendimentos residenciais chegam ao litoral norte da Bahia no mesmo 
momento que os investimentos do setor hoteleiro crescem na região. Mais uma vez os 
europeus se destacam. Do total de nove empreendimentos que estão em implantação 
ou sendo projetados na Costa dos Coqueiros, oito pertencem a grupos estrangeiros. 
São incorporadores espanhóis e portugueses que estão implantando hotéis em 

                                                 
13 O Centro Turístico Forte-Sauípe foi planejado no âmbito do PRODETUR-BA em 1992 situa-se no município 
de Mata de São João, corresponde a toda a orla deste município que se estende por 35 km de cordões duna e 
praias com coqueiral ainda denso, com formações lagunares extensas, formadas entre os terraços marinhos 
baixos e altos. 
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Guarajuba, Praia do Forte, Imbassaí. [...] a proximidade da região da Costa dos 
coqueiros com Salvador e, particularmente, do aeroporto internacional Luís Eduardo 
Magalhães é um fator decisivo tanto para atrair  baianos quanto turistas.[...] com 
moedas que valem duas, três vezes mais que o real brasileiro,os europeus estão 
fazendo do litoral norte sua segunda e terceira residências. [...] os estrangeiros 
representam até 40% do total de clientes de alguns empreendimentos imobiliários 
lançados na região (A TARDE,7/02/2005 p.10). 
 

Os grandes empreendimentos implantados no Litoral Norte da Bahia, nos últimos dez 

anos, representam a estratégia de desenvolvimento do turismo planejado pelos Governos 

estadual e federal, viabilizada pelo PRODETUR-NE que tem promovido o processo de 

internacionalização de extensas áreas do litoral nordestino e desta região deflagrado, na 

década de 1980/1990, com a implantação do empreendimento Praia do Forte Ecoresort na 

localidade de Praia do Forte em 1980; depois com o Complexo Turístico Costa do Sauipe em 

2000 e o Iberostar em 2005 e Reserva Imbassaí em 200, (ver mapa 3). 

 MAPA 3  Empreendimentos turísticos, hoteleiros e imobiliários, Entre Rios/ Mata de São João. 

 

             Elaboração: Lirandina Gomes e Felipe Serra 
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Esse fato pode ser verificado no momento com a implantação de grandes 

investimentos turísticos e imobiliários que se instalam no Litoral Norte, pertencentes aos 

grandes grupos hoteleiros internacionais predominantemente portugueses e espanhóis e 

secundariamente por italianos, belgas, holandeses, franceses e americanos. Além disso, 

observa-se diversas glebas sendo negociadas para empreendimentos do mesmo tipo em outros 

municípios mais distantes da capital como Entre Rios, Conde, Esplanada e Jandaíra, onde 

muitos empreendimento já se encontram em licenciamento e projeto como se pode verificar 

no mapa 4. 

MAPA 4 Empreendimentos turísticos, hoteleiros e imobiliários Entre Rios, Esplanada e Conde. 

       Elaboração: Lirandina Gomes e Felipe Serra 

A apropriação de extensas áreas do Litoral Norte da Bahia por redes hoteleiras 

internacionais voltadas essencialmente para a construção de megaempreendimentos turístico-

residenciais de alto padrão integra definitivamente esta região ao mercado mundial, 

consolidando desta forma seu processo de internacionalização. Tal realidade é resultado de 

ações empreendidas conjuntamente do governo federal estadual e o setor privado, planejado 

desde 1992 como estratégias de desenvolvimento do PRODETUR- BA e NE. Esse processo é, 

marcado por novas relações econômicas, políticas e sociais, sob a égide dos interesses 

hegemônicos e, por conflitos na dinâmica socioespacial com significativas repercussões nas 
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políticas territoriais, no ordenamento territorial e no meio ambiente e nas comunidades 

diretamente envolvidas, questões que serão abordadas nas próximas seções.  

 

MAPA 5  Empreendimentos turísticos, hoteleiros e imobiliários - Jandaíra. 

 

  Elaboração: Lirandina Gomes e Felipe Serra 

 

 

O contexto das mudanças que se observa na área de estudo marcada por 

territorialidades definidas pelos grupos hoteleiros internacionais é caracterizado pela 

apropriação e uso de extensas glebas de terras. Umas das vantagens que atraem os investidores 

estrangeiros para aquisição de terras para construção de megaempreendimentos turístico- 

hoteleiro e residencial no Litoral Norte da Bahia é o preço das terras adquiridas em forma de 

grandes glebas medidas em hectares (solo rural) que são transformadas em solo urbano 

mediante a implantação de infraestruturas e serviços. Essa transformação de solo rural em solo 

urbano oferece maiores possibilidades de uso e de parcelamento em lotes menores com índices 

urbanísticos mais vantajosos para os empreendimentos hoteleiros e imobiliários gerando maior 

rentabilidade para os investidores. 
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Com relação aos impactos socioambientais decorrentes da implantação destes 

empreendimentos na região são de diversas naturezas e magnitude considerando que estão 

localizados em áreas protegidas que contam com ambientes ecologicamente frágeis de 

elevado grau de vulnerabilidade ambiental e próximo às vilas e povoados onde habitam as 

populações locais. Dentre esses impactos destaca-se a ocupação e a construção em ambientes 

de extrema fragilidade como: mangues, restingas, dunas, áreas úmidas, o aterramento de 

lagoas e a supressão de vegetação. Como decorrência da implantação desses 

empreendimentos salienta-se ainda o parcelamento descontrolado do solo e invasões, 

especulação imobiliária, descaracterização da cultura e costumes tradicionais, intensificação 

dos fluxos movimentos migratórios, prostituição, tráfico de drogas e aumento do mercado de 

trabalho informal. Este tipo de ocupação do solo dificulta o acesso e o uso destes recursos 

naturais pelas populações locais que tradicionalmente utilizam estas áreas para o extrativismo, 

pesca e o lazer. 

A presença de redes hoteleiras internacionais no litoral baiano deve ser abordada numa 

perspectiva mais ampla, mas, também como decorrência das estratégias adotadas pelo 

governo do Estado através do PRODETUR/ BA e NE visando atrair investidores de outras 

regiões do país e do mundo. Desde a década de 1990 tais investidores vêm construindo mega-

empreendimentos turísticos, hoteleiros, condomínios residenciais e resorts nas diversas zonas 

turísticas da Bahia, sendo na sua maioria europeus (ibéricos, e, em menor proporção, 

holandeses, ingleses, italianos, suecos, belgas e estadunidenses).  

Esses investidores, em muitos casos, têm se associado ao capital nacional adotando 

como região preferencial a área litorânea que recebeu aportes na ordem de U$1,2 bilhão, no 

período de 1991 a 2010. Estima-se que serão investidos US$ 5,8 bilhões até 2014 (SETUR 

2010). Na Zona Turística Costa dos Coqueiros destacam-se os investidores espanhóis que 

investirão U$ 2,8 bilhões até 2014, na construção de complexos turístico-residenciais, nos 

municípios de Mata de são João e Camaçari. Em menor proporção, encontram-se portugueses, 

italianos e franceses que planejam investir U$ 643.350, segundo SETUR (2010). Na Zona 

Turística Baía de Todos os Santos a maioria dos investidores são nacionais, mas com menor 

volume de inversões, (U$ 82.575) em hotéis de negócios localizados em Salvador. Devem-se 

destacar também os investidores portugueses, espanhóis e ingleses, que associados ao capital 

holandês, pretendem investir U$ 650.000 para a implantação de um megaempreendimento 

turístico-residencial, na Ilha de Cajaíba, município de São Francisco do Conde. 
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 Nas Zonas Turísticas Costa do Dendê e Costa do Cacau predominam o capital 

nacional associado a investidores estrangeiros italianos, suecos e portugueses que planejam 

investir U$ 327.500 e U$189.662 respectivamente na construção de Complexos turístico-

hoteleiros e segundas-residências. Na Zona Turística Costa do Descobrimento, os espanhóis 

planejam investir U$ 682.525 até 2014. Tais investimentos contam com a parceria de 

empresas nacionais e de investidores italianos, suecos e ingleses.  

Dentre as estratégias adotadas pelo governo da Bahia em diversos momentos para 

atrair investimentos no setor de turismo, hotelaria e segunda residência, destaca-se a 

implantação, em 2000, do Centro Turístico Forte-Sauipe ancorado no empreendimento 

Complexo Costa do Sauipe. Tal empreendimento inovou ao articular o capital turístico, 

imobiliário, o capital financeiro (fundos de pensão) e o governo do Estado. O turismo 

residencial (combinação da atividade hoteleira, campo de golfe e condomínios residenciais) é 

uma tendência mundial consolidada nos países ricos, integrando o setor turístico, hoteleiro e 

imobiliário e se caracterizando pela apropriação e o uso de grandes extensões de terras por 

grupos estrangeiros focados no mercado global e nos respectivos países de origem.  

Esse modelo, entretanto, tem sofrido críticas a se promover e estabelecer novas relações 

de interdependências entre o capital (nacional e internacional) e o governo. Por outro lado, 

promove a super especialização da ocupação e uso do solo produzindo poucos benefícios para 

a região, pois grandes extensões de terras são utilizadas para instalação de campo de golfe e 

construção de segundas-residências que permanecem fechadas a maior parte do ano 

absorvendo pouca mão-de-obra e gerando escassas receitas para as localidades. A maior parte 

dos lucros gerados por tais empreendimentos são exportados para a sede das empresas 

situados nos países ricos e, em alguns casos, quando os negócios são realizados nos países de 

origem das empresas os recursos não ingressam no Brasil. Por outro lado, o arranjo 

institucional subjacente promove uma interdependência entre os capitais (nacionais e 

internacionais) e o governo, o qual atua como articulador entre os diversos atores 

hegemônicos e provedores de investimentos de infraestrutura onerosa aos cofres públicos e à 

sociedade. Desse modo, a economia regional dependente de processos e decisões dos 

investimentos externos e das oscilações dos mercados, torna-se vulnerável e refém dos 

interesses externos. 
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4. TURISMO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DO LITORAL NORTE DA BAHIA 

 

4.1 A internacionalização do setor hoteleiro no Brasil no contexto da crise econômica 

mundial. 

       

O turismo é umas das atividades econômicas mais beneficiadas pela intensificação da 

liberalização econômica, desenvolvimento das tecnologias de informação, comunicação e dos 

transportes. Esta atividade interage com diversos setores tais como agricultura, indústria, 

transportes, construção, hospedagem contando com a participação de ampla diversidade de 

agentes, tais como as empresas transnacionais e as pequenas empresas locais que oferecem 

serviços turísticos em diferentes regiões do mundo. 

   A atividade envolve deslocamento de pessoas no espaço e no tempo, fluxos de capital e 

tecnologia e relações interculturais. Trata-se de “um negócio global que permite oportunidades 

para novas alianças inter e intra-indústrias com integração horizontal e vertical cujos processos 

ocorrem tanto virtualmente quanto fisicamente gerando simultaneamente unificação e 

diversificação”, pois a multinacionalização da indústria hoteleira mundial decorre da saturação do 

mercado doméstico dos países desenvolvidos e da necessidade de crescimento e sobrevivência 

das empresas que decidem explorar novos mercados no mundo (BREDA, 2010).  

       A expansão das redes hoteleiras ocorreu no pós-guerra, com o crescimento do turismo de 

massa, viabilizado pelos avanços e diversificação dos meios de transportes mais ágeis, mais nas 

viagens de longa distância e pelo desenvolvimento dos meios de comunicação, telemática e 

informática, o que permitiu o estabelecimento de conexões entre diferentes regiões do mundo. O 

barateamento dos transportes aéreos foi favorecido por vôos charters, o que permitiu a inclusão 

de grupos sociais de menor poder aquisitivo. Desse modo, a partir de 1970 intensificou-se o fluxo 

turístico mundial juntamente com o processo de internacionalização das empresas hoteleiras, 

especialmente em termos de número de hotéis associados com empresas transnacionais dos 

países em desenvolvimento. Os maiores grupos se associaram nos anos 1980 e 1990 e passaram a 

atuar nos mercados de capitais a fim de obter fundos para financiar a expansão (CEPAL, 2008). 

Além do crescimento significativo em todos em níveis e escalas, o turismo apresenta uma 

diversificação e diferenciação contínuas. No período de 2000/2008, as viagens internacionais 
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cresceram 4,2% ao ano, totalizando 922 milhões de turistas em 2008 e uma renda de US$ 5 

trilhões (OMT, 2010). Tal crescimento decresceu devido à crise econômica mundial de 2008 que 

atingiu o setor: 

No que tange à receita auferida com o turismo internacional, estima-se que tenha 
registrado US$ 852 bilhões (€ 611 bilhões) em 2009, contra US$ 942 bilhões (€ 641 
bilhões) em 2008, representando, em termos absolutos, declínio de US$ 90 bilhões (mas 
de apenas € 30 bilhões, devido à apreciação do dólar em relação a diversas moedas, em 
particular o euro) – em termos reais (considerando os ajustes às flutuações das taxas de 
câmbio e à inflação), a UNWTO apurou declínio de 5,8% em 2009, em contraste com 
2008, o qual, comparado à queda de 4,3% das chegadas internacionais, mostrando a 
estreita relação entre essas variáveis (OMT, 2010, p.6) 
 
 
 

O turismo inicialmente era uma atividade voltada para uma pequena elite caracterizada 

pela concentração espacial (zonas costeiras) sazonal (verão), por aspectos motivacionais 

(recreação e descanso) e vinculado ao turismo “sol e praia”. Nos anos 1960, o turismo 

internacional sofreu mudanças significativas decorrentes do desenvolvimento tecnológico e 

barateamento dos transportes, favorecendo a emergência do turismo padronizado de massa e 

estandardizado, além da sua dispersão geográfica fazendo com que os agentes da oferta 

(operadores turísticos, companhias aéreas e cadeias hoteleiras) apresentassem grande relevância 

tornando-se, portanto, um setor econômico segmentado.  

 

QUADRO 2  

Evolução Mundial do Turismo  

 
Década de 1950 Década de 1960/1990 Década 1990/atual 
Turismo de elite Turismo de massas Turismo segmentado 

Hotéis de luxo em grandes cidades Pacotes de viagens padronizados a 
preços baixos 

Viagens não padronizadas 

Restaurantes de luxo Hotéis de classe turística Viagens temáticas 
Excursões com guias privados Vôo charter Linhas aéreas de baixo custo 
Viagens para o litoral da Europa Viagens de ônibus com guias Novos destinos 

------------ Grandes complexos hoteleiros de praia Variedade de produtos turísticos 
------------ Ofertas hoteleiras com tudo incluído Alojamento típico de destino 
------------ ------------- Complexos hoteleiros com 

projetos imobiliários 
------------- ------------- Aumento do uso das tecnologias 

da informação e das                                                                                                                     
comunicações no setor de turismo 

Fonte: CEPAL (2008) 
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 Atualmente o desenvolvimento do turismo sustenta-se na crescente sofisticação dos 

serviços relativos à crescente competição global entre os distintos destinos e pelos turistas 

internacionais. Os turistas potenciais acessam maior quantidade de destinos e ampla gama de 

bens e serviços, enquanto que as vantagens comparativas14 dos destinos aumentam com relação à 

distância geográfica entre a oferta e a demanda turística, a acessibilidade e o preço, além da 

prestação de serviços sofisticados e exclusivos a fim de se diferenciar para enfrentar a intensa 

concorrência. Trata-se de um problema complexo para o turismo de “sol e praia”, segmento que 

se consolidou como relevante para diversas economias latino-americanas e caribenhas.  (CEPAL, 

2008). 

 Nos anos 1970, no contexto de abundância de capitais que buscavam investimentos 

rentáveis, os mercados financeiros norte-americanos orientavam-se para o setor hoteleiro que se 

mostrava relevante para o setor imobiliário. Assim, a atividade turística passou a combinar a 

necessidade de segurança no investimento em longo prazo por parte dos investidores que, 

preocupados com a inflação e depreciação do dólar, acostumaram a investir no setor imobiliário. 

Assim, investimento em hotéis era a diversificação dos riscos frente à crescente incerteza 

econômica. Outra necessidade refere-se à falta de liquidez das empresas hoteleiras que possuíam 

investimentos em ativos fixos, o que sempre foi uma atividade arriscada e volumosa (BUADES, 

2006). A disposição de capital para a expansão hoteleira ocorreu, pois, em um duplo dividendo: 

 
la burbuja inmobiliáia sumada a la fácil repercusión de la inflación através de los altos 
precios de las habitaciones proprcionaba pingües benefícios a bancos, fondos 
financeiros y constructoras, mientras que permitia a los hoteleros poner em marcha 
planes de expansión impensables poco tiempo antes. Esta colaboración entre mercados 
financeiros y hostelaría impulso la productividad, obligó a mejorar los sistemas de 
gestión ante la necessidad de presentar a corto plazo rendimentos palpables al inversor 
externo y dio alas a uma expansión inaudita de la oferta hotelera” (BUADES, 2006, 
p.46). 
 

 

                                                 
14 Segundo a teoria Ricardiana, as vantagens comparativas, denominadas vantagens relativas, são oriundas das 
diferenças de produtividade e do fator trabalho para distintos bens. Assim, cada país deveria se especializar na 
produção daquela mercadoria que é relativamente mais eficiente (que tenha um custo relativamente menor).  Por 
outro lado, este mesmo país deveria importar aqueles bens cuja produção implica no custo relativamente maior (cuja 
produção é relativamente menos eficiente). Desse modo, explica-se a especialização produtiva dos países e o 
comércio exterior seria benéfico para todos. 
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Nos anos 1980, o setor hoteleiro estadunidense experimentou o primeiro boom, ao 

construir 7 mil hotéis com 900 habitações no seu território nacional. Desse período, remonta a 

hegemonia das suas cadeias hoteleiras, que, no contexto da hotelaria mundial, mantém-se até os 

dias de hoje. Todavia, no final da década de 1980, a estratégia de cooperação entre mercados 

financeiros e a grande hotelaria esgotou-se, devido à saturação da oferta nos EUA e à recessão 

econômica (CEPAL, 2008). 

O crescimento significativo nas últimas décadas das empresas multinacionais de turismo 

integradas deveu-se à obtenção de vantagens através do controle de setores que interagem com a 

atividade (transporte, acomodação e outros serviços turísticos) salienta Breda (2009). O sistema 

turístico é integrado e composto por operadores turísticos, redes hoteleiras e companhias aéreas, 

pois, são os agentes mais influentes, quanto ao comportamento e distribuição dos fluxos 

turísticos, pois agem globalmente formando alianças estratégicas, fusões e aquisições, o que 

representa expressiva parte dos investimentos externos diretos e constituem forças prevalecentes 

da globalização. 

A globalização das empresas hoteleiras intensificou a competição com a extensão do 

mercado, pois os negócios turísticos operam globalmente e consideram a internacionalização 

como uma vantagem competitiva. O mercado turístico global é constituído por empresas 

pequenas e médias que representam 95% dos setores de acomodação e restaurantes e um número 

reduzido de grandes corporações transnacionais que controlam os setores de transportes e 

operadoras turísticas, que competem entre si desconsiderando o seu tamanho e os países de 

origem, (BREDA, 2010). 

     O modelo que descreve a expansão internacional do turismo a fim de entender a 

complexidade crescente das interações e dinâmicas transfronteiras pressupõe que a comunidade 

do turismo e seus atores e o processo de internacionalização são resultados das decisões de 

negócios das empresas e decisões políticas segundo uma progressão lógica em quatro etapas é 

apresentado por (BREDA, 2010, apud HJALAGER): 

 

1) a entrada do sistema turístico nacional nos mercados, 2) a integração e incorporação do 
próprio negócio atravessa fronteiras, 3) a fragmentação e a relocação flexível no espaço e 
dos processos produtivos, 4) o desafio da identidade da indústria e a inserção e 
emergência de novos tipos de mercados e negócios, cujas formas extrapolam as 
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tradicionais definições de turismo, o que é exemplificado pelos complexos turísticos 
hoteleiro-imobiliários e os complexos turísticos residenciais (BREDA, 2010, p. 53 ). 
 
 

A crescente importância da economia do turismo em escala nacional e mundial aliado a 

estabilidade econômica, os baixos custos de produção da construção civil, em relação ao mercado 

internacional, os incentivos fiscais e governamentais (energia elétrica, ICMS, mão-de-obra 

barata) são as vantagens comparativas que têm atraído investidores internacionais.  

Além desses fatores, CANTERAS; VASQUES; MOURA (2007) destacam que a 

capitalização de incorporadoras nacionais, mediante investimento em ações na bolsa de valores, 

contribuiu decisivamente para o crescimento dos investimentos turístico-imobiliários no país, que 

teve como:  

 

                                              [...] fato mais relevante de 2006 para os futuros investimentos em empreendimentos 
turístico-imobiliários foi a capitalização das grandes incorporadoras brasileiras. Ao 
longo do ano, as maiores empresas de construção e incorporação imobiliária do Brasil 
emitiram ações na bolsa de valores de São Paulo e, atualmente, encontram-se 
fortemente capitalizadas. Isso deve acarretar uma grande movimentação do mercado 
imobiliário brasileiro ao longo dos próximos anos. Um dos tipos de produtos que 
poderão ser contemplados por estas empresas são os empreendimentos turístico-
imobiliários no Nordeste brasileiro – fato que pode significar a entrada de competidores 
nacionais fortes nesse mercado, até então dominado por grupos estrangeiros 
(CANTERAS; VASQUES; MOURA, 2007, p.4 ). 
 
 

 Embora os incorporadores nacionais estejam altamente capitalizados e com conhecimento  

do mercado doméstico desconhecem as características dos produtos e do mercado turístico-

imobiliário, quanto ao fluxo de caixa e aos canais de comercialização, o que possibilitou a 

formação de parcerias entre empresas nacionais e grupos estrangeiros, argumentam os autores.  

   No Brasil, as atuais condições macroeconômicas (a queda gradual dos juros básicos, o 

equacionamento da dívida pública, o controle da inflação, o crescimento do PIB, o crescimento 

das transações comerciais, a manutenção de um saldo comercial expressivo, a perspectiva de 

classificação como investment grade, a expectativa de estabilização do câmbio, a maior 

resistência do país a atribulações políticas internas, queda da percepção do risco cambial, e 

melhoria do risco-país) configuram um ambiente mais favorável para a potencialização das 

entradas de investimentos estrangeiros. (CANTERAS; VASQUES; MOURA, 2007). 
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No período de 2006 a 2010, segundo o Banco Central do Brasil (BC) EBAPE-FGV, a 

taxa Selic15 (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) apresentou expressiva redução (de 18, 

0% a.a para 8,75% a.a), sendo a menor taxa registrada na sua história. Todavia, o aumento das 

pressões inflacionárias e o cenário prospectivo de crescimento da economia brasileira fizeram 

com que o COPOM decidisse, em abril de 2011, elevar a referida taxa para 9,50% a.a., 

interrompendo um período de 6 meses em que a taxa havia permanecido em 8,75%. A previsão 

do BC para o segundo semestre de 2011 relativo a taxa SELIC é 12,25% a.a e as estimativas  para 

o desempenho da economia brasileira aponta um crescimento de 4% para o PIB, e de 5,5% para a 

taxa da inflação. 

   A conjunção destes fatores determinou a entrada de investimentos estrangeiros no país, 

no período 2003-2010, embora tenha havido uma retração dos IED em 2009, como reflexo da 

crise econômica mundial de 2008, como mostra os dados do BC/FGV/EBAPE, (2010): 

 

O Investimento Estrangeiro Direto somou US$ 5,656 bilhões no primeiro trimestre de 
2010, montante 5,88% superior aos US$ 5,342 bilhões registrados em igual período de 
2009. Na comparação com os três meses imediatamente anterior (US$ 8,276 bilhões), 
constatou-se redução de 31,66%. De acordo com previsões do Banco Central, o Brasil 
deverá atrair cerca de US$ 38 bilhões em IED em 2010, cifra bem superior ao recorde 
de US$ 25,9 bilhões alcançado em 2009.  (BC,FGV, EBAPE, 2010)  

 

 As condições favoráveis da economia brasileira e os fatores externos da economia 

mundial, em particular da economia européia, favoreceram a expansão internacional das redes 

hoteleiras e sua entrada no Brasil, como: saturação do mercado europeu, a crise econômica 

mundial de 2008, que afetou diretamente o mercado turístico e imobiliário nos países ricos e a 

necessidade de crescimento das empresas. Considera-se também a densificação de ocupação das 

áreas litorâneas em destinos de maior tradição turística internacional, como a exemplo da costa 

ibérica e a costa mediterrânea tornando o metro quadrado (m²) destas regiões extremamente 

valorizado, enquanto o litoral nordestino dispõe de grandes áreas inexploradas e com preços 

competitivos. Associado ao conjunto de vantagens, tal cenário qualifica o Nordeste brasileiro e o 

                                                 
15A taxa Selic é o instrumento primário de política monetária do Banco Central do Brasil estabelecida pelo Comitê 
de Política Monetária do BC (COPOM). Criada em 1979 pelo BC a Selic – é a taxa media de juros que incide sobre 
os financiamentos diários com o prazo de um dia útil (overnight) lastreado por títulos públicos (BC, 2011).   
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Litoral Norte da Bahia como espaço atraente, numa avaliação competitiva entre regiões para 

investimentos estrangeiros.  

Nos sites que comercializam imóveis no Litoral Norte encontram-se ofertas que tratam a 

crise econômica internacional como uma oportunidade de investimento para os brasileiros, como 

se pode constatar em matéria veiculada abaixo e no quadro 3:  

“anunciamos a oportunidade única em adquirir excelente casa em um dos melhores 
condomínios no Litoral Norte de Salvador. Devido à crise no mercado internacional, o 
proprietário europeu tem pressa em vender, por isso está sendo concedido tal desconto. A 
casa está à venda com o valor muito abaixo do mercado; os proprietários solicitaram uma 
rápida venda para devido à crise financeira. A casa possui 1.200 m² com 3 suítes com ar 
condicionado, piscina, banheiro social, sala de jantar, mobiliada, área de serviço incluindo 
suíte para empregados em condomínio fechado com segurança 24 horas, clube de lazer 
com internet, academia, piscina, quadra de tênis e futebol. Tem acesso direto ä praia e está 
inserida em uma área verde rodeada de uma reserva de mata atlântica e lagoas.” 
(www.imoveisbrasilbahia.com.br). 

 
QUADRO 3: IBBI - Valor Imóveis Bahia Brasil Internacional 

 
                                                      Valor em euros Valor em R$ (2.6 taxa de câmbio utilizada)  
Custo da casa  180.000.000 € R$ 468,000.00 
Pintura e envernizamento  R$ 15,000.00 
Paisagismo  R$ 10,000.00 
Custos judiciais (2%)  R$ 9,360.00 
Taxa itiv (3%)  R$ 14,040.00 
Despesas cartório (1%)  R$ 4,680.00 
Custo Total  R$ 521,080.00 
 

Fonte: www.imoveisbrasilbahia.com.br (2010) 
 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística de Portugal (INE) desde 2007, o preço 

médio dos terrenos em Portugal vem reduzindo de 615 para 603 €/m² em 2010. Nas regiões mais 

procuradas por estrangeiros, o Algarve e a Grande Lisboa, o preço médio caiu de 1.220€/m², em 

2008, para os atuais 1.150€/m² (INE, 2011). Desde 2008, observa-se uma tendência e a queda dos 

preços dos imóveis e terrenos na costa ibérica. Na Espanha, o preço médio dos terrenos caiu de 

903 €/m² para 804€/m² (2011). Na região do mediterrâneo, na Costa do Sol na província de 

Málaga, o preço médio do terreno com vista para o mar no mesmo período caiu de 1 200€/m² 

para 1.050€/m².  

Em 2010, em sua quarta edição, a PRIME YIELD Chartered Surveyors publicou o 

relatório: “Portugal: O Mercado do Turismo Residencial de Luxo”, apresentando o desempenho 
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do mercado turístico-residencial no período de 2008-2009 e uma síntese das características de 

novos projetos.  Os projetos de resorts refletem três características principais: 

 
a) São projetos imobiliários que foram planejados e desenvolvidos e atualmente operados 

por empresas privadas; 
b) Oferecem proximidade e fácil acesso a áreas naturais, de valor paisagístico, recreativas 

e/ou culturais que os tornam locais atractivos; 
c) Incluem alojamento, proprietários utilizadores de residências secundárias e residentes 

sazonais. 
       

Os projetos de resorts podem ser categorizados em função de três aspectos principais: 
 

a) Pela sua proximidade aos seus mercados primários; 
b) Pela sua localização e principais atrativos; 
c) Pela sua combinação de produtos residenciais e de alojamento. 

 
De acordo com as definições apresentadas acima, fornecidas pelo Instituto das Áreas 

Urbanas, encontram-se dois tipos de projetos de turismo: 
 

1. Resorts Turísticos – são projetos cuja atividade de apoio principal é o golfe e/ou a praia. 

São projetos imobiliários desenvolvidos de forma integrada e que contêm uma 

característica imobiliária diferenciada pelos produtos oferecidos, nomeadamente 

apartamentos, casas em banda, moradias e terrenos. 

2. Condomínios Turísticos – projetos imobiliários desenvolvidos de acordo com o conceito 

de condomínio na verdadeira concepção da palavra, onde existe coerência em todo o 

projeto com gestão integrada de todas as infraestruturas, nomeadamente: 

- segurança da comunidade (gestão do acesso à propriedade); 

- gestão integrada dos espaços verdes comuns que são propriedade do condomínio; 

- participação comum nas áreas sociais. 

1. Resorts Turísticos 

1.1 Apartamentos – Em termos de valor médio unitário por m2, confirma-se uma ligeira redução 

do valor de cerca de 1,5% comparando com os valores de 2008 de € 3. 5377 por m2 em todas 

as áreas analisadas. No Algarve (Triângulo Dourado), pode-se confirmar que os preços 

médios acima dos € 5 100 por m2 foram mantidos. 
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1.2 Casas em banda – É o produto mais uniforme em termos de valor médio nas áreas 

investigadas, com um valor médio de referência de € 2 850 por m2. 

1.3 Moradias– confirma-se uma certa uniformidade de valores nas áreas Oeste e Leste e em 

Vilamoura, e que no Triângulo Dourado moradias V4 e V5 ultrapassaram a barreira dos € 3. 

000 000, que corresponde a aproximadamente € 2 500 por m2. 

1.4 Lotes de terreno – Ïndice de construção médio de 0,5. De acordo com os dados recolhidos, 

Costa do Estoril/Cascais, o valor médio por m2 atingiu o valor exponencial máximo de cerca 

de € 1 766.  

2.   Condomínios Turísticos 

2.1  Apartamentos – Observou-se um preço-alvo por m2 mantido acima dos € 3 540: nas 

localizações de eleição do Algarve (Triângulo Dourado). Isso pode significar transações de 

apartamentos T2 acima dos € 5 500 por m2. 

2.2  Casas em banda – Valor médio de referência de € 3 000 por m2. 

2.3  Moradias – Preço-alvo consolidado acima dos € 3 369 por m2, e na área da Costa do 

Estoril/Cascais com moradias V4 podem atingir valores acima dos € 4 500 por m2. 

2.4 Lotes de terreno – Lotes de terreno com um índice médio de construção de 0,5. De acordo 

com os dados recolhidos, conclui-se que é na Costa do Estoril/Cascais que os valores médios 

por m2 atingem o nível máximo de € 1 600.  

 Em Espanha, o estudo elaborado pela Tinsa Consultoría & Médio Ambiente – Informe de 

Estadísticas sobre Valores Médios de Tasación de Vivienda Libre Nueva y Usada – Islãs 

Baleares para o primeiro trimestre de 2011, constatou que a superfície média de terrenos varia de 

acordo com a proximidade da praia e a localização, por exemplo, terrenos com área média de 77 

m², 81 m² e141m² com preço de €/m² de 2.416, 2.987 e 2.925 respectivamente.  

  

 Quadro 4: Valor em €/m² de imóveis em Ilhas Baleares    

tipologia: vivenda livre plurifamiliar nova 
No Val. Em Baleares Media Capital Baleares Media Ilhas Baleares Media Nacional 

849 3.117 3.041 2.243 
                                                     tipologia: Vivenda livre usada 

1.063 2.156 2.307 1.817 
  Fonte: Tinsa Consultoría & Médio Ambiente (2011) 
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No litoral brasileiro o preço médio dos terrenos em áreas de interesse turístico e 

imobiliário varia de 100 a 1.200 reais o m². Vale destacar, contudo que esses valores são relativos 

e muitas vezes especulativos, veiculados em sites, jornais e imobiliárias que comercializam 

terrenos/ lotes na região não correspondendo a realidade, esses valores, portanto podem oscilar 

para mais ou para menos.  

No Litoral Norte da Bahia, por exemplo, os preços variam de acordo com a acessibilidade 

e a proximidade do mar. De acordo com informações das imobiliárias que comercializam na 

região, o preço médio dos terrenos situados na margem direita da BA-099 varia 

significativamente de uma localidade para outra. Por exemplo, em Guarajuba, o preço médio dos 

terrenos varia de R$160, 00 a R$ 1.000,00/ m², em Itacimirim, o preço é R$100 a 500,00 m², em 

Praia do Forte, de 500 a R$ 2.500 /m², onde o preço médio de uma casa em um condomínio de 

luxo varia de R$ 5.000 a R$ 15.000 /m², o que equivale ao preço de um apartamento de luxo em 

um bairro nobre de Salvador. Tal valorização imobiliária em Praia do Forte deve-se a escassez de 

terrenos, a proximidade da área de preservação ambiental (Projeto Tamar), a presença constante 

de artistas famosos (nacionais e internacionais) que frequentam a localidade, muitos dos quais 

proprietários de segunda-residência e a presença marcante de complexos turístico-residenciais 

internacionais.   

  Nos últimos vinte anos, o desenvolvimento do turismo no Brasil foi viabilizado pelo 

aumento de investimentos públicos e privados impulsionados por diversas instituições financeiras 

federais (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Banco do Nordeste e Banco da 

Amazônia). O desembolso realizado por tais instituições passou de R$ 1.094 milhão para R$ 

6.678 milhões, no período de 2003-2010. O Banco do Brasil foi a instituição que mais financiou 

projetos no setor de turismo nos últimos anos desembolsando R$ 738.504 em 2003 e R$ 2.327 

milhões em 2010. O aumento mais expressivo ao longo do período a foi da CEF que 

desembolsou R$ 244.399 em 2003 e R$ 3.913.741 em 2010. Em menor proporção, o Banco do 

Nordeste, o BNDES e Banco da Amazônia desembolsaram em 2003 R$ 48.416, R$ 57.259, R$ 

5.746 e em 2010 R$ 242. 710, R$ 132.603 e R$ 62.369, respectivamente. (MTUR, 2010). 
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GRÁFICO 1 

Evolução dos Desembolsos das Instituições Financeiras Federais - Período 2003-2009 / Valores em R$ mil 

 
Fonte: MTUR (2011) 

 

Na zona costeira nordestina, o desenvolvimento do turismo contou também com 

investimentos do PRODETUR NE com objetivo de dotar a região de infraestrutura urbana e 

turística a fim de atrair capital estrangeiro, processo potencializado que conjugou ações dos 

setores empresarial e público visando promover a região no mercado internacional, destaca a 

Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e do Turismo no Nordeste (ADIT): 

 
A partir do segundo semestre de 2004, empresários e administradores públicos 
nordestinos uniram-se e lideraram um processo de ações para a atração de investidores 
estrangeiros, através de exposição do potencial do nordeste brasileiro como destino 
promissor e de bom retorno para investimentos imobiliários. Focaram inicialmente no 
mercado de segunda residência ou turismo residencial, uma vertente que se mostrou 
promissora na Europa, notadamente na costa espanhola e portuguesa. Estas ações 
baseavam-se em participações em feiras internacionais imobiliárias em Lisboa, Madrid, 
Barcelona e Paris. Em pouco mais de dois anos o retorno das ações realizadas se 
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mostrava extremamente produtivo, fazendo com que tais organizações fundassem uma 
Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e do Turismo no Nordeste cuja sigla 
é ADIT. Hoje, quatro anos depois do inicio das iniciativas e de dois de atividade da 
ADIT o Nordeste brasileiro tornou-se um dos lugares com maior fluxo de investimentos 
estrangeiros no setor imobiliário e de turismo na America do Sul, abrigando o maior 
evento do gênero no país o Nordeste Invest, organizado pela ADIT (ADIT, 2010). 
 
 

Tal realidade se expressou espacialmente pela apropriação de significativas parcelas do 

território para construção de megaempreendimentos hoteleiro-imobiliários onde as empresas 

hoteleiras espanholas e portuguesas desempenham papel preponderante no desenvolvimento de 

novos segmentos do turismo na região, em especial, no chamado Turismo Residencial, o que é 

possibilitado pela associação de empresas (construção civil, hoteleira, imobiliária e instituições 

financeiras) implicando em novas dinâmicas (econômicas, políticas, institucionais e territoriais).  

Assim a atividade turística passou a ser priorizada pelos governos estaduais como vetor de 

desenvolvimento econômico regional e local nos respectivos programas governamentais. 

Contudo, esse processo desenvolve-se heterogeneamente no litoral nordestino, devido aos fatores 

político-institucionais, administrativo e econômico. 

Os Estados da Bahia, Pernambuco e Ceará, Rio Grande Norte concentram a maior parte 

dos investimentos públicos e privados, devido à melhor infraestrutura aeroportuária e hoteleira. O 

estado da Bahia é o que concentra a maior oferta hoteleira (64% de unidades hoteleiras, seguido 

por Rio Grande do Norte (14%) e Ceará (10%) (KONDO; LATERZA (2008, p.86). 

Atualmente, ainda que grandes companhias aéreas internacionais (TAP, American 

Airlines, Air France) operem em determinadas regiões do país como o sudeste, nas quais os 

custos de aquisição de terras estão em nível internacional, há outras em que o turismo ainda é 

incipiente e com terras vista mar que podem ser adquiridas a baixos preços. Por conta do 

histórico da ocupação humana e econômica e, ao contrário da Europa, no litoral nordestino 

predomina latifúndios agropecuários, facilitando a aquisição e a consolidação em grandes áreas. 

O aproveitamento dessas áreas para o uso imobiliário é maior que na Europa, pois a maior parte 

desse litoral é constituída de praias de areia entrecortadas por falésias, dunas e mangues e 

raramente por costões rochosos. (CANTERAS; VASQUES; MOURA; 2007). 
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   Os primeiros investimentos turísticos-hoteleiros do tipo resort iniciaram-se com a 

inauguração em 1972, do empreendimento Plaza Ipanema Resort (Santa Catarina), do Bourbon 

Resort & Convention (Paraná em 1973), do Serrano Gramado (Rio Grande do Sul em 1976), 

Tropical Experience (Amazonas em 1976), Rio Quente Resorts- Hotel e Turismo (Goiás, em 

1977) e Club Mediterrané (Itaparica, Bahia em 1979). Entretanto, tais empreendimentos 

passaram a ser considerados resorts mediante obras de ampliação e melhorias. 

As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas pela expansão de resorts litorâneos 

construídos em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Alagoas, enquanto que 

somente a partir de 2000 verificou-se o crescimento dos mesmos no litoral brasileiro. Tais 

projetos turístico-hoteleiros focam o mercado internacional. Os atuais 32 resorts existentes no 

Brasil, 15 localizam-se no litoral do nordestino, dos quais 10 na Bahia e os restantes distribuídos 

no litoral de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. 

Segundo a HVS International (2005), historicamente os investimentos turístico-hoteleiros 

privados, no Brasil, concentraram-se em dois momentos distintos. O primeiro caracterizado pelo 

surgimento de grandes projetos hoteleiros, exclusivamente voltados para o lazer nas décadas 

Bahia  
 64% 

Rio Grande do Norte
 14% 

Ceará   
 10% 

Pernambuco 
       8% Alagoas 

 
   4% 

 

Fonte: Kondo;Laterza (2008) 

 

GRÁFICO 2  
UHs em Desenvolvimento por Estado do Nordeste 
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1980/1990 como: Beach Park (CE), o Blue Tree Park de Cabo de Santo Agostinho e o 

Summerville Beach Resort (PE). Esses empreendimentos oferecem praias exuberantes, 

infraestrutura turística e acesso conveniente para os mercados emissores. Todos se localizam a 

menos de uma hora de viagem de um aeroporto internacional dotado de boa freqüência de vôos. 

O público, em sua maioria, é oriundo das regiões Sudeste (São Paulo e Minas Gerais) e Sul e com 

turistas estrangeiros.  

  O segundo período, em 2000, foi caracterizado pela implantação de projetos hoteleiros 

que agregam o componente imobiliário, viabilizados com capital externo e conduzidos por 

associações entre proprietários brasileiros de grandes áreas costeiras e por grupos empresariais 

portugueses e espanhóis. Enquanto que, no primeiro momento, os empreendimentos eram 

exclusivamente hoteleiros e de lazer, no segundo momento, combinaram lazer com campo de 

golfe e atividade imobiliária. 

  Butler (1980) adaptou a teoria clássica do ciclo de vida dos produtos ao estudo do 

desenvolvimento socioespacial do turismo, a qual denominou de “Teoria de Ciclo de Vida das 

Áreas Turísticas”16. 

Utilizando de forma simplificada a teoria de Butler (1980), a HVS International (2005) 

identificou no litoral nordestino brasileiro três fases de desenvolvimento socioespacial do turismo 

relacionadas a oportunidades de investimento: a) estágio inicial b) desenvolvimento e c) 

consolidação. Trata-se de um processo dinâmico e diferenciado, que é determinado por fatores 

político-institucionais como o nível de articulação e mobilização entre os agentes públicos e 

privados a fim de captar recursos e promover a região nos mercados nacionais e internacionais. 

Enquanto algumas regiões encontram-se em estágio inicial, outras estão em fase de 

desenvolvimento e outras já estão consolidadas. Assim, o setor turístico, hoteleiro-imobiliário, no 

Nordeste brasileiro permite diversas oportunidades de investimentos para o empresariado 

nacional e internacional.2 Fase 3 

 O desenvolvimento da atividade turística em áreas de baixo desenvolvimento econômico 

se inicia em regiões litorâneas que apresentam baixa densidade demográfica e difícil acesso, 

                                                 
16 O desenvolvimento da atividade turística em uma região se caracteriza pelos seguintes estágios: exploração, 
desenvolvimento, consolidação, estagnação e declínio ou renovação das destinações turísticas.  
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abundantes áreas desocupadas, contíguas e pequenas vilas agrícolas ou de pescadores. As 

propriedades valorizam-se rapidamente sendo adquiridas por residentes dos centros urbanos 

próximos devido à especulação mobiliária e implementação de infraestrutura básica e turística.  

Durante o desenvolvimento caracterizado pelo aumento do fluxo de visitantes, o mercado 

imobiliário dinamiza-se e os moradores tradicionais são deslocados para as áreas de menor 

interesse turístico. As áreas centrais saturam-se com equipamentos de pequeno porte, e com 

projetos não empresariais de loteamentos, orientados à nova classe empresarial e aos moradores 

dos centros urbanos próximos. Casas e terrenos são adquiridos por estrangeiros que visitam o 

local a passeio, enquanto que nas áreas mais afastadas encontram-se equipamentos hoteleiros 

mais estruturados. 

A consolidação se caracteriza pela profissionalização da atividade, investimentos de 

grandes grupos nacionais e estrangeiros, escassez de oferta de áreas atraentes e elevação dos 

preços. Como o acesso aos principais mercados já está equacionado, o mercado externo deixa de 

ser complementar e torna-se fundamental, e a comercialização é realizada nos próprios mercados 

emissores, via sofisticados processos de promoção e comercialização. 

 O Nordeste encontra-se transacionando do segundo para o terceiro estágio, pois embora as 

principais condições para a implantação de grandes projetos turísticos imobiliários já estejam 

satisfeitas, apenas poucos empreendimentos adentraram no mercado. Associados à saturação de 

um mercado altamente competitivo, os riscos inerentes a consolidação ainda são incipientes no 

mercado brasileiro, especialmente para os agentes que acessam o mercado internacional 

(CANTERAS; VASQUES E MOURA, 2005).  

  O litoral nordestino caracteriza-se pela diversidade político-administrativa, sociocultural e 

ambiental, fazendo com que em cada unidade federativa apresente dinâmicas diferenciadas do 

desenvolvimento econômico e socioespacial em diferentes estágios de desenvolvimento. Delas 

decorrem duas implicações: a)as diversidades cultural e paisagística permitem o desenvolvimento 

de uma ampla gama de produtos com apelo a diferentes segmentos de mercado; b) As diferenças 

administrativas e governamentais e os diferentes históricos de fomento ao turismo fazem com que 

os ambientes institucional e empresarial existentes em cada um dos estados nordestinos possuam 

particularidades fazendo com que os investimentos nos mesmos caracterizem-se para riscos e 

oportunidades específicos (HVS Internacional, 2005). 
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                                FIGURA 1 Estágio de Desenvolvimento/ Oportunidades de Investimentos no setor Turístico-Imobiliário no Nordeste 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estágio de 

Desenvolvimento 

Fase 1 - Inicial Fase 2 - Desenvolvimento Fase 3 - Consolidação 

Destino 

Turístico 

 
 

 
 

Produto 

Turístico-

Imobiliário 

Terrenos para construção de casas ou 
pousadas, normalmente em áreas de 
baixa densidade de ocupação, ou 

adjacentes a vilas ou centros urbanos. 

Pequenos projetos turísticos- 
imobiliários. 

Loteamentos e casas. 

Grandes projetos turístico-imobiliários 
Condomínios, casas e resorts. 

Forte participação internacional. 

Comprador Predominante nacional. 
 

Nacional e internacional, atraído pelo 
preço e perspectiva de valorização. 

Predominantemente estrangeiro, atraído pelo 
produto e pelo “custo/ beneficio”. 

Oportunidades Preços muito baixos. 
Disponibilidade dos melhores 

terrenos. 
 

Preço baixo, boa liquidez. 
Produto de mais valor agregado e apelo 

ao público regional. 

Localidade bem estruturada. 
Demanda abundante e qualificada. 
Produtos de alto valor agregado que 
proporcionam grande rentabilidade. 

Riscos Incerteza sobre desenvolvimento da 
localidade. 

Pouca liquidez. 
 

Incerteza sobre o desenvolvimento da 
localidade. 

Pouca disponibilidade de bons terrenos. 
Preços altos e concorrência 

É imprescindível ter acesso ao mercado 
internacional 

Fonte: HVS International (adaptado 2007) 
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 O ambiente (institucional, político-administrativo) aliado a mobilização do setor 

empresarial e aos investimentos do PRODETUR /NE foram fatores determinantes do atual nível 

de desenvolvimento do turismo no nordeste brasileiro. Os estados da Bahia e do Ceará, por 

exemplo, contam com as Câmaras Portuguesas de Comércio, no Brasil, que visa: a) promover e 

assessorar o comércio e incentivar o desenvolvimento dos negócios e das relações econômicas 

entre Portugal e Brasil; b) realizar encontros, seminários, palestras, rodadas de negócios turísticos 

e imobiliários e missões empresariais a fim de aprimorar as relações bilaterais e o intercâmbio 

tecnológico, cultural e turístico entre os dois países.  

Programa multisetorial voltado para infraestrutura básica, o PRODETUR/NE compreende 

ações (obras públicas, marketing e promoção) decisivas para induzir mudanças necessárias ao 

processo de atração de investimentos estrangeiros e a internacionalização do litoral nordestino. 

Dotado de um desenvolvimento econômico elevado e um ambiente institucional e empresarial 

mais favorável ao desenvolvimento do turismo os estados (Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio 

Grande do Norte) foram fortemente alavancados com os investimentos do programa. Tais estados 

concentram a maior infraestrutura aeroportuária e onde se verifica a maior movimentação de 

passageiros, conforme ilustra gráfico 3. 
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4.2 Considerações sobre a internacionalização das redes hoteleiras espanholas  

   

Os grupos hoteleiros espanhóis com investimentos na Costa dos Coqueiros originaram-se 

das Ilhas Baleares, no Mediterrâneo, considerada uma das áreas mais turisticamente 

desenvolvidas da Europa, conforme salienta (BUADES, 2006, p. 17), “ el Mediterrâneo sígue 

siendo la región más turistizada del mundo y constitue um microcosmos de desigualdade norte-

sur a escala global”. A atividade turística e residencial é uma das mais exitosas da globalização 

[...] precisamente, uma das suas maiores particularidades é que se internacionaliza para 

proporcionar serviços em qualquer lugar do mundo aos mesmos consumidores que tem em seu 

território de origem, em lugar de buscar um consumidor local dos seus produtos, (BUADES, 
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GRÁFICO 3 
Número de passageiros nos principais aeroportos do Nordeste - janeiro a dezembro 2009 

Fonte: www.infraero.com.br novembro (2010)  
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2006, p. 43) A internacionalização das redes hoteleiras espanholas iniciou-se nos anos de 1980 

em diversas regiões do mundo:  

 

[…]Canárias, Bali, Túnez, Turquia, el Caribe, Cabo Verde, fueron otros nuevos 
“destinos” que se incorporaron rapidamente a la oferta de las transnacionales turísticas 
españolas, la mayoría de ellas de origen balear. Aquella pequeña región del 
Mediterrâneo occidental que habia sido “globalizada” por el turismo de massas en um 
contexto de guerra fria y eclosión de la sociedad de consumo se habia hecho mayor y se 
estaba convirtiendo, a su vez, em um poderoso  agente de gloabalización econômica. Su 
espaecialidad: la fabricación de Paraísos em países del Sur. Su valor añadido: el “saber 
hacer” acumulado em la mina balear. Su punto fuerte: un producto amable, 
meticulosamente publicitado, capaz de seducir com multiples alicientes pequeñas 
sociedades ávidas de “progresso. (BUADES 2006, p.40). 
 
 

  Com o crescimento do turismo de massa facilitado pelo barateamento dos transportes 

aéreos os destinos costeiros “sol e praia” atraíram maior quantidade de turistas internacionais. 

Com a experiência acumulada e a saturação dos destinos europeus, as empresas espanholas 

procuraram novos destinos para satisfazer uma clientela crescentemente informada e exigente. 

Assim, o México e os países do Caribe, transformaram-se em produtos no entorno dos EUA, 

sendo uma das mais importantes áreas de inversões do turismo internacional, de modo que as 

empresas hoteleiras espanholas beneficiaram-se pela proximidade cultural e lingüística.  

               Hoje, aquela área concentra 70% do fluxo turístico internacional da América Latina, 

devido ao crescimento da oferta turística baseada em preço baixo e no modelo de “all inclusive”. 

Contudo, a volatilidade da demanda e os problemas ambientais decorrentes do tipo de 

urbanização e instalações dos empreendimentos contaminaram as praias, enquanto que o risco de 

escassez de água potável diminuiu as vantagens competitivas que sustentavam a atividade. 

 As principais empresas procuraram melhorar suas instalações a fim de atrair turistas de 

maior poder aquisitivo, diversificar e ampliar os novos projetos, com a incorporação dos 

segmentos imobiliários além da participação de grupos locais e empresas internacionais.  

 

En un entorno estimulado por el auge inmobiliário de los países industrializados y 
aprovechando los menores costos relativos prevalecientes em las economias 
latinoamericanas, se pretendia ofrecer um producto de alta calidad para el floreciente 
mercado de las casas de descanso, tanto para viajeros ocasioanles como para quienes 
buscaban um lugar de residência más permanente, como los jubilados del Canadá y los 
Estados Unidos. La combinación de hoteles de alto nível y proyectos inmobiliários há 
permitido incrementar el fluxo de caja de los inversionistas, producto de la viviendas, 
además de prorratear  los costos y el mantenimiento de las instalaciones comunes de 
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entretenimiento – como los campos de golf, los puertos desportivos y los servicios de 
salud y bienestar – entre los dueños de las unidades residenciales. Estos megaproyectos 
han tenido gran êxito em México y comienzan a extenderse a otros países como el Brasil, 
Costa Rica y la República Dominicana (CEPAL, 2008,p.12) 

                       

A integração entre os megaprojetos hoteleiros-imobiliários e as empresas de construção 

civil e imobiliárias e instituições financeiras fortaleceu o setor turístico. As últimas exerceram um 

papel fundamental na viabilização dos projetos de capital nacional. Em contrapartida, as cadeias 

hoteleiras internacionais disponibilizaram seu conhecimento do negócio e a experiência no 

atendimento aos clientes, além do prestígio de suas marcas. O novo modelo propiciaria maiores 

articulações com as economias nacionais em comparação com o modelo “all inclusive” que 

apresenta características de enclave. As principais empresas procuram preservar suas vantagens 

competitivas estabelecendo contratos de gestão, arrendamento e franquias, sendo desnecessária 

adoção de iniciativas mediante as tradicionais inversões de capital (CEPAL, 2008).  

   O Arquipélago Balear com uma superfície de 5.000 Km² é formado pelas Ilhas de 

Mallorca, Eivissa, Menorca, Formentera considerado como um dos "paraísos do ócio" mais 

renomados, convertendo-se em um ícone da turistização global do planeta que apresenta grandes 

contradições destaca Buades:  

 

 las Islas Baleares constituyen auténticas jóyas paradisíacas en el imaginário de nuestro 
mundo: sus playas lucen cristalinas, sus hoteles llevan el marchamo de la calidad, sus 
discotecas hacen las delicias de la juventud europea, y todo ello bajo uno de los climas 
más suaves que se pueden disfrutar.el Mediterrâneo norte. Los niveles de vida y 
consumo superan la media europea y la renta per cápta em uma de las más altas de 
Espanha. Por outro lado, “ los costes ambientales, sociales y culturales del êxito 
turístico balear socavan ya las bases de sostentabilidade del negocio turístico y la 
proporia viabilidad de las islãs como sociedades de bienestar comunitário. Com efecto 
colateral de ser um “destino maduro”, desde hace poço anos las principales empresas 
del archipiélago han dirigido su atención al resto del mundo. Asi, mientras llevan a 
cabo um abandono progressivo de sus propriedades em las próprias baleares, grupos 
como Sol Meliá, Barceló, Riu, Iberostar e Fiesta se han convertido em poderosas 
transnacioanles com uma cresciente implantación en el resto del Mediterâneo, en 
Canárias, en América, em El Magreb e incluso China. Es asi, cómo la industria balear 
exporta paraísos sin fronteras y menudo, reprioduce los mesmos errores y apuestas que 
en casa (BUADES, 2006, p. 22). 
 
 

 A turistificação das Ilhas Baleares iniciou nos anos 1930, “[...] entonces se tenía que pasar 

por Mallorca para contar em “salones del mundo”, la maior de las Baleares era punto de 

encuentro obligado para la high society de la época. Nesse período Mallorca já se constituía num 
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porto de visita de primeira ordem do turismo de cruzeiro, especialmente britânico (Buades, 2006, 

p.30 apud Vigoleis). De acordo com o autor três fatores explicam o atrativo inicial de Mallorca:  

 

1. el triunfo de la heliofilia, el amor por broncerse em la playa, por parte del turista 
nórdico, uma moda importada de los EUA. Hasta entonces, el turismo predominate había 
sido el de balneário, vecino al mar pero evitando la exposición al sol;2. la creciente 
saturación de la Costa Azul francesa y la Riviera italiana y su despersonalización 
paisajística. Mallorca y la costa de Girona (en  la Catalunya española más cercana a 
Francia) se convirtieron entonces en destinos exóticos cercanos.3. lo barato que era vivir e 
incluso comprar un terreno en la isla. Percy, Waxman, el antiguo director de la revista “ 
Pictures” de Nueva York tenía casa em Pollença y escibía que otros vienen porque todo 
estan barato que pueden vivir sin trabajar. Y descubría em la vecina islã de Evissa un trozo 
de paraíso donde se podia vivir com apenas 80 centavos de dólar al día (BUADES, 2006, 
p 30). 
 

  

O desenvolvimento urbano e turístico das Ilhas Baleares foi possível graças aos interesses 

da indústria turística internacional e seus colaboradores (Buades, 2006). No período 1932-1936, o 

parcelamento e a urbanização nas zonas costeiras foram significativas: 

 

fruto del cambio de propriedad de buena parte de  estos terrenos de uma aristocracia 
endeudada y senil a favor de modernos empreendedores capitalistas sin demasiadaos 
escrúpulos, el tráfico inmobiliário se fue perfilando desde entonces como uma fuente de 
beneficios rápida y sin control estatal.  Este factor es clave: a pesar del interes de la 
Monarquia y de la própria República  por favorecer la atración de turistas para sanear la 
economía y mejorar la capacidade inversora del Estado, em realidad la implantación del 
turismo em Baleares fue dese princípio um asunto sustraído as la cosa pública. Totalmente 
desregulado, sin control ni administrativo ni fiscal, el negócio quedo siempre em manos 
avezados hombres de negócios com contactos internacionales, protegidos por las altas 
esferas de la Administración. (BUADES, 2006, p.31) 

 
                          

O governo espanhol desempenhou um papel decisivo na turistificação das Ilhas Baleares 

dotando-as de infraestruturas, articulando os diversos agentes econômicos do turismo e 

facilitando crédito aos empresários. Exemplo disso, Palma de Mallorca experimentou três etapas 

de desenvolvimento turístico-residencial: a urbanização do litoral durante o primeiro boom 

imobiliário (1959-1964), a expansão turística e promovida pelo governo e a conversão da 

Espanha em um paraíso imobiliário nas décadas de 70/80 (BUADES, 2006). 

O terceiro boom (1990) foi caracterizado por uma serie de mudanças territoriais e sociais 

em Mallorca. Como resultado as Ilhas Baleares experimentaram rápidas mudanças (demográfica, 
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econômica, social e cultural) deixando de ser uma sociedade periférica (Mallorca) ou de nula 

tradição industrial (Eivissa y Formentera) para se tornar um exemplo de modernidade pós-

industrial. Naquele período a indústria turística local ultrapassou seus limites geográficos, 

buscando novas “minas” em outras partes do continente. O primeiro salto foi em direção às Ilhas 

Canárias, outro arquipélago espanhol que gozava de um status fiscal particular (BUADES, 2006). 

É evidente a importância estratégica do setor hoteleiro no contexto da economia 

internacional, devido à sinergia com outras indústrias e serviços (transportes aéreos, finanças, 

telecomunicações e as atividades imobiliárias) fazendo com que o setor hoteleiro seja atraente 

para a incorporação de novas zonas e países não industrializados.  

Como exemplo, destaca-se a contribuição do turismo para o PIB de países situados nas 

ilhas Caribenhas: Santa Lúcia (52%), Barbados (41%) e do Pacífico: Maldivas (72,8%) Anguilla 

(82%): maioria delas são paraísos fiscais cujos investimentos ocorrem a partir do IED. Contudo, 

duas questões passam despercebidas no discurso econômico oficial: a) a maior parte dos 

investimentos transfronteiriços ocorre através de inversões em IDE indiretos (franquias, alianças 

estratégicas, licenças, joint-ventures e subcontratações); b) os investimentos materializam-se 

através de localizações em paraísos fiscais, nos quais não há dados confiáveis acerca do volume, 

modalidades e agentes envolvidos nesses negócios. O crescimento significativo dos 

investimentos estrangeiros em carteira (compra de títulos em mercados internacionais e de 

movimentos de capital a curto prazo), cresceu cerca de 20% na década de 1990, duplicando o 

IED e representando transferências de inversões de países centrais para os países periféricos. Por 

outro lado, a participação dos bancos foi superada por novos ativos (fundos de pensão, 

investimentos negociados em mercados de capitais) buscando dinamizar os benefícios a curto 

prazo. O desconhecimento da sinergia entre a economia de cassino, a economia “criminal” e a 

indústria turística e residencial impossibilita o cálculo do volume de negócios turístico-

residencial em escala mundial (BUADES, 2006).17 

                                                 
17 A economia criminal suja ou ilegal não figura na contabilidade oficial. Se estima que move entre 2 a 5% da 
economia global assim como 15% do comércio mundial.  Os setores mais “produtivos” são: o tráfico de drogas, a 
especulação imobiliária, a prostituição, o tráfico de pessoas e também o tráfico de resíduos e substâncias perigosas. 
Os três primeiros setores têm uma notável relação com a economia turística legal. 
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Uma das características dessa nova estrutura do negócio turístico foi a entrada de 

promotores em companhias de gestão de ativos financeiros a fim de assegurar vantagens 

competitivas nos futuros contratos de exploração, pois:   

o resultado final desta estratégia de cooperação entre mercados financeiros e grande 
hotelaria  foi  precipitado pela explosão da “bolha” imobiliária norte-americana no 
inicio dos anos 1990 devido a saturação da oferta hoteleira nos EUA (media de 60% de 
ocupação) o que levou também a baixa nos preços das habitações. A saída foi a 
separação entre propriedade hoteleira e a parte operacional do negócio hoteleiro. A 
idéia seria diversificar riscos ao invés de acelerar o crescimento graças a gestão 
separada de atividades que por sua natureza (imobiliária ou hoteleira) tem modelos e 
formas muito diversas.  Paradoxalmente, nesse contexto se consolida a hegemonia das 
empresas imobiliárias, bancos e fundos de pensão (juntas ou separadas) na indústria 
hoteleira. A associação do capital imobiliário, financeiro e turístico promoveu dessa 
forma o crescimento exponencial e a expansão das grandes cadeias hoteleiras 
americanas e européias implicando a concentração do negócio em conglomerados e o 
fortalecimento das chamadas empresas transnacionais18 - ETN turísticas (BUADES, 
2006,p. 49). 
 

O principal mercado de oferta hoteleira (norte-americano) possibilitou a entrada dos 

primeiros investidores japoneses, árabes e europeus na reserva de capitais para hotéis. A 

experiência dos britânicos e alemães no financiamento ou adiantamento de construções hoteleiras 

em Baleares, no final de 1960, em troca da garantia de preços baixos a longo prazo favoreceu as 

fusões e aquisições de redes hoteleiras e dos fundos de pensão a fim de obter mais capital para a 

renovar e expandir novos estabelecimentos em um mercado crescentemente competitivo (Buades 

2006). 

 A adoção massiva de internet e intranets coorporativa acelerou a expansão e a 

concentração das empresas turísticas transnacionais caracterizados pela natureza desmaterializada 

de suas atividades, capacidade de controlar suas filiais e provedores locais, reduzindo ainda mais 

a autonomia das filiais. 

 Como resultado tem-se hoje uma elevada concentração na atividade hoteleira. Os EUA 

lideram o ranking mundial na oferta hoteleira (77%) e em número de apartamentos (75%), em 

2010. A maior rede hoteleira do mundo em número de apartamentos é a britânica Intercontinental 

Hotels Group (619.851 apartamentos), sediada em Windsor, enquanto que a maior rede hoteleira 

do mundo em número de hotéis é a Wyndham Hotel Group, sediada em New Jersey. Pode-se 

                                                 
18  A UNCTAD considera como empresa transnacional, aquela que controla 10% do capital de uma filial ou sucursal 
estrangeira. Conglomerado é a associação de empresas de setores aparentemente dispares que buscam maximizar um 
alto nível de capacidade de inversão e de benefícios. 
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observar na Tabela 2 que a tendência à concentração na indústria hoteleira manteve-se nos 

últimos cinco anos com um crescimento absoluto, tanto em número de hotéis, quanto em 

apartamentos. A exceção das redes hoteleiras americanas Choice Hotels International, Best 

Western International e a Global Hyatt Corp, que reduziram tanto o número de hotéis quanto de 

apartamentos.  

Os grupos hoteleiros que apresentaram maior crescimento, no período 2005/2010, o número 

de hotéis foram: o Intercontinental Hotels Group (16,81%), o Marriott International e o Hilton 

Hotels Corporation (15,9%) e o Wyndham Hotel Group (11%). Enquanto isso, os grupos 

hoteleiros Accor, Best Western International e Global Hyatt Corp reduziram o número de hotéis 

em 2%, 4,6%, 48,7% respectivamente. Com relação ao número de apartamentos, o crescimento 

foi inferior ao número de hotéis, em alguns casos houve declínio, a exemplo, da rede hoteleira 

Global Hyatt Corp. perdeu 356 hotéis e 20 apartamentos e da  Best Western International que 

perdeu 195 hotéis e 8 apartamentos. 

TABELA 2 

            As 10 maiores redes hoteleiras do mundo em 2005/2010 

Ranking     Grupo Sede 
corporativa 

        Hotéis 
 2010               2005 

Variação 
        % 

      Apartamentos 
 2010              2005 

Variação 
      % 

1 Intercontinental Hotels 
Group 

UK  4.186 3.606 16,1% 619.851 537.533 15,3% 

2 Wyndham Hotel Group USA 7.043 6.344 11% 592.880 532.284 11,3% 

3 Marriott International USA 3.178 2.741 15,9% 560.681 499.165 12,3% 

4 Hilton Hotels Corp. USA 3.265 2.817 15,9% 545.725 485.356 12,4% 

5 Accor FRANCE 3.982 4.065 -2% 478.975 475.433 0,7% 

6 Choice Hotels 
International 

USA 5.827 5.897 -1,2% 472.526 481.131 -0,01% 

7 Best Western 
International 

USA 4.000 4.195 -4,6% 305.000 315.875 -3,4% 

8 Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide 

USA 942 845 11,4% 284.800 257.889 10,4% 

9 Carlson Hotels 
Worldwide 

USA 1.013 922 9.9% 151.077 147.129 2,7% 

10 Global Hyatt Corp USA 375 731 -48,7% 114.332 134.296 -14,9% 

  Total 33.436 32.163 
_______
______ 4.011.515 3.866.091 

_______ 

Fonte: www.hotelsmag.com  

 

    A hegemonia das redes hoteleiras estadunidenses depende da sua dominância nos 

mercados de capitais mundiais e da penetração dos grupos econômicos no setor hoteleiro na 
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maturidade, além da flexibilidade das formas gerenciais e operacionais com os diversos agentes. 

O setor hoteleiro experimenta um intenso processo de fusões visando incrementar seu tamanho 

nos EUA e na Europa, ocorrem com a integração horizontal e/ ou vertical. Assim, os grupos 

hoteleiros experimentam elevado grau de integração com o objetivo de criar transnacionais 

capazes de controlar todos os segmentos da oferta turística. Exemplo paradigmático, a TUI AG/ 

TUI Hotels e Resorts, sediada em Hannover, é o maior grupo hoteleiro da Europa e a 14º cadeia 

hoteleira mundial. Esse processo de concentração é organizado da seguinte forma: 

 
[...] a TUI satisfaz em um só pacote seus clientes: incluindo a reserva em agência de 
viagem, vôos, alojamentos em hotéis próprios e o cuidado com os clientes com guias 
também próprios. Esta estratégia de integração vertical satisfaz todo o valor da cadeia 
nos mercados emissores (pontos de vendas) e nos destinos (zonas turísticas) e 
proporciona a seus clientes alto padrão de qualidade, desde o início até o final 
(BUADES, 2006, p.52). 
 
 
 

A revolução das tecnologias da informação e da comunicação favoreceu aos potenciais 

clientes um número crescente de opções de pacotes de viagem e acessibilidade aos serviços 

turísticos como reservas de bilhetes e de hotéis, entre outros. A internet, por exemplo, alterou 

significativamente a indústria do turismo internacional, reduzindo as distancias entre os clientes e 

os prestadores de serviços turísticos. Aliado a essas mudanças, as inovações financeiras relativo 

aos cartões de credito, a proliferação de caixas automáticos facilitaram as viagens e o acesso a 

dinheiro efetivo no exterior, reduzindo os custos de transação e simplificando o cambio de divisas 

(CEPAL, 2008) 

Paralelamente a hotelaria urbana desenvolveu o turismo de massa apoiado no surgimento de 

vôos charters de menores custos e na extensão de linhas aéreas regulares de media e longa 

distancia para os destinos sol e praia no Mediterrâneo e depois no Caribe. No primeiro momento, 

as cadeias hoteleiras internacionais não tiveram grande interesse neste movo segmento, o que 

permitiu aos operadores turísticos emergentes junto com investidores locais sem experiência no 

negocio hoteleiro se desenvolvesse de forma exitosa em serviços de alojamento e segmento de 

férias. Assim a indústria se desenvolveu rapidamente mediante uma oferta de turismo sol e praia 

sustentada em pacotes de preços baixos, apoiados na estandardização e nas economias de escala 
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para chegar ao modelo tudo incluso. Seguindo esta lógica, as principais cadeias hoteleiras 

transnacionais traçaram seu plano de expansão para diferentes regiões do planeta. 

Nesse contexto surgiu a primeira cadeia hoteleira voltada para o segmento de férias com 

tudo incluído, o Club Méditerranée cujo conceito foi reaplicado pelos grandes empresas turístico-

hoteleiras transnacionais em todo o mundo, destaca a CEPAL: 

 

Nos anos cinqüenta os franceses descobriram o conceito de clube de férias na Ilha de 
Córcega que reaplicaram nas Islas Baleares (Espanha) e Grécia. Desde então a empresa 
introduziu importantes inovações no mercado. Em 1968, inaugura o seu primeiro 
complexo na Ilha de Gualdalupe que permite ter acesso ao mercado estadounindense. 
Durante os anos setenta se expande para a Ásia (Malásia), Austrália, África do Sul e 
América do Sul, inaugurando o Club Med na Ilha de Itaparica (Brasil- Bahia).. Em 2004, 
a principal cadeia hoteleira francesa Accor, adquire 29% do Club Méd convertendo-se na 
principal acionista do grupo. Contudo, dois anos depois, a Accor vendeu grande parte de 
sua participação no Club Méd, ficando apenas com 6% das ações. Atualmente, possui 80 
complexos em cerca 40 países da Europa, Ásia, América Latina e Caribe e nos EUA, que 
operam com a mesma marca. Esta empresa tem crescido basicamente através de IED, 
possuindo o controle patrimonial da maioria das suas instalações ( 34% em propriedade, 
57% em arrendamento e 9% em contratos de gestão, (CEPAL, 2008 p.159): 
 

 Com o surgimento de novos destinos na Ásia, América Latina e no Caribe a liberalização 

de novos mercados este cenário começa a se modificar gerando um rápido processo de 

consolidação e concentração em que as empresas hoteleiras de países líderes no segmento sol e 

praia, a exemplo, da Espanha alcançou posições de destaque resultado de ativa estratégia de 

expansão internacional, nomeadamente, no México e no Caribe. Entre as principais empresas 

destacam-se Sol Meliá, Barceló Hotels e Resorts, RIU Hotels, Iberostar, e Occidentals Hotels. 

Assim, as cadeias hoteleiras espanholas foram as pioneiras na oferta do segmento sol e praia na 

América Latina e Caribe cujas etapas de expansão internacional foram motivadas aos: 

 
“primeiros sinais de esgotamento de mercado turístico interno, as cadeias hoteleiras 
espanholas começaram a investir fora do país de modo a diversificar a sua oferta. A 
primeira iniciativa foi dada por um pequeno grupo de empresas voltaoa para o 
segmento de férias que utilizaram primordialmente a inversão estrangeira direta como 
instrumento para acessar a novos mercados. Esse processo de expansão dessas 
empresas foi marcada pela especialização no segmento de férias mediante contratos de 
gestão utilizando a formula tudo incluído, viabilizado pelos principais operadores 
turísticos internacionais com uma clara preferência pelos destinos latino-americanos.No 
período atual, essas empresas tem logrado de posições importantes no mercado europeu 
e estadounindense, principalmente mediante compras de cadeias urbanas domesticas 
que permitiu a sua ampliação e diversificação separando-se do segmento de férias”  
(CEPAL,2008, p. 160). 
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Um dos fatores que favoreceu o processo de internacionalização das cadeias hoteleiras 

espanholas foi as alianças com os operadores turísticos que contribui também para a massificação 

do turismo sol e praia. Assim, as cadeias hoteleiras espanholas ampliaram a sua presença 

internacional construindo vários imóveis de grandes dimensões com vários hotéis orientados a 

diferentes segmentos da demanda. 

Paralelamente outros grupos hoteleiros importantes americanos e europeus de turismo sol e 

praia iniciaram também um intenso processo de expansão internacional, a exemplo das empresas 

portuguesas Pestana e Vila Galé, da americana Marriot, o grupo mexicano Posadas e as empresas 

Jamaicanas Super Culb e Sandals. O processo de internacionalização dessas empresas foi 

influenciado pela proximidade cultural e lingüística, desse modo, as empresas espanholas 

privilegiaram os países de língua hispânica como as Ilhas do Caribe (Cuba e Republica 

Dominicana) e México; enquanto que as empresas portuguesas privilegiaram os diferentes 

segmentos do mercado brasileiro o que provocou uma significativa fragmentação e 

especialização geográfica. Por outro lado, as empresas estadounindenses expandiram para a costa 

mexicana no pacífico e algumas ilhas do caribe como Aruba, Bahamas, Porto Rico. 

Em geral o setor hoteleiro tem privilegiado para o seu processo de expansão internacional 

o uso de acordos contratuais, como contratos de gestão, arrendamento e franquias e em alguns 

casos em parceria com participações de capital minoritárias. A modalidade de contrato muda de 

acordo com a origem da cadeia hoteleira, como também a decisão de investir em propriedade de 

ativos tangíveis como bens imóveis, depende basicamente do regime jurídico local que proteja os 

direitos de propriedade. O uso de franquias é mais comum entre as empresas dos Estados Unidos 

se comparado as empresas européias, o que contribuiu para a supremacia das cadeias 

estadounindenses na indústria hoteleira mundial CEPAL (2008). 

Enquanto a expansão internacional das cadeias hoteleiras européias no inicio 

privilegiaram a participação em propriedade de suas filiais no exterior, principalmente em países 

desenvolvidos, recentemente começaram a utilizar mecanismos não acionários para ampliar a sua 

expansão. Atualmente 42% das cadeias hoteleiras européias operam em regime de franquia, 33% 

em propriedade e 25% em contratos de gestão. As cadeias hoteleiras orientadas para o segmento 

de lazer fazem um menor uso de franquias do que aquelas orientadas para o turismo urbano e de 
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negócios. Esta tendência é muito observada com as empresas hoteleiras espanholas. Pois, o uso 

de franquia no segmento de lazer não é o mais adequado uma vez que, dado o maior volume de 

atividades que se realiza em suas instalações associadas basicamente ao entretenimento dificulta 

o controle da qualidade por parte da matriz.  

Na América Latina e Caribe o modelo all inclusive se desenvolveu segundo diferentes 

realidades. No México foi construída uma poderosa indústria turística apoiada na sua 

proximidade com os EUA e em uma variada oferta territorial e cultural. Contando com apoio 

governamental, o país se constitui no principal destino de visitantes e investidores estrangeiros, 

assim como no surgimento de poderosos grupos locais. Situação similar ocorreu nos países do 

Caribe: nas ilhas maiores implantaram-se empreendimentos orientados ao turismo massivo do 

tipo all inclusive, enquanto que nas ilhas menores se constituíram em destinos mais exclusivos 

(CEPAL, 2008).  

Na década de 90 este modelo entra em crise como conseqüência da maturidade dos destinos 

tradicionais de sol e praia, a degradação da infraestrutura e do meio ambiente resultado da super-

exploração dos recursos naturais e das políticas de mercado baseadas excessivamente nos preços 

baixos. Paralelamente, a liberalização do transporte aéreo permitiu a redução dos preços dos 

bilhetes e facilitou o acesso a novos destinos mais distantes. Nesse contexto, o mercado “sol e 

praia” tornou-se insustentável a longo prazo, fenômeno que ocorreu com mais intensidade nos 

destinos europeus do mediterrâneo,  como a Costa do Sol e Costa Blanca. 

Outros fatores contribuíram para intensificar esta crise como o comportamento da demanda 

que se tornou mais sofisticada e exigente relativo às questões ambientais e de segurança e com 

maiores níveis de renda, uso de novas tecnologias como a internet, a entrada de novos agentes 

econômicos que passaram a ter um papel mais ativo como as empresas construtoras, imobiliárias 

e financeiras. Esta reengenharia empresarial e econômica tornou-se atrativo para os promotores 

imobiliários, hoteleiros e investidores.  

 
“em primeiro lugar, diversificam as fontes de ingressos combinando as entradas 
procedentes da gestão de propriedades (hotéis) com a venda de imóveis (residências de 
descanso). Ademais, esta formula representa uma alternativa para diminuir o montante em 
investimento de capital e lograr sua recuperação em prazos mais breves, além de obter 
melhores preços por propriedade residencial aproveitando o prestigio das marcas das 
cadeias hoteleiras de luxo. Em segundo lugar, os responsáveis pelo plano máster do 
projeto dispõem de muita flexibilidade para estruturar o negocio, criando empresas 
conjuntas (joint ventures) ou oferece parte do terreno comumente chamados de 
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macrolotes, a outros promotores ou investidores. Em terceiro lugar um plano máster bem 
desenhado, com infra-estrutura básica de qualidade permite avançar no projeto de maneira 
seqüencial, incorporando a novos investimentos ou aumentando a capacidade das 
prestações na medida em que a demanda requisita. Por fim, o crescente apoio 
governamental, particularmente na América Latina e Caribe a estes megaprojetos lhes 
outorga altos níveis de segurança jurídica e benefícios legais, particularmente para os 
investidores, promotores imobiliários e compradores individuais, (CEPAL, 2008, p.164).  
 
 

 
O modelo turístico-residencial surge, portanto, como alternativa à crise constituindo uma 

tendência que traz amplos benefícios para os investidores/compradores. As infraestrururas e a 

variedade serviços e o golfe agrega valor as residências, por sua vez a rentabilidade com a venda 

dos imóveis compensa os elevados investimentos do setor hoteleiro. Esses novos projetos 

hoteleiros oferecem um entorno com alto nível de segurança e privacidade que dificilmente 

alcançam os complexos residenciais individuais. Oferecem ainda uma ampla variedade de 

entretenimento e lazer tais como praia, esportes náuticos, campos de golfe, centro náutico, 

marinas, Spa, entre outros19. Ademais, os residentes têm acesso aos serviços e instalações dos 

hotéis. Contam ainda com infra-estrutura de qualidade como sistema de drenagem, sistema de 

tratamento de água, vias de acesso, coleta de lixo, cabos subterrâneos, disponibilizando aos 

proprietários certo grau de independência dos serviços públicos locais. 

 
 
 

4. 3   Estratégias de internacionalização das redes hoteleiras no Brasil e na Bahia 
 

A saturação e a padronização da oferta turística fazem com que as cadeias hoteleiras 

internacionais adotem diferentes estratégias empresariais a fim de assegurar a sua posição no 

mercado competitivo. A estratégia empresarial denomina-se “caminho ou maneira, ou ação 

estabelecida e adequada para alcançar os objetivos da empresa” (Oliveira, 1991, p. 31) As 

                                                 
19 O golfe é um dos produtos com maior projeção para os efeitos diretos nos ingressos e contribui para o 

desenvolvimento de um turismo de alta qualidade, assim como para a diversificação e superar os efeitos da 
sazonalidade. No mundo estima-se que existe que existem cerca de 60 milhões de jogadores de golfe federados, dos 
quais 32 milhões estão no Estados Unidos. Mais de 40% dos jogadores estadunidenses viajam mais de nove vezes ao 
ano para praticar este esporte, normalmente na primavera e no outono, isto é fora da alta estação. Nos EUA, cerca de 
30% destas viagens são internacionais. 
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empresas turísticas e hoteleiras transnacionais adotam estratégias empresariais baseadas na 

postura de crescimento e se classificam em (Oliveira, 1991): 

a) Internacionalização: a empresa estende suas atividades para fora de seu país de 

origem. Processo lento e arriscado.Trata-se de estratégia interessante para as 

empresas de maior porte, devido a atual situação de desenvolvimento dos sistemas 

logísticos e de comunicações; 

b) Joint-venture: Usada para entrar em novo mercado onde duas empresas associam-

se para fornecer um produto: Enquanto uma focaliza a tecnologia, a outra enfatiza o 

capital e depende da estrutura de capitais, das propriedades, do gerenciamento, da 

rentabilidade, da tecnologia, da concorrência e dos mecanismos governamentais de 

controle; 

c) Fusão: Combinação de dois ou mais negócios, na qual um adquire os direitos e 

obrigações do outro em troca de ações ou dinheiro ou pela dissolução de empresas 

cujos direitos e obrigações são combinados e novas ações são emitidas.  

d)   Horizontal: Combinação de duas ou mais empresas no mesmo negócio e aspectos     

do  processo     de produção; - concêntrica é a combinação de duas ou mais 

empresas em negócios relacionados por tecnologia, processos de produção ou 

mercados; - conglomerada é uma estratégia diferente de joint venture, pois esta 

última envolve um arranjo eqüitativo entre duas ou mais empresas independentes 

na criação de uma nova entidade empresarial. 

O modelo predominante de colaboração entre as transnacionais turísticas são: a) 

integração vertical, quando a companhia absorve empresas que cobrem todas as áreas do negócio 

turístico; b) a integração horizontal, quando várias empresas do mesmo setor se fundem para 

ganhar escala e capacidade de influência; c) conglomerados, decorre da associação de empresas 

de setores diferentes que buscam otimizar sua capacidade de investimentos e benefícios. 

(BUADES, 2006). 

As empresas transnacionais do setor hoteleiro procuram desenvolver a diversificação dos 

seus produtos através do branding20 (BUADES, 2006), a fim de superar a saturação do mercado e 

                                                 
20 Marca, em marketing, é a soma de valores de uma companhia (produtos, serviços, pessoal, posicionamento e 
cultura). Popularmente compramos marcas, mais que simples produtos. 
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manter o posicionamento frente aos concorrentes, permitindo diversificar os riscos, estratégia 

mais interessante que o reinvestimento em estabelecimentos obsoletos.  O exemplo disso é a 

Intercontinental que oferece quatro marcas: a) Intercontinental orientada ao turismo de negócios; 

b)Crowne Plaza voltada para clientes urbanos; c) Holliday Inn orientado para o turista que busca 

um hotel com muitas opções d) Express by Holliday Inn focado em viagens breves. 

Por outro lado, a francesa Accor trabalha com seis marcas diferentes: a) Sofitel voltada 

para o lazer; b) Novotel voltada para o turismo de negócios; c) All Seasons focada na variedade 

de serviços; d) Mercure na flexibilidade e) Íbis na boa relação qualidade-preço; e, por fim, f) 

Formula 1 que prioriza a comodidade e flexibilidade Buades (2006). O autor destaca outra 

tendência do branding usada pelas grandes cadeias hoteleiras é o marketing orientado para fazer 

acreditar que são “ecológicas” e que oferecem produtos exemplarmente “ecoturísticos”. 

As transnacionais turísticas experimentam um intenso processo de concentração nas últimas 

décadas, estabelecendo alianças e formando conglomerados com bancos, fundos de pensão, 

construtoras e fundos de investimentos do tipo REITs sendo, portanto, a economia do turismo e 

imobiliária facilmente utilizada para fins especulativos (BUADES, 2006).  

Segundo Oliveira (1991) alianças estratégicas é a integração estratégica estrutural e 

operacional entre duas ou mais organizações, nacionais e internacionais, com parceria horizontal e 

vertical que pretendem alcançar objetivos comuns em mercado único e diversificado e abrangendo 

um período de tempo determinado. Essas organizações podem ter características similares ou 

diferentes.   

As alianças estratégicas entre empresas sem perder sua independência compartilham 

projetos e serviços, como é o caso das companhias aéreas associadas One World (American, 

Bristish Airways, Cathay Pacific, Qantas, Ibéria, Finnair e Lan Chile) e as cadeias hoteleiras 

Choice Hotels Internationals (quinta do mundo) com as cadeias britânicas Friendly PLC, a 

canadense UniHost e a australiana Flag International Ltda. Entre as variedades destaca-se a  joint- 

venture que permite acordos com duas ou mais empresas independentes para criar outras 

compartilhando em comum seu domínio legal.  

As alianças estratégicas entre empresas são predominantes nos negócios turísticos 

(especialmente nas cadeias hoteleiras, setor imobiliário e fundo de capital de risco especulativo), 

pois permitem desenvolver novas fórmulas de investimentos e gestão a partir de atores diferentes 
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que buscam ampliar sua escala de negócios no curto prazo. Exemplo disso é o Los Real Estate 

Investment Trusts (REITS) com suas variadas formas de investimentos, constituindo fundos de 

investimentos imobiliários ligados ao mercado de capitais e a bolsa de valores e tem como 

vantagens fiscais a oportunidade de não pagarem impostos por seus benefícios no país onde 

realizam suas operações. A fiscalização é feita por seus acionistas, que recebem um retorno entre 

80% a 100% de lucros. Inventados nos EUA, nos anos 1960, e adotados por outros países 

(Austrália, Canadá, Países Baixos e Japão), nos anos 1990, tal estratégia apresentou crescimento 

exponencial nos setores hoteleiro e residencial, sendo um dos meios pelos quais as transnacionais 

turísticas financiam seus projetos de desenvolvimento na Europa, no Caribe e no Brasil (BUADES, 

2006). 

Franquias é a estratégia pela qual uma empresa líder no segmento econômico cede em troca 

de determinados produtos ou serviços e o uso da sua marca. A exemplo das cadeias hoteleiras 

norte-americanas cujo franqueamento varia de 60% (Marriott International) a 100% (Wyndham 

Hotel Group e Choice Hotels International).  Elas explicam as enormes diferenças de peso entre as 

companhias norte-americanas e as européias, as quais apóiam sua estratégia de crescimento na 

propriedade de estabelecimentos. 

Contratos de gestão é um acordo entre uma companhia de gestão de hotéis que explora a 

atividade e uma companhia proprietária que, a despeito de não tomar decisões, assume 

responsabilidades sobre o capital, os gastos e as dívidas. Tal estratégia permite equilibrar o alto 

custo de investimentos em propriedade hoteleira e a (baixa ou nula) experiência em gestão hoteleira 

de muitos proprietários do setor imobiliário. Além disso, a empresa gestora não precisa aportar 

capital, mas corre o risco de rescisão  contratual caso não alcance a rentabilidade contratada. 

Companhias como Marriott International, Starwood Hotels & Resorts Worldwide disponibilizam 

um terço de sua oferta em regime de contrato de gestão. 

Contrato de arrendamento no qual a propriedade com suas instalações são arrendadas por 

um período superior a três anos com direito a prorrogação automática. O proprietário goza de 

diferentes modalidades de pagamento:cota fixa e/ou uma porcentagem do rendimento gerado. 

Freqüentemente, firma-se um leasing, um arrendamento com opção de compra, em detrimento do 

arrendamento tradicional (OLIVEIRA, 1991). Menos rentável e mais arriscada como estratégia de 
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crescimento, tal opção é evitada por cadeias estadunidenses, mas é usada por empresas européias, 

como é o caso da Accor com dois terços de sua oferta. 

Esse tipo de contrato foi firmado em 2000 por um período de vinte anos, entre a PREVI e as 

redes hoteleiras Accor (francesa), Marriot (americana) e a Super Clubs Breezers (jamaicana). 

Contudo, em 2007, a rede hoteleira Accor rompeu o contrato com a PREVI  da mesma forma em 

2008 a Marriot e, em 2010 o Super Clubs Breezers. Segundo os representantes das redes hoteleiras, 

houve cancelamento de contrato devido aos custos operacionais dos resorts. Dada a variedade de 

produtos e serviços, a taxa de ocupação deveria ser acima de 50% para dar lucro.  Segundo o 

diretor da Sauípe S/A, o contrato de arrendamento foi cancelado por mau desempenho das redes 

hoteleiras e por não cumpriram os compromissos com a Sauípe S/A (pagamento da cota do 

rendimento firmado no contrato) cuja dívida acumulada pelas redes hoteleiras,  em 2010, foi de  R$ 

200 milhões. A cobrança da dívida a estas empresas é feita judicialmente conforme declarou o 

diretor da PREVI.  Em 2010, a PREVI S/A assumiu o empreendimento Costa do Sauipe 

redirecionando o marketing, seus produtos e serviços para o mercado nacional. Assim, hoje, 85% 

do fluxo de turistas são oriundos do mercado nacional e 15%, do mercado internacional. 

 

4.4 Agentes da internacionalização no Litoral Norte da Bahia 

 

Vários agentes (sociais, públicos e privados, individuais e coletivos) atuam de forma 

multiescalar (local, regional, nacional e internacional) para viabilizar o turismo no Litoral Norte 

da Bahia dentre eles destaca-se: o Estado, os Empresários, as Câmaras de Comércio Portuguesa 

no Brasil, Câmara de Comercio Brasil-Espanha, AICEP, ADIT Nordeste, Cluster de Turismo da 

Costa dos Coqueiros – BA. 

No Brasil, o Estado tem atuado como indutor e promotor do desenvolvimento do turismo, 

na elaboração de políticas públicas, na captação de financiamentos internacionais e na articulação 

de parcerias entre o setor empresarial e os governos regionais e locais, as instituições financeiras 

transnacionais (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento) e instituições 

nacionais (BNDES, Banco do Brasil, BNB e FUNCEF).  

Além disso, o Estado produz bens e serviços (centros de convenções, escolas 

profissionalizantes), fomenta a implantação de infraestrutura básica, o marketing e a promoção da 
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atividade. Estabelece parcerias entre as empresas privadas e instituições financeiras, concede 

incentivos financeiros, empréstimos e isenção de impostos para empresas, sendo esta ultimas 

funções bastante criticada pelos estudiosos. 

 Por sua vez as instituições produzem normas, leis e regulaçoes para o setor a exemplo, do 

Ministério do Turismo – Mtur, EMBRATUR e das Secretarias Estaduais e Municipais de 

Turismo, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Sistema Nacional Unidades de Conservação 

(SNUC), as Secretarias Estaduais e Municipais de e Meio Ambiente. De tais instituições emanam 

ações racionais, pragmáticas, ditadas pelas forças da economia hegemônica e ao serviço do 

Estado e das empresas. RODRIGUES (1997). Através de um sofisticado sistema de informações, 

regem as ações definidoras das novas realidades espaciais, salienta a autora. Muitas vezes elas se 

confundem com as empresas ou juntam-se a elas, constituindo os atores hegemônicos, 

produzindo “um incessante processo de entropia, desfazendo e refazendo contornos e conteúdos 

dos territórios sob uma “racionalidade perversa” (SANTOS, 1994). 

São nas zonas turísticas do litoral baiano que as instituições de diferentes setores 

governamentais em diferentes escalas (nacional, regional e local) têm atuado. Essas intervenções 

são verificadas a partir da elaboração de programas e projetos de incremento ao turismo, nos 

quais o governo define as diretrizes que vão orientar o desenvolvimento da atividade, assim como 

as formas e os graus de intervenção no processo de planejamento e gestão do setor. 

A elaboração, coordenação e execução das políticas de turismo no Brasil até 1992 eram 

centralizadas na esfera federal. Com o PRODETUR e o Programa Nacional de Municipalização 

do Turismo (PNMT) transferiu-se para os estados e municípios o planejamento do turismo. Alem 

disso, houve a incorporação da iniciativa privada e das Organizações Não – Governamentais 

(ONGs) na discussão e execução dos Planos de Desenvolvimento Turístico e a criação dos 

Fóruns e Conselhos Estaduais e Municipais de Turismo. Esse novo arranjo político- institucional 

rompeu com os modelos tradicionais de planejamento centralizado, pois a gestão da atividade 

turística deveria tornar-se participativa e descentralizada. Na realidade, essa é uma das condições 

exigidas pelos agentes financiadores internacionais (BID) para a liberação de financiamentos para 

o PRODETUR II. Em 2004, foram elaborados pelos governos estaduais do Nordeste, com apoio 

de consultoria especializada, os Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável 

(PDTIS) que foram validados pelos Fóruns e Conselhos de Turismo e aprovados pelo BNB.  
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Segundo o Mtur (2011) os Fóruns e Conselhos Estaduais e Municipais de Turismo são 

entidades de caráter propositivo, consultivo e mobilizador, que visam a integração de todas as 

instituições que compõem a cadeia produtiva do turismo em cada Estado brasileiro. Essas 

entidades são importantes instrumentos no processo de descentralização da atividade turística no 

país, de composição tripartite são formada pelo governo, iniciativa privada e terceiro setor.  

De acordo com a Setur (2011) na Bahia, além do Fórum Estadual de Turismo existem as 

seguintes instancias de governança atuando regularmente: Conselho Regional de Turismo 

Caminhos do Oeste, Conselho Regional do Turismo Caminhos do Sertão, Conselho Regional do 

Turismo Caminhos do Jequiriçá, Conselho do Pólo Litoral Sul (Costa do Dendê e do Cacau), 

Conselho do Pólo Salvador e Entorno (Costa dos Coqueiros e Baia de Todos os Santos), 

Conselho do Pólo Chapada Diamantina, Conselho do Pólo Costa do Descobrimento (Costa do 

Descobrimento e Baleias), Câmara de Turismo Vale do São Francisco, Câmara de Turismo Costa 

das Baleias, Câmara de Turismo Costa do Dendê, Câmara de Turismo Costa do Cacau e Câmara 

de Turismo Costa do Descobrimento. Ainda de acordo com a Setur essas organizações são 

responsáveis pelo planejamento e execução dos processos de desenvolvimento do turismo bem 

como pela tomada de decisões políticas, econômicas e sociais referentes às localidades 

envolvidas (www.setur.ba.gov.br). 

Verifica-se que o Estado atua de diversas maneiras nas esferas de poder desempenhando 

papel fundamental na atração de investidores nacionais e estrangeiros no sentido de viabilizar os 

negócios turísticos e imobiliários nas diversas regiões do Brasil e, em especial no litoral baiano. 

Um dos fatos marcantes é a divulgação no site da SETUR –BA (2011) de terrenos a beira-mar 

que estão sendo comercializados por proprietários de terras que buscam parcerias para a 

implantação de projetos turísticos nas diversas zonas turísticas da Bahia, a exemplo do Litoral 

Norte conforme ilustra quadro 5.  
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Quadro 5  
Oportunidades de negócios com áreas para projetos turísticos à venda                     

 

MATA DE SÃO JOÃO - Área com 150 ha, à beira mar, entre a praia do Forte e Imbassaí, próximo ao Mirante de 
Imbassaí, ideal para empreendimento turístico, com toda a faixa marítima plantada de coqueiros, dunas, lagoa de água doce 
com 991 metros de praia livre de pedras e de rochas. Distando 01 hora do Aeroporto Internacional do Salvador pela Linha 
Verde e próxima a grandes empreendimentos hoteleiros como Costa do Sauipe, Iberostar, etc. Destinada à venda. 
Área de 500 ha, 6 km após a Vila de Praia do Forte, a 1km da praia, nas margens direita e esquerda da Linha Verde, 
destinada à venda ou parceria em negócios turísticos. Preços a combinar. 
Área com 79,00 ha na praia de Imbassaí destinada à parceria em projetos turísticos. 
CAMACARI - Área de 67 ha localizada no distrito de Abrantes na Fazenda Caritingui. Situada a 20 km de Salvador e a 15 
km do Aeroporto, possui mananciais de mata atlântica preservada, restinga e dunas, sendo banhada pelo rio Capivara. 
Relevo plano com fauna e flora em equilíbrio. 
Área c/ 800m² à margem do Rio Jacuípe, contíguo ao Hotel Barra de Jacuípe, distando 30 km do Aeroporto Internacional de 
Salvador e a 15 Km do Comp. Indust. Camaçari, ideal p/ empreendimento turístico do tipo hotel ou apart-hotel de até quatro 
pavimentos, com taxa de ocupação de 50%. 
ENTRE RIOS - Área de 1.600 ha, com 1.240m de praia, denominada Fazenda Subaúma, a 20 km do Complexo de Sauipe, 
vasto coqueiral, lagoa, ao lado do povoado de mesmo nome, destinada à venda com preço a combinar. 
Área de 102 há denominada Fazenda Altos de Subaúma, a 300m da praia, com vista privilegiada para o mar e o distrito de 
Subaúma, destinada à venda com preço a combinar. 
CONDE Área de 40 ha, sendo 20 já aprovados para projetos turísticos e 20 ha com lagoas, com 950m de praia, localizado 
no Sítio do Conde, Município de Conde, possuindo 5.000 coqueiros em produção, energia elétrica e benfeitorias. Área 
destinada à venda ou parceria para negócios turísticos. 
Área c/ 1.500 ha denominada Fazenda do Conde, com 12 km de faixa litorânea e banhada pelo rio Itapicuru, possuindo 
dunas, restingas, lagoas e vegetação nativa, com acesso rodoviário via BA-001 (Linha Verde), fazendo parte da APA Litoral 
Norte, destinada à venda com preço a combinar. 
Área com 220 ha localizada à beira-mar na Barra do Itariri, com 320m de praia, contando com infra-estrutura em energia 
elétrica, saneamento básico, acessos, propícia para implantação de empreendimentos turísticos de qualidade, destinada à 
venda com preço a combinar. 
JANDAÍRA-Área com 36 ha situada na Praia da Costa Azul, com 249m de frente para praia, eletrificado, acesso fácil, 
ótimo p/ empreendimentos turísticos, maricultura e outros, destinado à venda. 
Fonte: adaptado  www.setur.ba.gov.br (2011) 

 

Outras zonas turísticas do Estado são também veiculadas no site da SETUR-BA, para 

oportunidades de negócios com áreas disponíveis para projetos turísticos, (Ver anexo A). No 

âmbito do governo estadual e municipal são encontradas várias campanhas publicitárias que 

visam atrair investidores estrangeiros para litoral baiano com slogan bastante sugestivo como se 

pode verificar nas figuras 2 e 3. 
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FIGURA 2  Campanha do Governo Estadual - promoção do Litoral Baiano. 

 
Fonte: SETUR (2010) 
 
 
 
 
FIGURA 3   Campanha da Prefeitura de Mata de São João – promoção do Litoral Norte. 

 
 

Fonte: Sec. Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente – Mata de São João (s/d). 

 

Os empresários atuam de forma organizada e articulada através de varias instituições para 

o desenvolvimento dos negócios turísticos e imobiliários no Brasil e na região Nordeste e, em 

particular, no Litoral Norte da Bahia. Dentre as entidades empresariais destaca-se: a Associação 

para o Desenvolvimento Imobiliário Turístico do Brasil/ Nordeste (ADIT- Brasil/NE), a Agência 
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para o Investimento e Comercio Externo de Portugal, (AICEP), Câmara Portuguesa de Comércio 

no Brasil- Bahia e o Cluster de Turismo Costa dos Coqueiros. 

Aledo et all (2008) ao analisar as relações de poder entre os diversos agentes sociais  que 

compõem o mercado turístico-residencial na Costa Alicantina considera necessário diferenciar 

entre aqueles empresários ligados a indústria da construção civil (construtores, promotores e 

incorporadores imobiliários) e aqueles outros vinculados ao negócio hoteleiro e turístico, sejam 

eles empresários nacionais e estrangeiros. Os primeiros correspondem ao grupo de empresários 

de maior mobilidade operativa e com recursos limitados, estes empresários sejam eles regionais 

ou locais em alguns casos são proprietários de terras na região e formam parcerias com 

empresários estrangeiros para construção, promoção e gestão do empreendimento. O segundo 

grupo, de acordo com os autores são empresários estrangeiros, notadamente europeus, vinculados 

ao setor turístico hoteleiro e imobiliário que possuem maior mobilidade e quantidade de capital 

em suas diversas formas: econômico, cultural e social. Estes empresários são beneficiados pela 

taxa cambial, possuem alta qualificação e experiência no mercado, ocupam posições chaves nas 

chamadas redes sociais com capacidade de decisão no sistema turístico e imobiliário têm acesso 

facilitado a financiamentos internacionais, estabelece parecerias com fundos de pensão e 

instituições financeiras e aplicam dinheiro em mercado de capitais, tem acesso fácil e conexões 

com políticos nacionais e autoridades locais. Vale destacar, que processo similar a Costa 

Alicantina ocorre no Brasil e em outros países da América Latina.  

A ADIT Brasil representa todos os estados do Brasil sob a ótica de atração de 

investimentos internacionais. Focada na geração de negócios, a entidade é a ponte entre o 

empresário brasileiro e o investidor internacional e a ligação entre o mercado brasileiro e o 

mercado imobiliário. A entidade possui uma agencia de investimentos, unidade de negócios 

orientada para estruturação de projetos imobiliários através de captação de recursos junto ao 

mercado financeiro. A agência estrutura projetos de base imobiliária incluindo habitação, 

edifícios comerciais, shoppings centers, centros logísticos e, imobiliário-turístico.   A ADIT 

Brasil criou uma Diretoria de Meio Ambiente e Sustentabilidade que acompanha de perto as 

questões ambientais que afetam, direta e indiretamente, os empresários do setor imobiliário e 

turístico. Entre seus sócios estão empresas ligadas à construção, hotelaria, fundos de 

investimentos, imobiliárias, consultores, escritórios jurídicos e de arquitetura, como o Grupo 
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Pestana, Iberostar, Odebrecht, PricewaterhouseCoopers,Accor Hospitality, CB Richard Ellis, 

Cushman & Wakefield, entre outros (www.aditnordeste.org.br). 

 ADIT Nordeste foi criada em 1998 por um grupo de empresários das principais capitais 

do nordeste brasileiro que atuam no setor de construção civil e incorporação imobiliária.  O 

Nordeste Invest. é um evento promovido pela ADIT Nordeste que tem como objetivo integrar o 

setor turístico e imobiliário visando a atração de investimentos para o nordeste brasileiro.  O 

evento é destinado a redes hoteleiras, imobiliárias, construtoras, associações empresariais, 

instituições financeiras, administração publica, escritórios jurídicos, arquitetos, consultores, 

empresários e fundos imobiliários nacionais e internacionais interessados em investir na região 

nordeste. O evento é organizado em três módulos; Conferencia Internacional, Salão Imobiliário e 

Rodada de Negócios. O Nordeste Invest 21 promove a integração entre empresas brasileiras e 

estrangeiras, permitindo que os participantes tenham maior conhecimento acerca da realidade do 

mercado nordestino. (www.aditnordeste.org.br).  

A Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil é uma associação civil criada em 1912, com 

sede em São Paulo e filiais no Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Salvador e Fortaleza. Os 

objetivos da Câmara é promover e assessorar o comércio e incentivar o desenvolvimento dos 

negócios e das relações econômicas entre Portugal e Brasil; realizar encontros, seminários, 

palestras e missões empresariais visando aprimoramento das relações bilaterais, bem como o 

intercambio tecnológico, cultural e turístico dos dois países; acompanhar o processo decisório do 

poder público em assuntos que afetem os negócios bilaterais, com o objetivo de representar os 

legítimos interesses dos membros associados; promover redes de contatos entre membros 

associados bem como mantê-los informados acerca das tendências dos setores de comercio, 

investimentos e tecnologia e etc. (www.camaraportuguesa.com.br). 

A Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil – Bahia – com sede em Salvador é apoiada 

pelo Conselho das Câmaras Portuguesas no Brasil e pela AICEP com objetivos de: promover e 

                                                 
21 O Nordeste Invest é o principal evento do mercado imobiliário do Brasil, na XII edição em 2010, o evento contou 
com 1.450 participantes, 120 investidores nacionais e estrangeiros de 16 países: EUA, Inglaterra, Portugal, Espanha, 
Suíça, Cingapura, Dubai, Irlanda, Itália, Argentina, Canadá, Franca, Hong Kong, Equador e Tailândia, os quais 
movimentaram R$ 1, 8 bilhões.  O site da ADIT oferece aos seus associados e usuários serviços como: orientações 
para o investidor estrangeiro, indicadores sociais e econômicos do Brasil e da região nordeste, e etc. A ADIT 
participa de feiras e eventos internacionais ligadas ao setor como; o Salão de Investimentos Imobiliários e Turísticos 
de Lisboa, Madrid, Londres e Nova York. 
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dar suporte à comunidade empresarial Luso – Brasileira, na ampliação do network, facilitando a 

busca por novos parceiros internacionais com garantias institucionais, incentivar o 

desenvolvimento das relações econômicas envolvendo empresas e instituições de Portugal no 

Estado da Bahia, incentivar a estruturação de negócios triangulares, envolvendo empresas baianas 

e portuguesas com vistas a terceiros mercados, orientar e apoiar empresas e investidores quanto 

as características legais, fiscais e negócios dos países envolvidos nas relações, realiza eventos, 

promoções e missões empresariais entre outros objetivos. Atualmente a Câmara conta com 121 

associados dentre os quais estão os maiores grupos agrícolas, hoteleiros e construtores que 

representam mais de R$ 2 bilhões e 45 mil empregos diretos e indiretos no Estado 

(www.brasilportugal.org.br/ba). 

Em 2009, a Câmara do Comércio Portuguesa na Bahia realizou no Hotel Vila Galé em 

Guarajuba o III Seminário Oportunidades de Negócio Bahia Portugal com o tema, “Entre Brasil e 

Portugal não existe crise”, com o objetivo de discutir as relações econômicas bilaterais no 

contexto da crise internacional, (ver figura 4). Em 2008, a Câmara participou também do 

Colóquio “1808 -2008 e o futuro das relações econômicas Portugal/ Brasil” na Praia do Forte 

organizado pelo Grupo Espírito Santo. Neste evento estiveram presentes representantes do 

governo brasileiro, políticos e diplomatas, economistas dos dois países e dirigentes das maiores 

empresas portuguesas e brasileiras como: EDP Energias de Portugal, Odebrecht, Galp Energia, 

Merrill Lynch, Grupo Espírito Santo, Investitur, Vivo e TAP etc.  

 

FIGURA 4 

            III Seminário Oportunidades de negócios Bahia/ Portugal. 

 
                     Fonte: Câmara Portuguesa de Comercio Brasil- Bahia. (2009) 
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A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) é uma entidade 

publica de natureza empresarial vinculada ao Ministério da Economia e Inovação e 

Desenvolvimento. A AICEP tem como principais atribuições promover a internacionalização das 

empresas portuguesas e apoiar a atividade exportadora, captar investimento estruturante e 

promover a imagem de Portugal. A entidade está presente em 40 países prestando serviços de 

suporte e aconselhamento sobre a melhor forma de abordar os mercados externos, identifica 

oportunidades de negócios internacionais e acompanha o desenvolvimento de processos de 

internacionalização das empresas portuguesas, nomeadamente, pequenas e médias empresas 

(PME’s). A AICEP é também uma agência responsável pelo acolhimento de todos os projetos de 

investimento estrangeiro em Portugal. Os clientes do AICEP na vertente de captação de 

investimentos são empresas de grande dimensão com um volume de negócios anual na ordem de 

75 milhões de euros com projeção de investimentos superiores a 25 milhões de euros. O grupo 

AICEP inclui ainda uma Sociedade de Capital de Risco orientada à participação financeira em 

empresas nacionais com relevante dimensão internacional e uma Sociedade Gestora de Parques 

Industriais. (www.portugalglobal.pt). 

Com o slogan “Internacionalizar para crescer”, a AICEP Portugal conta com uma rede de 

200 profissionais e 48 escritórios espalhados em 41 países que tem como objetivo apoiar a 

internacionalização da economia portuguesa. Na América do Sul possui escritórios na Argentina, 

Venezuela, Chile e no Brasil (São Paulo). As principais funções desenvolvidas por esta rede são: 

prospecção geral do mercado e levantamento de oportunidades de negócios para as empresas 

portuguesas; orientação a potenciais investidores locais interessados em investir em Portugal, 

organização de atividades especificas de promoção de Portugal e/ou de produtos e serviços 

portugueses no mercado local entre outras funções, (AICEP, 2011). 

  A Câmara Oficial Espanhola de Comercio no Brasil é uma associação que atua há mais de 

50 anos na promoção das relações econômicas e comerciais entre Brasil e Espanha. Conta com 

cerca de 300 associados dos mais diversos setores, interessados em realizar intercâmbio 

comercial entre os dois países. A Câmara realiza constantemente eventos, cursos, treinamentos e 

atividades dentro dos 12 comitês setoriais de trabalho, promovendo networking e gerando o 

compartilhamento de informações entre a comunidade empresarial hispano-brasileira. Dentre os 
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serviços disponíveis estão: acompanhamento e abertura de empresas; busca de importadores e 

parceiros comerciais; informações sobre visto, comércio exterior e estudos setoriais. A Câmara 

também contribui para a divulgação das empresas por meio de suas publicações e veículos de 

comunicação interna, além de disponibilizar listagens de empresas associadas e espanholas 

instaladas no Brasil. A Câmara Espanhola faz parte da rede internacional de 38 Câmaras de 

Comércio Espanholas no Exterior (CAMACOES), as quais se relacionam com o Conselho 

Superior de Câmaras da Espanha (www.camaraespanhola.org.br).  

A Câmara Espanhola no Brasil com sede em São Paulo tem como objetivos: promover, 

impulsionar e fomentar a manutenção e desenvolvimento das redes comerciais, econômicas e 

tecnológicas, industriais, turísticas, artísticas e culturais, entre Brasil e Espanha, mantendo 

permanente comunicação com o Chefe de Escritório e Comercial da Embaixada da Espanha no 

Brasil; compilar, sistematizar e difundir no Brasil e na Espanha as informações oportunas ao 

cumprimento do objetivo citado anteriormente; acompanhar empresários, comerciantes, 

investidores, agentes de comércio, executivos de empresas e/ou pessoas físicas de ambos os 

países nos seus atos de comércio; promover, dirigir, participar de exposições comerciais, feiras e 

outros eventos; preparar e fomentar reuniões e congressos de caráter econômico que tendam a 

desenvolver e promover a cooperação entre Espanha e Brasil dentre ouros. 

(www.camaraespanhola.org.br). 

Criado em 2005, o Cluster de Turismo Costa dos Coqueiros visa fomentar o 

desenvolvimento do turismo sustentável, incrementando a competitividade e atratividade através 

da articulação entre a iniciativa privada, administração pública e sociedade civil organizada; 

identificar novas oportunidades de negócios que agreguem valor às matérias primas ou produções 

existentes; articular os principais atores sociais da cadeia produtiva do turismo; promover o 

turismo sustentado em suas quatro dimensões: ambiental, cultural, social e aprimorar o nível de 

cooperação e o intercâmbio de tecnologias e melhores práticas, incentivar a iniciativa privada e a 

livre concorrência, obedecendo a padrões de conduta e ética de negócios que contribuam para um 

clima de melhor bem-estar social e desenvolvimento econômico, 

(www.clusterdeturismo.com.br).   

   Segundo (Porter, 1999, p.209) cluster “são concentração geográficas das empresas inter-

relacionadas, fornecedores especializados, prestadores de serviços, empresas em setores 
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correlatos e outras instituições (universidades, associações comerciais entre outros) que 

competem, mas também cooperam entre si”. 

O Cluster de Turismo Costa dos Coqueiros é formado por representantes da iniciativa 

privada, do governo estadual, prefeituras e terceiro setor que participam com as seguintes cotas 

de contribuição: iniciativa privada (< 50 funcionários) R$ 10.000,00, (25 a 50 funcionários) R$ 

5.000,00 (01 a 24 funcionários) R$ 2.500,00, governo estadual: R$ 50.000,00, Prefeituras (cada): 

R$ 10.000,00,  Terceiro Setor: R$ 1.000,00. Dentre as empresas do setor hoteleiro que participam 

do Cluster destaca-se: o Iberostar, o Fiesta, Super Clubs Brezers, Tivoli Collcetion Ecoresort 

Praia do Forte, Grupo Trusam, Prima Inova Empreendimentos Inovadores S/A, Costa do Sauípe. 

Do setor de construção e imobiliário tem a Odebrecht, Reta Atlântico Brasil Empreendimentos 

Imobiliários, Praia do Forte Imóveis, Fundação Garcia D Ávila, Andre Sá e Arquitetos 

Associados, (Cluster de Turismo Costa dos Coqueiros , 2010). 

Outras entidades como Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria do Município de Mata 

de São João – SINDIHMAT, Associação dos Comerciantes de Praia do Forte – TUIRSFORTE 

são associados do Cluster. São parceiros considerados estratégicos pelo Cluster: o Convention 

Bureau de Salvador, Instituto Imbassaí, International Trade Centre, Bahiatursa, Instituto Invepar, 

SETUR, Concessionária Litoral Norte (CLN) e SEBRAE participam também do Cluster 

promovendo varias ações na região. Um exemplo foi a criação da Rede de Negócios da Costa dos 

Coqueiros com o objetivo de utilizar a produção local de hortifrutigranjeiros orgânicos para 

atender a grade de consumo dos hotéis, e a realização do evento I e II Fórum Comunidades e 

Turismo em parceria com o International Trade Centre, Instituto Imbassai e Empraba.  

Motivados pelos incentivos governamentais e apoio de diversas instituições dos países de 

origem e do governo brasileiro aliada à necessidade de ampliação e diversificação do mercado 

frente à saturação e esgotamento dos destinos turísticos europeus, os grupos hoteleiros 

portugueses e espanhóis passaram a investir como mais intensidade na década de 2000, no litoral 

nordestino brasileiro e baiano. O governo de Portugal, por exemplo, editou diversas medidas 

visando à internacionalização das empresas portuguesas, como se verifica no quadro a seguir:  
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QUADRO 6 

Medidas que Concretizam a Estratégia de Internacionalização da Economia Portuguesa  
Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/2009, de 15 de Dezembro 
 

 “Estabelece medidas que concretizam a estratégia de internacionalização da economia” 
O referido diploma identifica as seguintes medidas que concretizam a estratégia de internacionalização da 

economia e de aumento das exportações para recuperação económica: 
1 – Criar, durante o 1.º trimestre de 2010, de um novo Fundo, no montante de 250 milhões de Euros, para apoiar 

operações de desenvolvimento das PME em mercados externos; 
2 – Criar, durante o 1.º trimestre de 2010, do Programa INOV-Export destinado a apoiar a inserção de 500 jovens 

quadros profissionais especializados em comércio internacional em PME nacionais exportadoras/potencialmente 
exportadoras;  

3 – Criar, durante o 1.º trimestre de 2010, de 14 lojas de exportação em Portugal enquadradas na Rede de agências 
do IAPMEI e em articulação com a AICEP; 

4 – Criar o Conselho para a Promoção da Internacionalização; 
5 – Criar uma estrutura interministerial para a internacionalização; 
6 – Promover, em sede de proposta de lei que aprova o Orçamento do Estado para 2010 (a submeter à Assembleia 

da República), o reforço do sistema de benefícios fiscais ao investimento na internacionalização; 
7 – Criar uma Rede de altos quadros portugueses de empresas no exterior, em articulação com a diplomacia 

económica e a AICEP. 
Fonte: Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, 2010. 

 

 Tendo em vista os diversos contextos e ações pragmáticas dos agentes públicos e privados 

e instituições analisadas nesta secção pode-se considerar que o processo de internacionalização 

do Litoral Norte Baiano é decorrente da articulação destes diversos agentes sociais que atuam de 

forma articulada para viabilizar os projetos turístico-residenciais. Todavia, esse quadro poderá no 

futuro próximo ser alterado dada as mudanças que se verifica no cenário político e econômico 

nacional e internacional devido a crise econômica internacional que teve inicio em 2008 cujas 

tendências e proporções são ainda imprevisíveis e de difícil mensuração na organização e 

produção do espaço da área em estudo. 

 



   160   

5. POLÍTICAS PÚBLICAS TERRITORIAIS, AMBIENTAIS E DE TURISMO E A 

PRODUÇÃO DO ESPAÇO NO LITORAL NORTE DA BAHIA 

 

5.1 A produção do espaço no Litoral Norte da Bahia 

 

Fundamentado no pensamento Lefebvriano, Smith (1988, p. 136) considera que a produção do 

espaço é resultado [...] da reprodução das relações sociais de produção e constitui “o processo central e 

oculto” da sociedade capitalista, sendo esse essencialmente espacial.  

Para Corrêa (2011) as relações sociais de produção ocorrem no espaço como um todo, 

produzindo nele múltiplas contradições e conflitos, nessa perspectiva, a produção do espaço é:   

 

 [...] conseqüência da ação dos agentes sociais concretos, históricos, dotados de 
interesses, estratégias e práticas espaciais próprias, portadores de contradições e 
geradores de conflitos entre eles mesmos e com outros segmentos da sociedade. Os 
agentes sociais da produção do espaço estão inseridos na temporalidade e espacialidade 
de cada formação socioespacial capitalista. Esses agentes sociais materializam os 
processos sociais na forma de um ambiente construído, seja da rede urbana, seja o 
espaço intrarurbano. Afirma-se que os processos sociais e agentes sociais são 
inseparáveis, elementos fundamentais da sociedade e de seu movimento (CORRÊA, 
2011, p.43-44). 
 
 

Segundo Corrêa (2011, p. 44) os agentes sociais da produção do espaço são: os proprietários dos 

meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais 

excluídos. Para ele, esses agentes sociais são quase os mesmos de outras proposições. [...] uma empresa 

industrial, pode criar subsidiária e investir na produção de imóveis ou na criação de loteamentos. Assim, 

um mesmo agente social desenvolve estratégias e práticas espaciais distintas. O autor afirma que [...] a 

terra urbana passou a interessar ao capital industrial, como produção imobiliária, alternativa para a 

acumulação, deixando de ser meramente um investimento com vistas a amortecer crises cíclicas de 

acumulação. 

Por outro lado, o autor evidencia que diferentes agentes desenvolvem estratégias e práticas 

espaciais semelhantes. Os empresários industriais ou promotores imobiliários desempenham outras 

estratégias e práticas espaciais diferentes daquelas que o distinguem, mas que são semelhantes entre si. A 

terra urbana pode ser objeto de interesse de promotores imobiliários, de empresas industriais, do Estado e 
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de outros agentes. As práticas espaciais (a esterilização da terra, fragmentação e remembramento, 

loteamentos descontínuos na periferia) podem ser comuns a estes diferentes agentes sociais.  

O autor também enfatiza os múltiplos papéis desempenhados pelo Estado capitalista em relação à 

produção do espaço. Essa multiplicidade decorre do fato de o Estado constituir uma arena nos quais 

diferentes interesses e conflitos se enfrentam. A atuação do Estado insere-se no contexto econômico, 

político e social de cada momento da dinâmica socioespacial da região em que se situa. Desse modo 

Corrêa (2011, p.46-47) destaca um leque de possibilidades de ação do Estado que inclui: 

• Estabelecer o marco jurídico (leis, regras, normas, posturas) de produção e uso do espaço; 

• Taxar a propriedade fundiária, as edificações, o uso da terra e as atividades produtivas: 

diferenciais espaciais dessa taxação refletem e condicionam a diferenciação socioespacial 

no espaço urbano; 

• Produzir as condições de produção para outros agentes sociais (vias de tráfego, sistemas de 

energia, água e esgotamento sanitário), assim como o próprio espaço físico da cidade, por 

meio de obras de drenagem, desmonte e aterramento. 

•  Controlar o mercado fundiário, tornando-se, sob certas condições, proprietário de glebas 

que poderão ser permutadas com outros agentes sociais; 

• Tornar-se promotor imobiliário, investindo na produção de imóveis residenciais em 

determinados locais do espaço intraurbano para determinados grupos sociais – esta ação 

tende a reforçar a diferenciação interna da cidade no que diz respeito à segregação 

residencial; 

• Tornar-se um produtor industrial, interferindo na produção do espaço, por meio da 

implantação de unidades fabris e dos impactos, em outras áreas, próximas ou longínquas, de 

suas instalações industriais: conjuntos habitacionais, loteamentos populares e favelas são 

criados, em parte, em decorrência das indústrias do Estado cuja ação interfere na divisão 

econômica do espaço e na divisão social do espaço da cidade; 

• Essa multiplicidade de papéis também se efetiva na escala de rede urbana. Tanto nessa 

escala como na do espaço intraurbano estabelecem-se relações com outros agentes sociais 

(empresas industriais e de consultoria, bancos, empreiteiras, universidades e proprietários 

de terra). Nessas relações entram em jogo mecanismos de negociação, cooptação e 

clientelismo, nos quais a corrupção não é estranha. 
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 No que se refere ainda a produção do espaço pelos diversos agentes sociais, Corrêa (2011) 

destaca ainda a escala de ação desses agentes. Pois, o conceito de escala envolve quatro acepções: 

escala enquanto tamanho (economias de escala); escala cartográfica; escala espacial área de 

abrangência de um processo ou fenômeno (local, regional, nacional, global) e escala conceitual 

(relações entre um objeto de pesquisa, os questionamentos e teorias pertinentes e sua representação 

cartográfica).  

Para o autor, escala espacial constitui traço fundamental da ação humana, relacionada a 

práticas que realizam em âmbitos espaciais mais limitados ou mais amplos, mas não dissociados entre 

si. Envolvem distâncias e superfícies variáveis. Assim, escalas espaciais, para Corrêa (2011) apud 

Berque (1998) são definidas como [...] marcas e matrizes da ação do homem inseridas em sua 

complexa escalaridade, parte integrante da espacialidade humana, a qual é dotada de uma 

temporalidade, no bojo da qual se definem e se redefinem as escalas espaciais da ação humana. Nessa 

perspectiva, a globalização é entendida como [...] o estágio superior da escalaridade humana, criada 

por poderosas corporações multifuncionais e multilocalizadas. Essas corporações globais atuam em 

diversas escalas: 

 

As multifuncionais e multilocalizadas corporações globais, que emergiram do processo de 
concentração-centralização do capital, sobretudo após a Segunda Guerra Mudial, atuam 
decisivamente na (re) produção e transformação do espaço, fazendo isso em diversas 
escalas espaciais (local, regional, nacional, global). Mais ainda articulam essas escalas, 
dando coerência ao seu “espaço de atuação” (CORRÊA, 2011, p. 43).  
 

O geógrafo americano Neil Smith (1988) embasa suas reflexões teóricas sobre a produção 

do espaço e da natureza nas obras clássicas de Marx e Engels. A natureza não mais existe em sua 

condição primeira; não há mais a natureza natural, não só pela sua condição de ser transformada 

pelo capitalismo em produto da produção material, mas, por ser apropriada pelo capitalismo, 

passando a ter valor de troca e reaparecendo como “reserva de valor” – “capital natural” (reservas 

florestais e parques nacionais), mercadoria ou espaço de consumo e lazer. [...] O valor de troca se 

enquadra no âmbito da natureza quando a segunda natureza, pela produção de bens é produzida a 

partir da primeira. A relação da natureza é medida pelo valor de troca, bem como pelas 

determinações de uso. Esta relação entre primeira e segunda natureza é observado por Smith 

(1988) [...] não se pode concretamente compreender a relação entre a primeira e a segunda 

natureza sem admitir na natureza o valor – de- troca. Seria difícil ir além da asserção limitada, 
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ambígua e potencialmente ideológica que, de um lado, a natureza é social, enquanto que de outro 

a sociedade é natural.  

No entendimento de Smith (1988), a produção do espaço resulta da produção da natureza e 

do desenvolvimento desigual do capitalismo. Assim, [...] no processo de produção o objetivo de 

produzir mais-valia, torna-se necessário que grandes quantidades de capital produtivo sejam 

espacialmente imobilizadas por períodos relativamente longos, na forma de fábricas, maquinaria, 

vias de transporte, armazéns dentre outros investimentos.  A imobilização espacial do capital 

desta maneira, ou enquanto capitais nacionais delimitados pelas fronteiras da Nação-Estado é 

simultaneamente a produção de um espaço geográfico diferenciado afirma o autor. 

 Desse modo, à medida que a produção do espaço ocorre, com o desenvolvimento do 

capitalismo, as contradições inerentes as relações sociais de produção e divisão social do trabalho 

se expressam produzindo espacialidades e economias desiguais e combinadas; chamadas por 

outros autores de regiões desenvolvidas e subdesenvolvidas, centro e periferia, horizontalidade e 

verticalidade. 

A Teoria do Desenvolvimento Desigual e Combinado de Smith (1988) parte do pressuposto 

que o desenvolvimento desigual é tanto produto quanto premissa geográfica do desenvolvimento 

o capitalista. Como produto, afirma o autor: 

 
 [...] é altamente visível na paisagem do capitalismo, produzindo tendências 
contraditórias para a diferenciação e igualização em diferentes escalas. Essa contradição 
surge no âmago do modo de produção capitalista e inscreve-se na paisagem como o 
padrão existente de desenvolvimento desigual. Essas tendências opostas de 
diferenciação espacial são historicamente determinadas pela divisão social e territorial 
do trabalho (SMITH, 1998, p. 221). 

 
 
 O desenvolvimento desigual pode ser compreendido somente por meio da análise teórica 

da produção capitalista da natureza e do espaço. Assim, para ele [...] o desenvolvimento desigual 

é a desigualdade social estampada na paisagem geográfica e é, simultaneamente, a exploração 

daquela desigualdade geográfica para certos fins sociais determinados. Como aspecto 

fundamental da produção capitalista do espaço e do desenvolvimento desigual destaca-se: 

 

Os períodos de crise são também períodos de dramática reestruturação. O capitalismo está 
sempre transformando o espaço a sua própria imagem, mas em períodos de expansão, isto 
significa a substituição de padrões mais ou menos estabelecidos num período anterior. 
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Precisamente durante as crises cíclicas do capitalismo é que novos padrões se 
estabelecem, numa reestruturação sem precedentes do espaço geográfico. Esta é fase na 
qual ingressamos hoje. Desde 1973, temos estado numa nova fase de desvalorização 
continua ou mesmo desigual, marcada por grande desemprego, crescentes quedas das 
taxas médias de lucro, fechamento de fábricas, evasão de capitais, desindustrialização. A 
reestruturação do espaço geográfico é tanto uma resposta a crise, parte da busca inútil por 
uma solução parcial, quanto pelo menos em todas as crises anteriores, uma base não 
proposital para soluções a mais longo prazo nas mãos do capital (SMITH, 1998, p. 223). 
 

 
As contradições inerentes ao desenvolvimento do capitalismo resultam na tendência a 

diferenciação espacial e igualização, a centralização, a concentração do capital e a formação de 

economias desiguais e combinadas. Essa relação entre o capital, a produção do espaço é analisada por 

Smith (1998) quando evidencia que: 

 

O desenvolvimento desigual é, no mínimo, a expressão geográfica das contradições do 
capital. A fixação geográfica do valor de uso e a fluidez do valor de troca traduzem- se 
nas tendências para a diferenciação e igualização. As distinções, desproporcionalidades e 
desequilíbrios através dos quais Marx analisa a estrutura e o desenvolvimento globais do 
capital traduzem-se em muitas fontes de diferenciação geográfica dentro da tendência 
universalizante do capital. A missão histórica do capital é o desenvolvimento das forças, 
produção por via da qual a igualização geográfica das condições e dos níveis de produção 
tornam-se possível. A produção da natureza é a condição básica para esta igualização, 
mas a igualização é continuamente frustrada pela diferenciação do espaço geográfico 
(SMITH, 1988, p.217). 

 
 

Smith (1988) salienta que a produção do espaço capitalista é sistemática e ocorre através de 

escalas espaciais: o espaço urbano, a escala da nação-Estado e o espaço global. Para ele, é na escala 

urbana que o processo de diferenciação geográfica é percebido de forma mais evidente, face aos 

processos de descentralização e concentração do capital. Esse desenvolvimento desigual e simultâneo do 

capital produz um mosaico espacial complexo, segregação socioespacial e desequilíbrio espacial cujas 

características são explicadas pelo o autor: 

 

Num nível mais básico, o espaço urbano está divido entre espaços de produção e espaços 
de reprodução, que levam à concentração do local de atividades de uso do solo específico 
indústria, transporte, residências, recreação, varejista, comercial, financeiro e assim por 
diante. Na medida em que o uso residencial, lazer e outros usos do solo são diferenciados 
e coordenados no nível intraurbano, a coesão do espaço urbano resulta da cooperação de 
uma função diferente do capital. Por mais que o fenômeno do desenvolvimento urbano 
resulte da centralização do capital de produção, sua diferenciação interna resulta da 
divisão entre estes e outros usos do solo, sendo dirigido através do sistema de renda do 
solo. A renda do solo desempenha um papel fundamental na mediatização da 
diferenciação geográfica do espaço urbano e é organizada através dos padrões mais 
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complexos de diferenciação urbana – desde baixas rendas do solo na periferia até altas 
rendas no centro (SMITH, 1988, p. 199). 
 

  

Esse processo de acumulação primitiva do capital através de renda fundiária ocorre de 

forma variada e nas diversas escalas espaciais, na escala urbana. Smith (1988) argumenta que 

[...] o sistema de renda do solo nivela o espaço urbano à dimensão de valor de troca, mas o faz 

como um meio de então coordenar e integrar o uso dos espaços individuais dentro do espaço 

urbano como um todo. À medida que a própria renda da terra se torna objeto de troca e 

desenvolvimento especulativo, a função integradora da renda do solo é alterada.  

  Na escala global, Smith (1988) admite que a tendência do capital é a universalidade na 

tentativa de reduzir a força de trabalho do mundo à condição de mercadoria. Assim, a definição 

da escala global é [...] essencialmente política, produto das relações de classe do capitalismo 

que tem como resultado imediato a tendência à igualização. A escala da nação-Estado é 

definida por Smith (1988) como [...] resultado das injunções da competição entre diferentes 

capitais no mercado mundial, isto é, produto do capital internacional.  Na compreensão de 

Santos (1994), esse processo é resultante da internacionalização do capital que tem como 

tendência a mundialização do espaço geográfico e a transformarem territórios nacionais em 

espaços nacionais da economia internacional. 

 

5.2 Política territorial e ordenamento territorial 

 

As diferentes abordagens sobre política e ordenamento territorial abordadas nesta seção 

visam entender as implicações e os efeitos das políticas públicas territoriais-urbanas, ambientais e 

de turismo na produção do espaço no Litoral Norte da Bahia. Essas políticas públicas, 

combinadas com os interesses privados das empresas ligadas ao setor turístico-hoteleiro e 

imobiliário que para lá se dirigem, trouxeram mudanças na estrutura socioespacial, fundiária, 

ambiental e na ocupação e uso do solo. Entende-se que a produção do espaço no Litoral Norte 

Baiano resulta da ação dos diversos agentes sociais (Estado, as empresas com suas estratégias e 

práticas espaciais e todos os demais segmentos da sociedade). 
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 Uma política pública se apresenta através de ações governamentais em um setor da 

sociedade ou em um espaço geográfico que, em um dado momento, os cidadãos e o próprio 

governo de uma comunidade política consideram prioritários ou de interesse público. Essa 

abordagem relaciona-se a uma atitude pragmática, pois numerosos estudiosos identificam 

proximamente política pública e programa de ação governamental. Destacam-se duas concepções 

de política pública; A elitista considera os conflitos, as disputas e as divergências sobre valores 

supérfluos, artificiais e ilusórios ou indesejáveis e destrutivos; e concepção que considera que a 

tarefa dos dirigentes não consiste em suprimir as divergências de opinião e os conflitos de 

interesse. Cabe-lhes assegurar que todos os interesses particulares (de indivíduos ou de grupos) 

possam se expressar, tentando harmonizá-los com a preocupação da eqüidade (MULLER 1998). 

A política territorial é um conjunto de planejamentos estratégicos, a médio e longo prazo, 

que correspondente a formulações de ações dirigidas para interferir sobre o território, a fim de 

assumir formas adequadas ao conjunto e interesses dos que controlam o poder político 

(SÁNCHEZ 1992). A política territorial comporta uma dupla dimensão. A primeira a de que uma 

não-política territorial ou uma política territorial explicitada assume com freqüência uma efetiva 

política territorial resultando em uma série de impactos territoriais reais que não correspondem a 

planejamentos prévios, sobre o que deveria fazer com o território, sem que corresponda a uma 

visão do conjunto nem territorial, nem social.  

 Toda ação social comporta um componente territorial levando em conta as características 

prévias do território, considerando os efeitos derivados que se produzirão. A política territorial é 

um processo consciente de manipulação do território e uma não-política territorial resultante de 

efeitos espaciais indiretos, derivados de ações políticas que não considerou o espaço como 

variável da ação. Leva-se em conta que a vida social é dinâmica, mesmo quando não se toma 

decisões políticas positivas, já que a ação do homem em relação aos outros homens é uma relação 

territorial que não se detêm nunca Sanchez afirma: 

 

 Una forma de política territorial, ya que decidir no tomar decisiones es uma decisión; 
decidir no aplicar ninguna política territorial, desejando que las cosas sigan su curso sin 
ningún objetivo estabelecido, és una forma política de decidir como se quiere que se 
desarrollen los processos, dado que es indudable que los processos que derivarán tendrán, 
indefectiblemente, una dimensión espacial-territorial, por la própria essência de las 
relaciones hombre-sociedade y espacio-territorio ( SÁNCHEZ, 1992, p.10). 
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         As duas dimensões da política territorial são importantes, embora, os estudiosos sobre políticas 

territoriais fazem referência apenas às atuações positivas e as propostas políticas explicitadas e 

analisam a evolução do espaço-território com base no que foi formulado nas propostas políticas, 

salientando que a evolução e a transformação do espaço se produzem estabelecendo políticas 

territoriais explícitas positivas como não. Assim, a análise da produção do espaço deve ser efetuada 

contrastando, as conseqüências das decisões de política territorial explícita como derivada de não-

decisões e inibições em política territorial. Sánchez (1992). 

           O risco político implica na mudança de função de um espaço, repercutindo sobre outros espaços 

e territórios com que se relaciona. Uma decisão territorial implica em mudanças de função do espaço, 

interferindo na estrutura de propriedade-apropriação, afetando diretamente os interesses da 

propriedade, das expectativas e as decisões dos agentes territoriais e atingindo apropriadores e 

usuários, sem perder a propriedade que se vêem forçados a evoluir o território para funções que não 

coincidem com as suas expectativas ou implicando na perda da propriedade e obrigando a transferi-la 

às instâncias públicas. O conflito de interesses entre proprietários e apropriadores promove o conflito 

político (elaboração de um plano municipal de desenvolvimento urbano que provoca rejeição por 

aqueles que se consideram prejudicados na escala dos interesses privados individuais, e pela qualidade 

do próprio plano em sua formulação global). Sánchez (1992). As reações frente aos efeitos derivados e 

indiretos, gerados pela política territorial é outro risco político importante.  

 

efectivamente, todo cambio de función espacial tiene efectos  territoriales directos pero 
también derivados indirectos que se extienden más allá del próprio espacio 
directamente afectado. Según, que los efectos sean valorados como beneficiosos o 
prejudicialles, la política territorial será aceptada o bien generará conflicto. Existen 
ejemplos suficientes para conocer la contundencia y  viloencia pueden llegar a asumir 
su rechazo. De hecho sabemos que la guerra representa la máxima expresión de 
violência de um conflicto territorial (SÁNCHEZ, 1992, p.74). 

 
Desse modo, o território permite uma clara manipulação ideológica e demagógica, servindo de 

argumento contra outros sujeitos uma vez que fazê-lo consiste em atribuir-lhe uma personalização, 

permitindo dar ao território atributos e planejamentos ideológicos possíveis. Essa personalização consiste 

em dar o papel de agente atuante, que são os grupos sociais. A manipulação territorial é atribuir 

homogeneidade social ao território permitindo encará-lo como outro território, enfrentando serviço de 

interesses particulares. Os exemplos mais recentes de manipulação ideológica do território são os 
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projetos de ordenamento e planejamento territorial, que podem ser observados na definição da Carta 

europeia de ordenamento territorial: 

  

[..] la expressión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de 
la sociedad. Es la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política 
concebida como un enfoque interdisciplinário y global, cuyo objetivo es un desarrollo 
equlibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector 
(LA CARTA EUROPEA DE ORDENACIÓN DEL TERRITÓRIO (1983). 
 

 Para Pujadas; Font (1998), os objetivos fundamentais do ordenamento territorial são: a) el 

desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, b) la mejora de la calidad de vida; c) la gestión 

responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, d) la  utilización racional del 

territorio. A Carta Europea de Ordenación del Território (1983)  propõe no mínimo três questões: O que 

se ordenar? Para que se ordenar? Como se ordenar? A primeira questão deve-se ordenar os múltiplos 

usos (usos do solo) coexistindo em um determinado território.  

 

[...] ordenar consiste em assegurar usos específicos e diferenciados ao mosaico de 
subdivisões (parcelas, bairros e municípios) em que se tenha desagregado o território 
objeto da ordenação. Esses usos são impostos pelas atividades desenvolvidas pelo 
homem tais como: uso agrícola, uso industrial, uso florestal, uso terciário, implantação 
de infraestruturas, para equipamentos, para parques urbanos, bem como usos herdados 
do meio natural. Neste último caso, sua preservação deverá constituir um capítulo 
específico dentro processo global de ordenar o território (PUJADAS;FONT ,1998, p. 
12). 

 
A segunda questão propõe o que se ordenar e para que se ordenar, visando impulsionar o 

desenvolvimento econômico, melhorar a qualidade de vida e proteger o meio natural. A terceira questão 

referencia os critérios de ordenamento que permitirão alcançar os objetivos propostos. A resposta a esta 

pergunta conformará o resultado final do processo do ordenamento territorial. O caráter limitado do 

território é relevante, pois é considerado como um bem escasso (PUJADAS e FONT, 1998).  

Os autores consideram que ordenar o território é um processo de eleição entre as diversas 

alternativas. Assim, propriedade de ordenamento territorial tem-se três requisitos necessários: 1) Usos 

alternativos; ordenar o território elegendo os diferentes usos do solo possíveis. O processo de eleição 

implica conhecer agentes públicos e privados que intervêm sobre o território, seus interesses e a sua 

maneira particular de ocupar o território; 2) Critérios sobre que usos são mais adequados (ambientais, 

territoriais, econômicos e técnicos, além da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente), definir 
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um modelo territorial futuro, ao qual se quer chegar mediante o processo de ordenação. 3) Poder político 

para impulsionar a alternativa escolhida, desenhando um conjunto de políticas territoriais e de 

instrumentos de planificação que se converterá na realidade das decisões territoriais. 

O ordenamento territorial implica em três tipos básicos e genéricos de intervenção: legislar, 

planificar e executar os planos aprovados, que devem ser vistos como etapas interligadas dentro do 

processo global de ordenamento territorial. Legislar é definir os objetivos e os principais instrumentos de 

ordenação do território. Planificar é elaborar e aprovar planos que definam um modelo territorial futuro. 

Por fim, executar é transformar a realidade de acordo com as determinações dos planos.  

 
Legislación; determinación de las políticas territoriales. Consistirá en la determinación 
de los grandes objetivos a alcanzar y de los principales  instrumentos a utilizar. La 
legislación sobre questiones territoriales, juntamente com su despliegue posterior, 
permiten definir y concretar lãs políticas territoriales  a desarrollar. La legislación puede 
ser de carácter territorial, como la mayoria de leyes sobre ordenación del território; de 
carácter sectorial : infraestructuras, espacios naturales, gestión  medioambiental; o de 
carácter urbanístico, como la Ley del Suelo, donde se delimitan com precisión los 
derechos y lãs obligaciones de la propriedad del suelo. Planificación: elaboración y 
aprobación de los planes.A grande rasgos los planes podrán clasificarse em três 
grandes grupos: territoriales, urbanísticos, o sectoriales. (...) después de la aprobación 
de um Plan Territorial Regional se habrán de redactar planes parciales que desarrollen 
el suelo urbanizable. Esta organización jerárquica de los planes, conocida normalmente 
como planificación em cascada, va desde los tipo de más general, que dan directrices 
territoriales, hasta los que concretan com total precisión  lós usos asignados a cada 
parcela de suelo.Ejecución de los planes. Transformación de la realidad de acuerdo 
con las determinaciones de los planes aprobados. La aprobación de um plan no supone 
la finalización del processo sino el inicio de uma nueva fase, posiblemente la más 
decisiva, la transformación real del territorio de acuerdo con las determinaciones del 
plan. (PUJADAS; FONT,1998, p.13). 

 
         O ordenamento do território resulta das ações empreendidas pelo homem para adaptar o território 

de acordo com suas necessidades, na qual parte do processo de ocupação do território e atribuição dos 

diferentes usos resulta das decisões dos agentes privados e públicos (utilização agrícola, industrial, 

comercial, turística e residencial do solo), atendendo aos interesses do setor privado, porém a intervenção 

reguladora do setor público é importante para minimizar os desequilíbrios. Estabelecer direitos e 

limitações a propriedade do solo é ordenar o território, gerando conflitos e controvérsias, argumenta 

Pujadas e Font (1998). Nessa perspectiva, os seguintes aspectos são observados:  

 

a) O caráter público para ordenar o território compete ao setor público distribuindo entre os 

diferentes níveis da administração, porém, destinando a ordenar a ocupação pelos agentes 
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privados, que terão que aceitar os padrões de ordenação estabelecidos pelas diferentes 

administrações públicas e perceber as suas demandas e aspirações contempladas no 

ordenamento territorial para desenvolver eficientemente as diversas atividades. 

b) A escala regional ou subregional é a considerada mais apropriada para o ordenamento 

territorial. Muitos autores separam o campo próprio do ordenamento territorial, (a região) e o 

campo próprio do urbanismo (a cidade e o município).  

c) A planificação física é a ordenação dos usos dos solos e o desenvolvimento econômico 

regional. Baseadas na experiência européia existem duas concepções de ordenamento 

territorial. 1) planejamento físico na escala regional visando coordenar os aspectos territoriais 

das políticas setoriais e o planejamento urbanístico municipal.2)associação à planificação 

econômica e social, visando a política de desenvolvimento econômico regional.   

d) Sobre o caráter científico, técnico e político são diferentes pontos de vista. A Carta Europeia 

de 1983 considera o ordenamento territorial uma disciplina científica, uma técnica 

administrativa e uma prática política; enquanto que Barragán (1993) considera uma disciplina 

científica que estuda e analisa o território, já o planejamento seria a atividade prática. A 

combinação dos dois permitiria a gestão do território. Essa distinção é similar ao que se 

estabelece entre urbanismo como disciplina científica e o planejamento urbano como 

atividade prática.   

A prática do ordenamento territorial implica na transformação socioeconômica, política, espacial 

e ecológica da sociedade, na qual deve-se observar que: 

 
La ideologia impregna totalmente la ordenación del território. La ideologia nutre y 
transforma el cuerpo doctrinal de la ordenación del território, sobre todo desde la 
perspectiva de identificación de los “problemas territoriales” que hay de resolver. Los 
desequilíbrios interregionales empezaron a considerarse un problema con mucha 
posterioridad a la existência misma de tales desequilibrios. Los temas 
medioambientales se han incorporado recientemente y actualmente constituyen una 
parte muy sustancial del cuerpo doctrinal de la ordenación del território (PUJADAS; 
FONT (1998, p.15). 

 
Para OREA (2002), ordenar o território é identificar, distribuir, organizar e regular as atividades 

humanas, conforme certos critérios e prioridades: 

 

[...] pode ser interpretado como a projeção no espaço das políticas econômica, social, 
cultural e ambiental de uma sociedade, e o sistema territorial como resultado destas 
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políticas.(...) o estilo de desenvolvimento definido por tais políticas se concentra nas 
atividades de uso do solo, nos assentamentos populacionais e nas infraestruturas que 
dão funcionalidade ao sistema; tudo isso configura o modelo territorial, expressão física 
e visível de uma  sociedade, a cristalização dos conflitos que nela ocorrem e o reflexo 
das trocas que se produzem no estilo de desenvolvimento e, por fim na escala de 
valores sociais. Fundamentalmente, para o autor, o ordenamento territorial se realiza 
tecnicamente de forma interdisciplinar apoiado em conhecimentos científicos para 
análise e diagnóstico territorial, incluindo a modelização do sistema territorial atual, sua 
projeção futura e, cenários prospectivos (OREA, 2002, p.29-30). 
 

Administrativamente, ordenar o território é uma função pública que responde à necessidade de 

controlar o crescimento das atividades humanas públicas e privadas, assegurando a justiça socioespacial, 

o respeito à função social da propriedade e o desenvolvimento mais equilibrado, proporcionando 

crescimento econômico e favorecendo a qualidade de vida da população. Politicamente, os poderes 

públicos operam o modelo de desenvolvimento e as atividades que serão produzidas, os instrumentos de 

planejamento e as leis e as formas específicas de aplicá-las.  

 

5.3 Políticas públicas territoriais, urbanas e ambientais no Litoral Norte da Bahia. 

 

Nesta seção serão apresentados os principais estudos, projetos e programas que se constituíram 

em políticas públicas de ordenamento territorial e gestão ambiental para qualificar a região e atrair 

investimentos públicos e privados. Em 1993, foi elaborado um Programa de Ordenamento Territorial e 

Ambiental para o Litoral Norte da Bahia, através da criação da APA Litoral Norte visando minimizar os 

impactos negativos decorrentes da construção da rodovia BA-099 “Linha verde” bem como ordenar o 

território para a ocupação de novos agentes econômicos ligados ao setor turístico, hoteleiro e imobiliário.  

 Em 1995, o Plano de Manejo da APA Litoral Norte e seu respectivo Zoneamento Ecológico 

Econômico visavam ordenar e disciplinar a ocupação e o uso do solo para o desenvolvimento das 

atividades econômicas.  Em 2002, o Programa de Desenvolvimento Sustentável para a Área de Proteção 

Ambiental do Litoral Norte da Bahia (PRODESU) desenvolveu estudos temáticos e setoriais visando 

uma proposta de rezoneamento dos recursos naturais e desenvolvimento de negócios na área turística, 

assim como detalhar e atualizar o Zoneamento Ecológico-Econômico.  Em 2005, foi elaborado o 

Programa de Gerenciamento Costeiro que consistiu em uma proposta de macrozoneamento territorial e 

estudos marinhos cujo objetivo era promover o ordenamento do uso dos recursos naturais, a ocupação 
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dos espaços costeiros e estabelecer o processo de gestão de forma integrada, descentralizada e 

participativa das atividades socioeconômicas na zona costeira. 

         O ordenamento territorial enquanto política territorial é capaz de transformar, de dar novas funções 

e sentido ao espaço, definindo novas territorialidades, hierarquizando, alterando usos e condições de 

ocupação criando e recriando sistemas territoriais, de acordo com interesses e objetivos diversos em um 

dado momento histórico.  

  A criação da Unidade de Conservação APA Litoral Norte, através do Decreto Estadual nº 1.046, 

de 17/03/92, como estratégia de conservação da Política Nacional de Meio Ambiente constituiu um 

marco em termos de política territorial na região. Paralelamente a criação da APA Litoral Norte, em 

1992, foi ampliada a rodovia BA- 099 (Estrada do Coco) até o limite com o Estado de Sergipe 

denominada “Linha Verde”.  

Em 1995, o Plano de Manejo e o Zoneamento Ecológico- Econômico elaborado pela CONDER 

visava disciplinar a ocupação e o uso do solo na APA Litoral Norte 22constituindo no principal 

instrumento de ordenamento territorial na tentativa de minimizar os impactos socioambientais advindos 

dos investimentos públicos e privados na região. Essa política de controle de ocupação e uso do solo 

visou disciplinar a implantação de empreendimentos turísticos, hoteleiros e imobiliários na região, a 

exemplo do Complexo Turístico Costa do Sauipe e outros empreendimentos de grande porte localizados 

principalmente no litoral do município de Mata de São João. 

  Esse instrumento seria o norteador da utilização em bases sustentáveis do espaço, na qual toda 

proposta de intervenção e mudança na utilização do solo deveria ser compatível com as características 

sociais, ambientais, econômicas e culturais da região (área com importância histórica e cultural devido à 

presença de comunidades tradicionais) CTBIO (2007). Esses instrumentos devidamente aplicados e 

fiscalizados vão interferir nas ações dos atores sociais e suas relações com o território. 

           As unidades de conservação, de acordo com o Sistema Nacional de Unidades (SNUC, 2000), são 

áreas de domínio público ou privado e, conforme seu nível de abrangência e sua função no planejamento 

global de áreas protegidas estarão sob jurisdição federal, estadual ou municipal. AS UCs integrantes do    

                                                 
22 A CONDER definiu que a APA Litoral Norte corresponde a planície marinha, a planície fluvio-marinha e a 

porção dos tabuleiros dos municípios de Jandaíra, Conde, Esplanada, Entre Rios e Mata de São João, delimitada por 

uma faixa de cerca de 10 km da linha da preamar, perfazendo 1.348km² de área.   
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SNUC, dividem-se em dois grupos com características especificas: unidades de proteção integral e 

unidades de uso sustentável. O grupo das UCs de Proteção Integral é classificado nas seguintes 

categorias de manejo, parques, reservas biológicas, estações ecológicas, refúgio da vida silvestre e 

monumento natural. O grupo de Uso Sustentável é classificado nas seguintes categorias, área de proteção 

integral, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva da fauna, 

reserva do desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. 

        As Áreas de Proteção Ambiental, de acordo com o SNUC – 2000 são extensas com certo 

grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem–estar das populações humanas e têm como objetivos 

básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar a ocupação e uso do solo e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais. As APAS são mais flexíveis em relação ao uso e ocupação 

do solo e à prática de atividades econômicas do que outros tipos de unidades de conservação, em relação 

ao regime de propriedade fundiária da terra para efeitos de desapropriação. 

A gestão das APAS no Estado da Bahia é de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente do 

Estado (SEMA), através da Diretoria de Unidades de Conservação (DUC) fornecendo anuência previa 

para os empreendimentos. Em 2011, a reestruturação no âmbito desta Secretaria integrando o IMA e o 

INGÁ, a gestão das APAS passou a ser responsabilidade do INEMA. Conforme previsto no SNUC 

(2000), a gestão das APAS também é realizada pelos Conselhos Gestores com estrutura tripartite 

composta pelo setor privado, sociedade civil e setor público com caráter consultivo.  

      Para Brito; Câmara (1999, p.255), o Zoneamento Ecológico- Econômico23 é um instrumento 

pontual e regional cuja finalidade é dividir o espaço em zonas de acordo com os padrões característicos 

do ambiente e sua aptidão de uso, levando-se em conta os fatores ambientais existentes, constituindo um 

instrumento indispensável para se conciliar os imperativos do desenvolvimento econômico e a 

necessidade de se proteger e melhorar as condições locais. 

O Plano de Manejo da APA Litoral Norte e seu respectivo Zoneamento Ecológico Econômico 

foram aprovados pela Resolução CEPRAM n. 1040 de 21/02/1995 os quais definem usos e parâmetros 

de ocupação compatíveis com a fragilidade dos ecossistemas locais. A despeito destes instrumentos de 

                                                 
23 Em 1989, a SEMA definiu o zoneamento ecológico-econômico como instrumento técnico-científico que: 

“procura ordenar o território segundo suas características bióticas e abióticas básicas, através do agrupamento de 
áreas cujos conjuntos formam unidades de terra relativamente homogêneas de modo a facilitar a análise integrada da 
paisagem”. 
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ordenamento territorial, a APA Litoral Norte vem sofrendo pressões no sentido de alterar usos e 

parâmetros de ocupação para atender os interesses dos empreendedores.  

  Observa-se na aplicação desses instrumentos, em particular na APA Litoral Norte da Bahia, que o 

Estado tem desempenhado um duplo papel em relação ao controle da ocupação e uso do solo. O Estado, 

além de desempenhar o papel de agente controlador e disciplinador, responsável pelo planejamento 

gestão ambiental da APA, atua ao mesmo tempo em outro papel contraditório com o primeiro, ou seja, o 

de facilitador na implantação de complexos hoteleiros e imobiliários não só com a oferta de 

infraestrutura básica, mas, alterando os parâmetros de ocupação previstos no Zoneamento.    Tem-se 

como exemplo, a alteração da Zona de Proteção Visual (ZPV) através da Lei 11. 476 de 01/07/09 (dispõe 

sobre a criação da política de desenvolvimento do turismo sustentável nas áreas de proteção ambiental do 

Estado da Bahia, sobre o uso e ocupação na Zona de Proteção Visual, na Zona de Agricultura e na Zona 

de Manejo Especial da APA Litoral Norte e dá outras providencias) sancionada pelo governo estadual 

visando flexionar o Zoneamento e adequá-lo aos projetos dos empreendedores, ocupando a ZPV com 

construção de empreendimentos de grande porte no cordão litorâneo de dunas e coqueirais com “vista 

mar”. No capítulo 4 (da zona de proteção visual) da referida lei, o 3º parágrafo define que na Zona de 

Proteção Visual, o uso e ocupação do solo obedecerão aos seguintes parâmetros urbanísticos:  

a)lote mínimo de 10 ha: para ocupações turístico-hoteleiras e lote mínimo de 5.000 m² 
para ocupações residenciais uni e pluridomiciliares; b) índice de ocupação (Io) máximo de 
10%; c) índice de utilização (Iu) máximo de 30% para ocupações turístico-hoteleiras e 
para ocupações residenciais uni e pluridomiciliares de 20%; d) gabarito máximo de 03 
pavimentos (térreo + 2 pavimentos) para ocupações turístico-hoteleiras de 02 pavimentos 
(térreo + 1 pavimento) para ocupações residenciais uni e pluridomiciliares; e) altura 
máxima da construção de 14 metros para ocupações  turístico-hoteleiras e 12 metros para 
ocupações residenciais uni e pluridomiciliares; f) índice de permeabilidade (Ip) mínimo de 
0,7.  (LEI N. 476 de 1 de Julho de 2009).  
 

 Na APA Litoral Norte, o processo de planejamento físico-territorial e ambiental foi influenciado 

pela abertura da “Linha Verde”.  Tal rodovia funciona como um vetor de suporte seja para criação de 

novas manchas de ocupação e de prestação de serviços diversos, seja na multiplicação dos usuários e 

investidores neste território (escalas local, regional e internacional). Esse contexto litorâneo foi pensado 

a partir da implantação da rodovia como elemento de articulação deste território, aos circuitos 

econômicos, nacionais e internacionais CONDER (1995).  

O Plano de Manejo da APA Litoral Norte foi aprovado pela Resolução CEPRAM n. 1.040, de 21 

de fevereiro de 1995, com objetivos gerais de: indicar as áreas de atuação governamental para 
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ordenamento do território; harmonizar políticas de meio ambiente (ações coletivas, restauradoras e 

preventivas) com o desenvolvimento e o planejamento de novas frentes de ocupação da região; definir 

um padrão metodológico comum para as ações públicas, privadas e comunitárias no que tange ao 

cumprimento dos programas esboçados. Algumas metas ambientais e programas de ação foram 

definidos: 

a) Controle e desenvolvimento relativo às operações de licenciamento, manutenção, 

administração, execução de obras, fiscalização, e monitoramento de atividades na área (incentivo 

a programas de apoio à atividade turística local e regional, criação de consórcios24 

intermunicipais para a gestão de áreas de interesse comum, regulamentação dos padrões 

construtivos para implantação de estabelecimentos de apoio ao turismo, plano de ordenamento 

para vilas de Porto de Sauípe, Subaúma, Palame, Baixio, Barra do Itariri, Vila do Conde e Costa 

Azul; incorporação de diretrizes para o desenvolvimento turístico nos planos de ordenamento 

municipal; implantação do sistema de licenciamento conjunto (órgão gestor da APA e órgãos de 

meio ambiente), saneamento, transporte e turismo - e implantação de sistemas de coleta e destino 

final de resíduos sólidos); 

b) Defesa com relação a atividades direcionadas a recursos naturais sob legislação; definição de 

faixas de proteção dos manguezais e reservas extrativistas; 

c) Recuperação referente às áreas ambientais que processam ações humanas (cordões de dunas). 

d) Conservação referente à área com valor paisagístico; programa de controle do uso do solo 

(Massarandupió, Poças, Siribinha, Mangue Seco, Coqueiros, Itariri e Diogo). 

            A recente expansão urbana de Salvador, que ocorre no eixo de crescimento possível, ou 

seja, o Litoral Norte, já que a Baía de Todos os Santos impede o seu crescimento para o sul e 

oeste, constitui um dos fatores que estimula o intenso processo de urbanização e especulação 

imobiliária no Litoral Norte da Bahia, caracterizada pela presença de condomínios residenciais e 

de veraneio, equipamentos de lazer, recreação e empreendimentos turísticos.  

 A pressão exercida pela expansão urbana de Salvador, aliada ao desenvolvimento do 

turismo e à especulação imobiliária ao longo dos vinte anos, é um fator relevante para a 

                                                 
24 O Consórcio Intermunicipal do Litoral Norte da Bahia foi criado em 2002, pelos prefeitos dos municípios 

do Litoral Norte da Bahia com o objetivo de adotar um modelo de gestão compartilhada que congregue a 
participação da população , das empresas públicas e privadas,definir projetos de interesse comum visando a execução 
de forma compartilhada, com apoio de recursos próprios e externos alem de outros objetivos. 
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redefinição socioespacial do Litoral Norte, como também de comprometimento da sua qualidade 

ambiental. Diante dessa situação, em 1997, o Governo do Estado, através da Secretaria de 

Planejamento Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia (SEPLANTEC) e da CONDER, firmou 

convênio de cooperação técnica com o governo britânico, para a elaboração e execução do 

Programa de Planejamento e Gerenciamento Ambiental da APA Litoral Norte (PPGA). Esse 

contou com parceiros institucionais (Centro de Recursos Ambientais, atual INEMA, a 

Superintendência de Investimentos Turísticos (SUINVEST/SETUR) e o Departamento Nacional 

de Estradas e Rodagens (DNER).  

O PPGA elaborado em 1995 visou atualizar o Plano de Manejo e o Zoneamento Ecológico-

Econômico da APA e propor projetos de conservação ambiental, programas de educação 

ambiental e intervenções físicas (projeto de urbanização para as localidades situadas na faixa 

costeira da APA e a implantação de sistema de saneamento básico como o abastecimento de 

água, coleta e destinação final do lixo e esgotamento sanitário). Destacam-se os projetos de 

intervenção física:(urbanização elaborado pela CONDER para as Vilas de Praia do Forte, 

Imbassaí e Sauípe e, até o momento, implantado apenas o Plano de Requalificação Urbana em 

Praia do Forte e Imbassaí voltado basicamente para iluminação, pavimentação e drenagem e 

saneamento básico). Dentre outras ações propostas no âmbito do programa para a APA -Litoral 

Norte que foram efetivamente implantadas destacam-se o Conselho Gestor da APA e o aterro 

sanitário de Mata de São João. 

  O Programa de Desenvolvimento Sustentável para a Área de Proteção Ambiental do 

Litoral Norte da Bahia (PRODESU) em convênio com o governo britânico e as parcerias 

institucionais já citadas anteriormente, em 2001, elaborou o Diagnóstico Socioeconômico e 

Ambiental da APA Litoral Norte e constatou que ao longo dos dez anos de criação da APA 

Litoral Norte, os problemas socioambientais se acentuaram, surgindo conflitos na ocupação e uso 

do solo, degradação ambiental, descaracterização da paisagem, da cultura e aprofundamento das 

desigualdades sociais, expresso nas precárias condições de vida da população referente à 

moradia, a saúde, o nível de escolaridade e o rendimento salarial.  

 Em geral, todos os municípios do Litoral Norte com as respectivas localidades costeiras 

apresentam carência de serviços básicos (saúde, educação, transportes e saneamento básico). Os 

serviços de saúde e educação são precários ou inexistentes nas sedes municipais e nos núcleos 
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urbanos litorâneos, fazendo com que a população se desloque freqüentemente para Salvador em 

busca de atendimento médico e hospitalar. De acordo com a SEI (2010), Lauro de Freitas e 

Camaçari são os municípios que apresentam melhor infraestrutura de serviços essenciais, com 04 

hospitais (01 estadual, 01 municipal e 02 privados) e 51 médicos. Camaçari com 01 hospital 

estadual, 08 privados e 116 médicos. Vale salientar que esses profissionais trabalham em 

Salvador e residem em condomínios fechados ao longo da orla desses municípios. À medida que 

vai se afastando de Salvador, esses serviços tornam-se escassos.  

Segundo dados do IBGE (2009), Mata de São João registrou apenas 02 hospitais 

(municipal e privado) e um médico para atender a população da sede e das localidades costeiras. 

Nos demais municípios, como: Entre Rios (02 hospitais municipais e 02 médicos), Conde (01 

hospital municipal sem médico), Esplanada (01 hospital privado e 06 médicos) O município de 

Jandaíra, até 2009, contava apenas com 01 posto de saúde e 01 atendente de enfermagem, 

fazendo com que a população utilize esse tipo de serviço na cidade de Estância/SE.  

De acordo com a Secretaria de Saúde de Mata de São João (2010), no que se refere ao 

abastecimento de água, 71% dos domicílios eram atendidos pela rede pública, considerando 

aqueles que são abastecidos pelos reservatórios da Companhia de Engenharia Ambiental da 

Bahia (CERB). Os demais, 23% utilizam água de poço ou de nascente e 6% utilizam água 

diretamente de algum rio ou lagoa.  Nas áreas urbanas do município, 42% (2.535) dos domicílios 

utilizam água sem qualquer tipo de tratamento, 47% (2.893) utilizam água filtrada, 9% (561) 

utilizam a cloração como forma de desinfecção e 2% (126) utilizam a fervura. Constatou-se que o 

tratamento da água é um elemento de precariedade no município também nas áreas urbanas e a 

falta deste tratamento ocasiona doenças diversas. O tratamento da água na Zona Rural se agrava 

em relação às áreas urbanas: 47% (1.700) dos domicílios utilizam água sem tratamento, 19% 

utilizam a cloração, 32% a filtração e 2% a fervura como formas de tratamento. 

   Quanto ao destino dos efluentes, 61% dos domicílios possuem fossa. Todavia, parte dessas 

não são fossas sépticas, mas sim fossas rudimentares. Os domicílios ligados à rede geral de 

esgoto representam apenas 19% do total de domicílios e 20% não são ligados à rede e nem 

possuem fossa: são despejados “a céu aberto” os seus efluentes. Nas áreas urbanas, o percentual 

de domicílios atendidos pela rede geral aumenta para apenas 21%.  
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   Os diversos estudos e pesquisas realizadas na região evidenciam as precárias condições de 

vida da população local que reside nos municípios do Litoral Norte, em especial, nas vilas e 

povoados localizados na margem esquerda da rodovia BA-099. Em 2007, o Censo Demográfico 

elaborado pelo Instituto Imbassaí em parceria com o SEBRAE para as localidades de Imbassaí, 

Barro Branco constatou que: 35,9% da população recenseada eram oriundas da RMS, 29,8% de 

outras regiões do estado, 20% eram do próprio município, 9,4% de outros estados e 4,9% de 

outros países. 

   A presença marcante de habitantes de outras regiões do estado é apontada pela pesquisa 

como resultado das oportunidades de oferta de emprego geradas no setor hoteleiro, na construção 

civil e outros serviços a eles relacionados. Trabalham nos empreendimentos turísticos como 

garçons, diaristas e outras funções similares 42% dos recenseados, 16,6% comerciantes, 13,6 % 

na construção civil, 10% como autônomos. Esses trabalham em bares, restaurantes e pousadas 

como diaristas, garçons, cozinheiras, guias turísticos e artesãos. As principais carências apontadas 

pelos recenseados relativos aos serviços básicos foram: saúde (38,7%), saneamento (24,2%) 

referindo-se particularmente a “água tratada” e educação (15,2%). De acordo ainda com a 

pesquisa foi sugerido pelos recenseados algumas medidas para melhoria da qualidade de vida da 

população local tais como: 

  

[...] ações de infra-estrutura básica como esgotamento sanitário, construção de 
banheiros e erradicação das moradias de taipa, conjugadas à capacitação da força de 
trabalho local, através das inclusões escolar e digital, acesso à tecnologia e crédito por 
parte dos empreendedores locais (rurais e urbanos), servirão de propulsores para a 
melhoria da qualidade de vida dessa paradisíaca região que vem se tornando no maior 
pólo ecoturístico mundial, não deixando, porém, de respeitar os seculares saberes e 
fazeres dessas comunidades que tão bem recebem àqueles que as visitam (INSTITUTO 
IMBASSAI , 2007)  
 

A pesquisa sociodemográfica elaborada pela Secretaria de Planejamento de Mata de São 

João, em 2010, mostrou que a população da sede municipal e das localidades interioranas 

decresceu no período de 1991 a 2007: sede (-0,45%), Amado Bahia (-3,%) enquanto que no 

Distrito de Açu da Torre, que está situado na faixa litorânea do município, houve um crescimento 

exponencial da população: em 1991, havia 3.040 habitantes; em 2000 6.142 habitantes e em 

2007, 10.379 habitantes. Tal tendência de crescimento populacional está associada às atividades 
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turísticas na região, impulsionadas em grande parte pelos empreendimentos do ramo hoteleiro e 

as atividades associadas, de comércio e serviços concluiu a pesquisa.  

É importante salientar que esses fluxos migratórios vêm se intensificando a cada ano que 

se instala novos empreendimentos hoteleiros na região pressionando a demanda de serviços 

básicos, que já é insuficiente para atender a população local.  

  Um dos principais vetores de crescimento populacional e urbano do Estado, o Litoral 

Norte, apresenta dinâmicas territoriais, econômicas e sociais, que necessitam de políticas de 

ordenamento territorial, instrumentos de gestão e controle que assegurem um desenvolvimento 

territorial e urbano equilibrado e ecologicamente sustentável. Nesse sentido, essa região foi 

selecionada como área prioritária para a elaboração e implantação de vários estudos, programas e 

projetos de ordenamento territorial. Tem-se como exemplo, o Programa Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (GERCO), atualmente denominado Programa Nacional de 

Gerenciamento Costeiro e Marinho (GERCOM- Bahia). 

O GERCOM – Bahia foi implantado, em 1992, visando operacionalizar o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (PNGC I) instituído em 1998, pela Lei Federal n. 7.661 e aprovado em 

1990, com o propósito de planejar e gerenciar, de forma integrada, descentralizada e 

participativa, as atividades socioeconômicas na Zona Costeira, garantindo a utilização 

sustentável, por meio de medidas de controle, proteção preservação e recuperação dos recursos 

naturais e ecossistemas costeiros (MMA, 2009). 

Na sua fase inicial o GERCOM atuou no Estado da Bahia através do IMA, atual INEMA,  

autarquia vinculada à  SEMA.  Em março de 2008, através do Decreto Estadual 10.964, foi 

instituída a Coordenação do Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro, o qual foi transferido 

para a SEMA e vinculado à Superintendência de Desenvolvimento Sustentável.   

Como parte integrante do PNGC I e II, o GERCOM -Bahia tem como principais objetivos: -

promover o ordenamento do uso dos recursos naturais e da ocupação dos espaços costeiros; -

gerar subsídios para otimizar a aplicação dos instrumentos de controle e de gestão pró-ativa da 

Zona Costeira; -estabelecer o processo de gestão de forma integrada, descentralizada e 

participativa das atividades socioeconômicas da Zona Costeira e desenvolver sistematicamente o 

diagnóstico da qualidade ambiental da Zona Costeira, identificando suas potencialidades, 
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vulnerabilidades e tendências predominantes como elemento essencial para o processo de gestão 

(GRECOM- BA, 2010). 

No Estado da Bahia, o GERCOM contempla o Litoral Norte, Salvador e Baía de Todos os 

Santos, Baixo Sul e Zona Cacaueira e o Extremo Sul. Essa faixa costeira perfaz uma área de 

39.451Km² representando 12% da superfície total do Estado, que habita 74% da população 

baiana (GERCOM, 2008). Segundo dados do GERCOM- BA, dos 37 municípios que aderiam ao 

programa, apenas Ilhéus, Mata de São João, Conde e Entre Rios elaboraram os Planos Municipais 

de Gerenciamento Costeiro. A área prioritária para implantação do programa foi o Litoral Norte 

compreendendo os municípios de: Jandaíra, Conde, Esplanada, Entre Rios, Cardeal da Silva, 

Mata de São João, Itanagra, Araçás, Catu e Pojuca. A ênfase para atuação do programa foi os 

municípios que estão inseridos na APA- Litoral Norte, a exemplo de: Jandaíra, Conde, 

Esplanada, Entre Rios, Mata de São João, sendo que o Conde foi selecionado para implantar o 

projeto piloto em 1999. 

No âmbito do GERCOM – Litoral Norte, as propostas mais importantes de ordenamento 

territorial e gestão ambiental para a região foi a Revisão do Diagnóstico Socioambiental 

consolidado em uma Proposta de Zoneamento e Plano de Gestão (2003), Plano de Ação para o 

Setor de Turismo do Litoral Norte do Estado da Bahia com ênfase na APA – Litoral Norte (2004) 

e o Plano de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial das Povoações Litorâneas do Litoral 

Norte do Estado da Bahia-2005.  Baseado no Diagnóstico Socioambiental e no Zoneamento, a 

primeira proposta apresentou um Plano de Gestão e Ordenamento Territorial e Monitoramento 

para o Litoral Norte.  Neste Plano foram analisados os elementos mais representativos das 

fragilidades ambientais na escala de 1:100.000, tendo sido utilizados mapeamentos da cobertura 

vegetal e uso do solo, sobre os quais foram aplicados indicadores de qualidade ecológica, que 

interrelacionados com as dinâmicas econômicas regionais, permitiram sintetizar as diversas 

dinâmicas territoriais incorporando as variáveis socioambientais em um  mapa de unidades 

socioambientais homogêneas que caracterizam a região (GERCO, 2003).  

Foram identificados subespaços submetidos a dinâmicas econômicas diferenciadas 

(industriais, petrolíferas, turismo e imobiliárias) que refletem diretamente na qualidade ambiental 

e na organização do território implicando em possíveis riscos, caso essas atividades 

características destes espaços possam vir a se expandir. 



   181   

A análise integrada das variáveis ambientais com as dinâmicas econômicas indicou nove 

unidades socioambientais no Litoral Norte: área urbana consolidada, urbana em expansão, 

turística programada, turística espontânea, agropecuária, agro-florestal, agro-ecológica, 

petrolífera, industrial, conforme ilustra mapa 6.  

 MAPA 6  

 

 

 
Fonte: GERCO (2003) 
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A área urbana contínua representa as áreas urbanizadas consolidadas com populações 

superiores a 100.000 habitantes que se processam atividades essencialmente urbanas, a exemplo 

de Lauro de Freitas e Camaçari cuja densidade demográfica, em 2009 era respectivamente de 

308,71 e 2.619 hab/km². Devido à proximidade da capital, a faixa litorânea dos dois municípios 

forma uma mancha urbana contínua evidenciando um intenso processo de conurbação. Na 

proporção que se afasta de Salvador, o adensamento é mais rarefeito, os processos de urbanização 

são dispersos e eliminam ambientes sensíveis, alterando os fluxos hídricos superficiais e 

subterrâneos, modificando a morfologia das dunas, brejos, manguezais e restingas. 

Área urbana em expansão corresponde à porção territorial ao longo da rodovia BA-099 

(Linha Verde) caracterizada pela presença de núcleos urbanos que sofrem um acelerado processo 

de urbanização e crescimento populacional elevado com taxas superiores a 10%, impulsionado 

pelo setor industrial e de serviços, com destaque para as atividades imobiliárias, turismo e lazer. 

O crescimento urbano desordenado ocorre em ambientes frágeis (dunas, brejos, manguezais e 

estuários fluvio-marinhos). Esse processo é acentuado na orla de Camaçari, Mata de São João e 

Entre Rios, onde está a maior concentração de investimentos privados e públicos. 

Área turística programada corresponde à faixa litorânea dos municípios de Mata de São 

João e Entre Rios, particularmente o trecho compreendido entre as localidades de Praia do Forte e 

Porto do Sauípe. Idealizada no âmbito do PRODETUR-BA, em 1991, compreende ao Centro 

Turístico Forte-Sauipe Nessa área estão localizados os empreendimentos turístico-hoteleiros e 

imobiliários como o Iberostar e Grand Palladium/Fiesta; Reserva Imbassai e Tivoli Eco Resort 

Praia do Forte SPA e Complexo Costa do Sauipe. Alguns empreendimentos previstos para até 

2014 estão em fase de licenciamento. A consolidação deste modelo de turismo hegemônico nos 

países centrais cresceu significativamente nos últimos vinte anos e tem como nova área de 

expansão o litoral nordestino brasileiro. No Litoral Norte, seja mais ao sul (Camaçari) ou ao norte 

(Mata de São João), a unidade socioambiental turística programada tende a se expandir formando 

uma faixa contínua na zona costeira, integrando os municípios de Esplanada, Conde e Jandaíra e 

promovendo, de maneira irreversível, o processo de internacionalização do espaço turístico no 

Litoral Norte Baiano.  

Nesta unidade socioambiental, os processos urbanos coexistem e se desenvolvem 

contraditoriamente de forma linear e dispersa, ao longo da orla marítima dos municípios do litoral 
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norte e com elevadas densidades de unidades hoteleiras e residenciais por hectare (UHR/HA). 

Caso não haja um planejamento adequado entre a oferta e a demanda, tal modelo poderá saturar e 

entrar em declínio a curto e médio prazo, como se observa em algumas regiões do Estado e do 

país. 

A unidade socioambiental turística espontânea se desenvolveu de forma rápida e paralela 

ao turismo programado/planejado ao longo da faixa litorânea de todos os municípios do Litoral 

Norte, em especial na faixa costeira dos municípios de Entre Rios, Esplanada, Conde e Jandaíra. 

A acessibilidade gerada pela BA-099 (Linha Verde) na década de 1990 intensificou o 

desenvolvimento de uma atividade turística desordenada, marcada pelo turismo excursionista (de 

fim de semana praticado por grupos sociais de médio e baixo poder aquisitivo, provocando a 

especulação imobiliária nas povoações tradicionais e no seu entorno imediato). 

O crescimento exponencial da atividade turística desordenada, impulsionado pelos 

investimentos públicos em infraestrutura urbana e turística aliado ao capital turístico, hoteleiro, 

imobiliário e a expansão da RMS são os fatores responsáveis pela redefinição socioespacial, 

ambiental e econômica da área de estudo. O turismo espontâneo ocorre nos núcleos urbanos 

tradicionais carentes de infraestrutura urbana e tem como principal função dar apoio ao turismo 

hegemônico ofertando mão-de-obra primária e em alguns casos essas localidades são também 

atrativos turísticos. Observa-se a formação de um tecido urbano favelizado coexistindo com um 

modelo urbano planejado e de alto padrão formando um modelo híbrido de ocupação e uso do 

solo do tipo pobreza versus riqueza. Os conflitos socioambientais são de naturezas diversas 

expresso em segregação socioespacial, conflito na ocupação e uso do solo, destruição de 

ecossistemas costeiros e conflitos socioculturais. 

A unidade socioambiental agropecuária corresponde às áreas interioranas dos municípios de 

Entre Rios, Esplanada, Mata de São João onde se verifica uma maior quantidade de áreas 

plantadas de culturas temporárias e onde o rebanho bovino é mais expressivo. Em 2006, o Cluster 

de Turismo da Costa dos Coqueiros desenvolveu ações visando à integração da atividade 

agropecuária, a pesca, o artesanato e a cadeia produtiva do turismo.  Neste sentido, foi articulado 

e organizado com os complexos hoteleiros, os agricultores, pescadores e os artesãos locais uma 

“rede de negócios” para comercializar os produtos da região. Os produtores vêm se organizando 



   184   

em cooperativas e associações, a exemplo das cooperativas de produtores de coco e de artesanato 

de Imbassai e Porto do Sauipe. 

    A unidade socioambiental agroflorestal corresponde a extensas áreas de silvicultura de 

pinus e eucalipto, distribuídos nas porções interiores entre as sedes municipais e depósitos 

sedimentares associados a ambientes costeiros, concentrados nos municípios de Itanagra, Entre 

Rios, Mata de São João, Esplanada e Conde. Representam extensas áreas de monocultura que 

alteraram significativamente a cobertura vegetal original, afetando a biodiversidade do domínio 

da mata atlântica e dificultando as possibilidades de diversificação de atividades agrícolas na 

região. As extensas fazendas de silvicultura que cultivam pinus e eucalipto foram implantadas na 

década de 1970 para atender a demanda do mercado internacional. A substituição da mata 

atlântica por espécies exóticas homogêneas gerou impactos ambientais significativos (erosão, 

empobrecimento do solo, perda da biodiversidade e descaracterização da paisagem). As empresas 

rurais utilizam técnicas de manejo mecanizadas para a exploração da madeira implicando baixo 

nível de empregabilidade. 

As atividades petrolíferas e industriais situadas no interior dos municípios de Camaçari e 

Mata de São João constituem as atividades de maior impacto socioambiental e econômico na 

região. Historicamente, essas atividades têm gerado grande passivo ambiental e significativo 

impacto econômico responsável pelo maior PIB do estado e geração de emprego e renda 

mobilizando fluxo de capitais, pessoas e tecnologia. Um dos mais importantes complexos 

industriais integrados do nordeste e do país nos setores petroquímico, automotivo, metalúrgico, 

químico, plástico, têxtil, celulose e bebidas, os investimentos totais do Pólo Industrial de 

Camaçari perfazem dez bilhões de dólares e gera um faturamento anual de quatorze bilhões de 

dólares nos 154 estabelecimentos existentes Sobral (2008). 

A atividade industrial e petrolífera é a que mais impulsiona o crescimento populacional e 

urbano da RMS, com impactos econômicos e socioambientais diretos nos municípios que 

compõem o Litoral Norte da Bahia. Os municípios mais diretamente impactados pelo crescimento 

industrial e urbano da RMS foram os municípios de Lauro de Freitas e Camaçari.  

Ainda no âmbito do GERCOM Litoral Norte, com base no Diagnóstico SocioAmbiental e 

no Mapa de Unidades Socioambientais Homogêneas foram construídos três cenários levando em 

conta as dinâmicas territoriais e econômicas de caráter regional e intermunicipal, as similaridades 
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físicas e socioeconômicas que identificam os subespaços em questão. O cenário I refere-se à 

configuração atual do território e entende-se como um espaço socioambiental relativamente 

homogêneo com processos e dinâmicas que se manifestam de forma, intensidade e velocidade 

relativamente similares. O cenário II representa a projeção das tendências atuais, evoluindo 

linearmente os espaços socioambientais homogêneos que se desenvolverão nos próximos 20 

anos. Partiu-se do princípio que o modelo atual se reproduzirá linearmente com uma leve 

tendência de aceleração dos aspectos mais negativos. GERCO (2003, p.95-104). O cenário III, 

refere-se aos usos ideias projetados, considerando a implantação de um plano de gestão, 

estabelecendo o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental e revertendo 

as tendências indesejáveis no cenário II. (Ver síntese dos cenários no  anexo B).  

Os cenários construídos em 2003 pelos pesquisadores do GERCO mostraram-se realistas 

cujas tendências projetadas no horizonte de 20 anos se configuram na atualidade. Com relação à 

projeção das tendências na unidade socioambiental urbana contínua, verifica-se que a 

densificação urbana nos últimos dez anos intensificou-se ao longo da BA-099 (no trecho entre 

Salvador e Camaçari) como conseqüência os segmentos de classe média e alta migraram para o 

norte da orla de Camaçari e Mata de São João em busca de áreas menos adensadas. O processo de 

segregação socioespacial se intensificou com os condomínios residenciais de médio e alto padrão, 

simultâneo ao desenvolvendo da ocupação espontânea que se caracteriza pelo baixo padrão 

construtivo. A zona de expansão urbana cresce acentuadamente, impulsionada pela expansão 

urbana de Salvador e da RMS e pelos investimentos públicos em infraestrutura e privados ligados 

ao setor turístico, hoteleiro e imobiliário. Os núcleos urbanos litorâneos tradicionais crescem 

desordenadamente formando um tecido urbano de baixa qualidade. Alguns estudiosos já 

apontavam essa tendência: 

 

A contínua expansão metropolitana de Salvador aponta vetores de crescimento em 
direção a orla marítima de Camaçari, que vem pouco a pouco tendendo a se tornar área 
residencial de uma população que visa fugir do congestionamento metropolitano ou que 
não vem encontrando condições de residir em Salvador, dentre outros, face aos preços 
da habitação. Esta é uma tendência de médio e longo prazo, devido à distância do 
centro de Salvador (PDTIS, 2004, p. 30). 
 

       Nesse contexto, impõe-se a reflexão sobre o futuro do Litoral Norte da Bahia, 

considerando as dinâmicas territoriais, socioespaciais, ambientais e econômicas que se 
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desenvolvem atualmente. As forças econômicas exógenas e endógenas que incidem na região 

têm gerado sistemas territoriais complexos, implicando em novas relações de poder entre os 

agentes responsáveis pela produção do espaço e a sociedade. As forças exógenas e econômicas 

globais são denominadas por Santos (1999) de verticalidades e as forças endógenas locais são 

denominadas de horizontalidades. 

      Em uma perspectiva espacial, os efeitos mais visíveis de tal processo se traduzem na 

produção e organização de um mosaico espacial no qual predomina dois tipos de sistema 

territorial: 1- densificação urbana, favelização, baixo padrão construtivo, empobrecimento e o 

crescimento urbano desordenado e acelerado; 2- um modelo desenvolvimento territorial e urbano 

planejado e hegemônico caracterizado pela baixa densidade de ocupação do uso solo, elevado 

padrão construtivo e o uso tecnologias modernas, formando “ilhas de riqueza”. Esse processo é 

dominado pelas redes hoteleiras internacionais, o capital turístico e imobiliário. As diversas 

lógicas que incidem no Litoral Norte da Bahia vêm produzindo um sistema territorial complexo e 

híbrido de pobreza versus riqueza, típico do sistema capitalista periférico.  

A ação de lógicas diversas associada às políticas públicas e os entraves político -

institucionais aliadas às incertezas geradas pela crise econômica mundial de 2008, esboçam 

cenários múltiplos, considerando a configuração atual e os contextos acima analisados, o mais 

provável é que o Litoral Norte da Bahia, nos próximos dez anos, esteja espacialmente integrado 

ao tecido metropolitano da RMS, formando um contínuo urbano no vetor norte, ao longo da 

rodovia BA- 099, principalmente entre Lauro de Freitas e Mata de São João. A zona turística 

programada tende a se consolidar como o mais importante Pólo Turístico Integrado da Bahia e do 

Nordeste, tendo em vista os investimentos já realizados e previstos, assim como os 

empreendimentos que já estão operando, em fase de licenciamento e planejamento. Por outro 

lado, essa região poderá tornar-se refém de interesses e oscilações do mercado internacional, 

considerando que esses investimentos são, em sua maioria, estrangeiros. 

  No contexto das políticas públicas territoriais e ambientais inseridas nas ações do Gerco, 

destaca-se o Projeto de Gestão Integrada de Orla Marítima (Projeto Orla). No âmbito do Projeto 

Orla, foram elaborados o Diagnóstico Socioambiental do município do Conde (2003), Plano de 

Gestão Integrada da Orla Marítima do Conde (2004), Plano de Intervenção da Orla do Conde 
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(2005), Projeto Orla Ilhéus/ Bahia (2006) e o Plano de Intervenção da Orla de Ilhéus- 2007). O 

Projeto Piloto foi implantado em 2002, no Litoral Norte da Bahia, no município de Conde.  

        Em 2007, iniciou-se o Projeto Orla, no município de Mata de São João, interrompendo as 

atividades em 2009, devido aos conflitos de interesses locais relativos à aplicação da Lei 

7.661/88, que trata do Ordenamento da Ocupação e Uso do solo da zona costeira. Contudo, a 

coordenadora do Projeto no Estado da Bahia declara que, a metodologia participativa utilizada 

nas oficinas e cursos de capacitação para gestores e representantes da sociedade civil tem 

assegurado os objetivos propostos no Projeto Orla, bem como a efetividade aos Planos de 

Intervenção que se traduzem em projetos de urbanização, infraestrutura básica e padronização de 

barracas de praia.  

  O Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima (Projeto Orla) é uma ação conjunta entre o 

Ministério do Meio Ambiente, por intermédio de sua Secretaria de Mudanças Climáticas e 

Qualidade Ambiental (SMCQ) e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no âmbito 

da sua Secretaria do Patrimônio da União (SPU/MPOG). As ações visam ordenar os espaços 

litorâneos sob domínio da União, aproximando as políticas ambiental e patrimonial articulando 

as três esferas de governo e a sociedade. Os objetivos estão baseados nas seguintes diretrizes: a) 

Fortalecer a capacidade de atuação e articulação de diferentes atores do setor público e privado 

na gestão integrada da orla, aperfeiçoando o arcabouço normativo para o ordenamento de uso e 

ocupação desse espaço; b) Desenvolver mecanismos de participação e controle social para sua 

gestão integrada; c) Valorizar ações inovadoras de gestão voltadas ao uso sustentável dos 

recursos naturais e da ocupação dos espaços litorâneos (projeto.orla@mma.gov.br, 08/04/2010). 

   O projeto visa responder uma série de desafios resultantes da ação humana e das atividades 

econômicas desenvolvidas no litoral nordestino brasileiro: o crescimento urbano e a ocupação e 

uso do solo de forma desordenada e irregular; estabelecer critérios para destinação de usos de 

bens da União, visando o uso adequado de áreas públicas; a existência de espaços estratégicos 

(como portos, áreas militares) e de recursos naturais protegidos que também se configuram em 

desafios para gestão da costa brasileira. 

   Tendo em vista a complexidade socioambiental e econômica e as implicações políticas e 

institucionais relativas ao desenvolvimento dos municípios do Litoral Norte, observa-se que os 
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objetivos propostos nos diversos estudos, programas e projetos não foram efetivamente 

cumpridos, acarretando prejuízos ao meio ambiente e às populações autóctones. O 

comportamento reacionário dos diversos gestores públicos concernente ao cumprimento das 

normas e leis estabelecidas nos programas anteriormente analisados, aliado as dificuldades 

técnicas, financeiras e administrativas, enfrentadas pelas prefeituras dos municípios constitui-se 

nos principais entraves ao êxito dos programas. A omissão destas instituições relativa às ações de 

controle, fiscalização e monitoramento as atividades econômicas, regulação dos padrões 

construtivos e parâmetros urbanísticos, assim como de incorporar diretrizes para o 

desenvolvimento turístico nos planos de ordenamento municipal, vem se constituindo 

historicamente nos principais entraves que impossibilitam um processo de apropriação e gestão 

territorial compatível com os princípios conservacionistas e um desenvolvimento urbano 

equilibrado nas localidades costeiras da região.  

O modelo territorial decorrente das intervenções públicas e privadas, das dinâmicas sociais 

e das diversas atividades econômicas que operam na região e no seu entorno para atender os 

interesses e demandas dos agentes hegemônicos nas diferentes escalas espaciais, (desde a escala 

local a internacional) esboça um cenário futuro complexo, conflituoso, incerto e insustentável nas 

suas dimensões política, econômica, social e cultural, constituindo um grande desafio para os 

planejadores e gestores públicos e a sociedade.  

 

 

5.4 Políticas públicas de turismo no Brasil, na Bahia e os impactos no Litoral Norte da Bahia. 

 

A crescente importância do turismo no conjunto das atividades econômicas é fato 

amplamente disseminado pelas instituições governamentais e pela Organização Mundial de 

Turismo (OMT) relacionado ao desenvolvimento da atividade, as quais apresentam dados 

estatísticos expressivos relativos ao crescimento e participação ascendente da atividade no PIB 

mundial, em torno de 8 á 10% e empregava 8,1% da força de trabalho global, em 2008. Esse 

crescimento econômico do turismo refere-se ao deslocamento do fluxo de pessoas, capitais, mão-

de-obra e geração de renda. 
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É importante ressaltar que o cenário favorável ao crescimento do turismo mundial foi 

interrompido pela crise financeira internacional que atingiu a economia global em meados de 2008. 

Associado ao cenário de incerteza econômica, o surto da gripe H1N1 em 2009, e os ataques 

terroristas que iniciaram em 11 de setembro 2001 e se estenderam por toda década de 2000 

contribuíram para uma redução da demanda por turismo, particularmente, nos países da Europa e 

EUA. Segundo dados da OMT, entre 2000 e 2008, as viagens internacionais cresceram 4,2% ao 

ano, alcançando o total de 922 milhões de turistas em 2008, gerando uma renda de 

aproximadamente U$ 5 trilhões segundo informa o World Travel & Tourism Council  (WTTC, 

2009). 

De acordo com a OMT (2008), esse crescimento tem sido acompanhado por uma tendência 

de descentralização do fluxo turístico global. O continente Europeu concentrou 52,9% das viagens 

internacionais em 2008, sendo que no ano 2000 concentrava 57,4% das viagens. A América do 

Norte concentrava 10,6% do turismo mundial em 2008, 13,4% do mesmo em 2000. Já a região da 

Ásia e do Pacífico, que em 2000 concentrava 16,2% do turismo mundial, em 2008 passou a 

concentrar 20,0% dos viajantes. O Oriente Médio que concentrava 3,6% do turismo mundial em 

2000 passou a concentrar 6,0% do mesmo em 2008. A mesma tendência é observada na África 

(4,1% em 2000 e 5,1% em 2008). A América do Sul permaneceu ao longo do período de 2000 a 

2008, com uma tendência de concentração de 2,2% da participação no fluxo turístico internacional. 

Em 2008, segundo a OMT, do total de 921 milhões de desembarques registrados, 488 

milhões ocorreram na Europa (53% do total), 184 milhões (20%) na região da Ásia e do Pacífico, 

147 milhões (16%) nas Américas, 55 milhões (6%) no Oriente Médio e 47 milhões (5%) na África. 

Observou-se também uma redução dos gastos no turismo internacional. Dentre os países que 

tradicionalmente destacam-se no quesito gastos, em 2008, a Alemanha apresentou uma redução de 

2% em relação ao ano anterior, a Itália uma redução de 2%, os EUA uma redução de 9%, a França 

de 10%, Japão 5% e Canadá uma redução de 6%. 

A UNWTO ressalta que, após o excepcional desafio enfrentado pelo turismo (parte de 2008 

e, mais intensamente, em 2009), a demanda internacional apresentou tênue recuperação no último 

trimestre do ano passado (interrompendo a seqüência de 14 meses de declínio) e expandiu (cerca de 

7%) em 2010. Tal informação mostra a forte associação entre o agravamento da crise financeira 
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mundial (e gradativa retomada do crescimento) e a evolução mensal das chegadas internacionais de 

turistas no período em foco.  

A OMT (2010) estima que as chegadas internacionais devam crescer entre 3% e 4% em 

2010 (àquela época, o incremento esperado para a Europa era de 1% a 3%; na Ásia e Pacífico, de 

5% a 7%; nas Américas, de 2% a 4%; na África, de 4% a 7%; e no Oriente Médio, de 5% a 9%). 

Segundo a UNWTO, tais desempenhos foram alterados em virtude do recente problema decorrente 

da paralisação do tráfego aéreo europeu, devido ao lançamento de cinzas de um vulcão Islandês - a 

perspectiva é de que o fechamento de maior parte do espaço aéreo do continente, ocorrido entre 15 

e 20 de abril 2010 deverá causar declínio de menos de 0,5% no resultado anual da Europa e de 

0,3% do total mundial de chegadas internacionais em 2010.  

A tendência a desconcentração geográfica e econômica dos fluxos turísticos mundiais, 

aliado ao contexto econômico, têm contribuído para a o crescimento do turismo no Brasil. Em 

meados da década de 90, as políticas públicas voltadas para o turismo ganharam notoriedade em 

relação às demais políticas setoriais do país. Esse fato decorre da conjunção de vários fatores: 

crescente significado econômico do setor de serviços no mundo, disponibilidade e interesse do 

capital estrangeiro para financiamento de megaprojetos hoteleiros e turísticos em países 

emergentes e o posicionamento dos agentes públicos e privados favoráveis ao desenvolvimento 

da atividade (GOMES, SOBRINHO, 2005, p.83). Destaca-se a expansão internacional das 

empresas do setor turístico, hoteleiro e imobiliário; a crise econômica mundial de 2008, que 

afetou principalmente o setor imobiliário, bem como uma tendência a saturação da atividade no 

mercado europeu, em especial nos países ibéricos. 

Cruz (2001, p.16) considera política pública do turismo um conjunto de intenções 

diretrizes e estratégias estabelecidas e ações deliberadas no âmbito do poder público, visando 

alcançar e dar continuidade ao desenvolvimento da atividade turística em um dado território. 

Uma análise histórica sobre as políticas nacionais de turismo evidencia que nem sempre essas 

políticas foram claramente explicitadas, além de serem reduzidas a aspectos parciais da atividade. 

Isso repercutiu negativamente sobre as políticas públicas para o setor, estabelecidas em escalas de 

gestão regional, municipal e nacional. Sem a referência de uma política nacional, planos e 

políticas não consideraram as disparidades regionais, assim como a possibilidade de articulações 

entre si e outras políticas setoriais. 
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A criação do PRODETUR /NE I, em 1992, do Plano Nacional de Turismo (PLANTUR), 

em 1993, e da Política Nacional de Turismo (PNT), em 1995, foi um marco das políticas públicas 

do turismo no país implicando investimentos públicos e privados significativos para o setor. Em 

1995, a EMBRATUR lançou o Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) 

caracterizando uma nova política pública e visando à descentralização das ações voltadas ao 

incremento do turismo em escala municipal. 

 O PRODETUR /NE resulta da articulação do poder público federal e dos governos estaduais 

da referida região, buscando apoio do BNDES e investimento no Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial para dotar o nordeste de infraestrutura capaz de atrair 

investimentos estrangeiros. Assim, o PRODETUR/NE visa promover o desenvolvimento regional, 

minimizar as desigualdades econômicas inter-regionais por meio do turismo. Os objetivos são 

aumentar o turismo receptivo, induzir novos investimentos privados, gerar emprego e renda e atrair 

investimentos do setor hoteleiro e turístico (BANCO DO NORDESTE, 2002). Investimentos 

significativos de infraestrutura urbana e turística foram realizados em localidades consideradas 

relevantes para os respectivos estados, para implantar centros turísticos integrados e 

megaempreendimentos hoteleiros na zona litorânea. O estado da Bahia absorveu 35% dos 

investimentos do PRODETUR/NE destinados a promover o turismo na região. 

Esse programa contemplou além de nove estados nordestinos, o norte do Espírito Santo e de 

Minas Gerais e contou com aportes financeiros na ordem de U$ 800 milhões sendo financiados 

50% pelo BID e 50% de contrapartida dos estados participantes. Queiroz (2002) diz que os estados 

só receberam recursos do BID após a elaboração dos seus respectivos planos de desenvolvimento 

turístico, sendo que o estado da Bahia foi o pioneiro, elaborando em 1991, o Programa de 

Desenvolvimento Turístico da Bahia PRODETUR – BA, servindo de referência para os outros 

estados do Nordeste. Coordenado pela Empresa Baiana de Turismo (BAHIATURSA) e da 

Secretaria de Turismo (SCT), por intermédio da Superintendência de Investimentos em Pólos 

Turísticos (SUINVEST) e com apoio de consultores nacionais e estrangeiros, o programa contou 

com o financiamento do BID repassados para os estados através do Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB) e da contrapartida do tesouro estadual.  

A evolução do turismo na Bahia foi definida através de cinco etapas conforme destaca 

Oliveira, (2005): a primeira ocorreu no período de 1951 a 1962, quando a exploração dessa 
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atividade era feita de forma incipiente e amadora; a segunda no período de 1963 a 1971 foi 

representada pela expansão do turismo baiano no cenário nacional e a conseqüente criação da 

BAHIATURSA; a terceira concretizou-se entre 1972 e 1990, com a implantação de uma nova 

política institucional, representada pela Criação do Conselho Estadual de Turismo e a elaboração 

do Plano de Turismo do Recôncavo; a quarta, de 1991 a 2002, corresponde à primeira estratégia 

turística do estado, o PRODETUR-BA e o PRODETUR I e,  a quinta etapa, corresponde à fase 

atual, o PRODETUR II que representa segundo a SCT (2005) uma nova estratégia turística do 

Estado, correspondente ao período de 2003 a 2020. 

No âmbito do PRODETUR – BA, em 1992, foram criadas sete zonas turísticas no estado da 

Bahia abrangendo 53 municípios a partir dos seguintes critérios: proximidade aos aeroportos, 

disponibilidade de grandes áreas desocupadas, quantidade e qualidade dos atrativos naturais e 

culturais e o grau de desenvolvimento do turismo. Com base no zoneamento turístico foram 

definidas as zonas Costa dos Coqueiros, Baía de Todos os Santos, Costa do Dendê, Costa do 

Cacau, Costa do Descobrimento, Costa das Baleias e Chapada Diamantina. A estratégia que deu 

origem ao PRODETUR–BA foi fundamentada em quatro vertentes principais e complementares: 

infraestrutura turística, proteção ambiental, marketing turístico e educação para o turismo(SCT, 

2005).  

O PRODETUR-BA teve como estratégia fundamental a criação e implantação de Centros 

Turísticos Integrados com duas diretrizes básicas: o meio natural como atração principal e a 

concentração de turistas sem massificação. Segundo a BAHIATURSA (1991) os critérios básicos 

para a seleção das áreas objeto de intervenção do PRODETUR-BA são: qualidade dos atrativos 

naturais, proximidade a um pólo turístico já consagrado, disponibilidade de grandes áreas 

desocupadas e possibilidade de implantação de equipamentos sem agressão ao meio ambiente, para 

não prejudicar a qualidade dos atrativos turísticos. O modelo de Centro Turístico Integrado foi com 

base nas experiências bem sucedidas no México, Caribe e empreendimento Eco Resort Praia do 

Forte, tendo o mercado internacional como público-alvo. Tal programa buscou inserir a Bahia no 

mercado turístico global, pois teria como vantagem em relação aos concorrentes internacionais, a 

disponibilidade de grandes espaços que permitem baixa densidade de ocupação. 
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[...] enquanto o Caribe e México apresentam densidades liquida de 100 a 150 
leitos/hectare (Cancun e Puerto Plata) a Bahia pode oferecer densidades liquidas de 10 a 
35 leitos/ hectare. Resorts da Coréia e Bali (Indonésia) já utilizam este argumento para 
distinguirem comercialmente como low densitty resorts (BAHIATURSA, 1992, p. 20).  

 

Os Centros Turísticos foram concebidos com a mesma lógica da criação dos complexos 

industriais baiano afirma Queiroz (2002, p.148-149) “para implantação dos Centros Turísticos 

estabeleceu-se uma parceria entre o Governo do estado da Bahia, representado pela Bahiatursa, 

coordenadora do programa e a iniciativa privada nacional e internacional”. De acordo com a autora esses 

centros turísticos foram dotados de um hotel-âncora capaz de atrair os demais investidores; esses hotéis 

contariam com o suporte de infraestrutura tal como o setor industrial, para desempenhar um papel 

articulador de incorporação dos investimentos turísticos privados. Assim, o governo participaria com 

inversões em infraestrutura e a concessão de financiamento para 50% do investimento em hotéis-âncora; 

os outros 50% estariam a cargo do BID. Esses teriam uma estrutura similar à de um Shopping Center, 

sendo gerenciados por uma administradora do condomínio, enquanto que a administração dos hotéis e 

dos condomínios residenciais, tipo village, também seriam contemplados, por administradores 

independentes e/ou administradores hoteleiros independentes do Centro Turístico. 

Os Centros Turísticos foram implantados no litoral baiano vinculados aos chamados fatores 

locacionais (acessibilidade, proximidade aos aeroportos mais importantes do estado da Bahia. Nesse 

sentido foram implantados prioritariamente o Centro Turístico Forte Sauípe (na Costa dos Coqueiros – 

ver figura 5), Centro Turístico Porto Seguro-Caraíva (na Zona Turística Costa do Descobrimento). Os 

demais centros Itacaré-Ilhéus (na Zona Turística Costa do Cacau), o Centro Turístico Ponta da Baleia- 

Abrolhos (na Costa do Descobrimento). O Centro Circuito Ecoturístico do Diamante e do Ouro (Zona 

Turística Chapada Diamantina) foi planejado, mas não foi implantado. 

O PRODETUR- BA foi incorporado ao PRODETUR- NE em 1995, ampliando as possibilidades de 

infraestrutura básica nos destinos turísticos do estado, ao tempo que novas ações foram empreendidas 

visando o fortalecimento institucional de entidades municipais e estaduais nas regiões contempladas pelo 

programa. Como decorrência desse processo, segundo a SCT (2005) os investimentos em ações 

prioritárias nas destinações turísticas baianas alcançaram U$ 250 milhões no período 1995-2005, 

direcionados para obras em aeroportos (Salvador, Porto Seguro e Lençóis), saneamento básico (Costa do 

Descobrimento) rodovias (Ilhéus- Itacaré e Porto Seguro- Trancoso), acessos viários e recuperação do 

patrimônio histórico (Salvador e Porto Seguro). Os investimentos públicos estão sendo aplicados em 
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obras de infraestrutura básica distribuídos em diferentes setores energia elétrica, transportes, saneamento, 

recuperação urbanística, limpeza urbana, preservação ambiental, marketing e promoção. Embora não 

apareça na tabela 3, sabe-se que os recursos gastos nesses dois últimos setores são também significativos. 

O setor de saneamento foi o que mais absorveu recursos U$ 840 milhões (34,8%) do total de inversões 

transportes absorveu U$ 644 milhões (26,7%) do total dos investimentos públicos.  

 

Tabela 3       

           Investimentos públicos por setor do PRODETUR BA e NE 1991 – 2010 

    Recursos aplicados                                             (US$ 1.000,00) 
  

Concluídos       %  Execução    %   Projeto            %  Total                % 

Energia elétrica 165.079            9.6 390           0.4  5.670              0.9 171.139           7.0 

Transportes 342.309          20.0  36.088      37.0 266.493          44.0 644.890           27.0 

Saneamento 701.598          41.2 27.925     28.2 110.495          18.0 840.018           34.6  

Rec. do patrimônio 

histórico 

156.841           9.2 17.898     18.2 55.702            9.0 230.441           9.5 

Sist. aeroportuários 160.177           9.5 -                 - 31.520            5.0 191.697           8.0  

Recup. urbanística 94.257             5.5 11.559      12.0 66.312            11.0 172.128           7.0  

Limpeza urbana 26.075             1.5 654           0.6 11.605             2.0 38.334             2.0 

Preserv. ambiental 4.912               0.3 3.794        3.4 12.878             2.0 21.584             0.9 

Outros 55.757             3.2      150          0.2 49.813             8.1 105.720           4.0 

Total 1.707.005       100 98.458     100 610.488          100 2.415.951       100 

Fonte: SETUR (2009) 

Dos investimentos realizados pelo governo baiano através do PRODETUR- BA e 

PRODETUR NE, 57% dos recursos foram para a Zona Turística Costa do Descobrimento (Porto 

seguro) e o restante foi para as Zonas Turísticas Baía de Todos os Santos (Salvador), Costa dos 

Coqueiros (Mata de São João) e Costa do Cacau (Ilhéus/ Itacaré). A ênfase das inversões foram 

para construção de estradas, saneamento básico, urbanização de vilas e povoados e energia elétrica. 

Em Porto Seguro, os recursos gastos foram voltados basicamente para a construção do aeroporto, 

saneamento básico e as comemorações dos quinhentos do “descobrimento do Brasil”. 

A reforma e modernização do Aeroporto Internacional de Salvador representou quase 

90% de todos os recursos investidos no PRODETUR NE I, na Zona Turistica Baía de Todos os 
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Santos. Esse investimento ocorreu juntamente com algumas ações de recuperação de patrimônio 

histórico. Vale destacar que, para essa Zona Turística, todos os investimentos do programa 

estiveram direcionados para Salvador. Na Costa dos Coqueiros, todos os investimentos foram 

realizados no município de Mata de São João e se resumiram a implantação do esgotamento 

sanitário para atender as demandas do Complexo Costa do Sauipe e Praia do Forte.  

O desempenho positivo do turismo na Bahia no período de 1991 a 2004 foi decorrente dos 

investimentos públicos e privados fomentados pelo PRODETUR- BA e PRODETUR NE I, 

justificando a elaboração de um plano estratégico para o desenvolvimento da atividade em longo 

prazo25. No período de 1991-2004, o governo baiano investiu cerca de US$1,6 bilhão na ampliação 

e melhoria das zonas turísticas do Estado, sendo US$ 250.000.000 foram provenientes do 

PRODETUR-NE. Assim, segundo a SCT (2005) o planejamento estratégico do governo baiano 

prevê os seguintes investimentos para os próximos dez anos: 

[...] se confirmado os prognósticos de crescimento da atividade e implantadas todas as 
ações estratégicas previstas até o ano de 2020 a Bahia terá investido cerca de U$ 3,3 
bilhões em infraestrutura pública nas ZTS do estado. Concomitantemente aos 
investimentos privados para zonas turísticas do estado totalizaram U$ 1,2 bilhão, 
estimando-se para o mesmo horizonte, mais de 6,4 bilhões de novos investimentos. 
Considerando-se o total de investimentos públicos realizados e previstos entre 
2003e2020 da ordem de 3,3 bilhões. Calcula-se que para cada U$ 1,00 de investimento 
público correspondem U$ 2,3 de investimentos privados. (SCT, 2005, p. 111). 

As mudanças no cenário político nacional, em 2003, e o crescimento ascendente da 

economia do turismo no contexto nacional e internacional levaram a criação do Ministério do 

Turismo (MTUR) visando priorizar o turismo como elemento propulsor do desenvolvimento 

socioeconômico do país, dentre outros objetivos. O MTUR elaborou o Plano Nacional do Turismo 

(PNT 2003-2007), objetivando o fortalecimento do mercado interno, a descentralização da 

atividade, historicamente concentrada no litoral e a consolidação do Brasil como um dos principais 

destinos turísticos mundiais. Em consonância com o PNT, em 2004, o PRODETUR NE, em sua 

segunda etapa, consolidou os destinos turísticos beneficiados pelo PRODETUR I e definiu como 

objetivos: a) fortalecer a capacidade municipal de gestão do turismo através do planejamento 

                                                 
25 Com esse objetivo foi publicado em 2005 o livro “Século XXI- Consolidação do Turismo: estratégia 

turística da Bahia (2003-2020). 
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participativo b) planejar estrategicamente (treinamento e infraestrutura para o crescimento do 

turismo) c) promover investimentos no setor privado.  

A primeira etapa do PRODETUR /NE I (1991) para fins de planejamento e execução dos 

investimentos utilizou o conceito de municípios âncora que [...] é o município referência na região 

dispondo de maior e melhor infraestrutura, dando suporte para os demais municípios da região.A 

exemplo Salvador, Porto Seguro, Prado, Valença, Mata de São João, Ilhéus Itacaré e Lençóis, 

Cachoeira, Juazeiro, Paulo Afonso, Barreiras e Feira de Santana foram considerados municípios 

âncoras. 

A segunda etapa do PRODETUR NE II propôs um novo zoneamento turístico 

incorporando o conceito de “pólos de desenvolvimento”. O BID exigiu dos governos estaduais 

como condição para adquirir financiamento à elaboração de um Plano de Desenvolvimento 

Integrado do Turismo (PDTIS) e a formação dos Conselhos Estaduais de Turismo (CET). Após a 

sua elaboração, os PDITS deveriam ser validados pelos Conselhos de Turismo e aprovados pelo 

BNB. Segundo SCT, em 2004, um convênio firmado com o MTUR no valor de U$$ 5,4 milhões, 

possibilitou ao governo da Bahia, as ações previstas no PRODETUR/ NE II, como a elaboração 

dos PDTIS dos quatro pólos turísticos prioritários definidos, a saber; Salvador e entorno, Litoral 

Sul, Descobrimento, Costa das Baleias e Chapada Diamantina. Essa regionalização denominou-se 

“Nova Geografia Turística da Bahia”, que em consonância com o PNT, buscou a interiorização do 

turismo, concentrada historicamente na zona litorânea, caracterizando uma nova política territorial 

(criação de mais quatro zonas turísticas no interior do estado: Vale do Jequiricá, Lagos do São 

Francisco, Caminhos do Oeste, Caminhos do Sertão e Chapada Diamantina) e passando a contar 

com mais duas zonas turísticas (Chapada Norte e a Chapada Velha). Atualmente, a Bahia possui 13 

zonas abrangendo 156 municípios turísticos, sendo que duas destas estão em fase de consolidação. 

Desse total, seis são classificados pelo MTUR como destinos indutores de desenvolvimento e 13 

como municípios - âncoras.  
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Figura 6  

Zonas Turísticas do Estado da Bahia 

 
Fonte: http://www.paraisoempreendimentos.com.br/bahia.php (2010) 

          Os destinos indutores são aqueles municípios com maior e melhor infraestrutura e com um 

conjunto de atrativos qualificados. De acordo com pesquisa realizada pelo MTUR, através de 

consultoria internacional foram identificados e classificados em todo o Brasil 65 destinos indutores. 

A Bahia possui cinco municípios indutores de desenvolvimento e mais um que está em processo de 

consolidação (Salvador, Mata de São João, Maraú, Lençóis, Porto Seguro e Itacaré).Esses municípios 

recebem do MTUR orientação e capacitação para desenvolver e elaborar planos de ação a fim de 

alcançar um nível de competitividade internacional e tem como responsabilidade induzir o 

desenvolvimento na região turística (SETUR, 2010). 
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     De acordo com a regionalização elaborada pelo PRODETUR II (2002) o Pólo Salvador e 

entorno é formado pelo conjunto de duas zonas turísticas, a Costa dos Coqueiros e a Baía de Todos os 

Santos. Essa denominação foi criada pela SCT para a elaboração de um planejamento estratégico 

integrado, processo necessário ao desenvolvimento sustentável do turismo na região e que atende aos 

requisitos do Termo de Referência do PRODETUR NE II.  

 

  5.5 O turismo em áreas protegidas no Litoral Norte da Bahia 

 

         Os municípios de Jandaíra, Esplanada, Entre Rios, Mata de São João, Camaçari e Lauro de 

Freitas compõem a zona turística Costa dos Coqueiros. A faixa litorânea desses municípios que 

compreende  193 km  está inserida em  Áreas de Proteção Ambiental. As UCs visam promover 

práticas de conservação da natureza, paradoxalmente, são nestas áreas aonde se desenvolve e 

concentra os investimentos públicos e privados para o desenvolvimento do turismo  

   
. De acordo com a SEMA (2010), a Zona Turística Costa dos Coqueiros possui 06 APAS. 

Seguindo a direção norte-sul, as APAs situadas na Costa dos Coqueiros distribuem-se 

inicialmente com a APA de Mangue Seco, criada pelo Decreto nº 605 de 06 de novembro de 

1991, justapondo-se a APA do Litoral Norte, criada pelo Decreto nº 1.046 de 17 de março de 

1992, que tem como limite físico a NE, o rio Real na divisa do estado da Bahia com o de Sergipe, 

estendendo-se pelo litoral até o rio Pojuca no limite Sudoeste. Em seguida, tendo como limite NE 

o mesmo rio (Pojuca), delimita-se a APA Lagoas de Guarajuba criada pela Resolução do 

CEPRAM 387/91 e 388/91 que se estende por uma faixa litorânea situada entre a BA-099 

(Estrada do Coco/Linha Verde) e o Oceano Atlântico, com largura variável entre 500 e 2.000 

metros e comprimento de cerca de 14 km. Tem-se a APA do rio Capivara, criada pelo Decreto 

Estadual nº 2.219 de 14 de junho de 1993, constituindo-se em parte integrante do sistema de 

unidades de conservação do Município de Camaçari, englobando grande parte da planície dos 

rios Jacuípe e Capivara Grande; Mais ao sul, tem-se a APA Joanes – Ipitanga, criada pelo 

Decreto Estadual nº 7.596 de 05 de junho de 1999, integrante do Sistema de Áreas Protegidas do 

Litoral Norte. Os limites desta APA abrangem parte dos municípios de Lauro de Freitas, Simões 

Filho, Candeias, São Sebastião do Passé, Camaçari, Dias D’Ávila, São Francisco do Conde e 
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Salvador visando preservar as nascentes das represas dos rios Joanes e Ipitanga e da sua região 

estuarina.  

Figura 7  

                        Poligonal das áreas de proteção ambiental do litoral norte da Bahia 

 

     Fonte: SEMA/CONDER (2010). 

 

 

As áreas protegidas do Litoral Norte foram criadas concomitantemente com a implantação 

da rodovia BA–099 “Linha Verde”, constituindo uma intervenção governamental no sentido 
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minimizar os impactos negativos que fatalmente ocorreria com chegada de novos investimentos 

públicos e privados para a promoção e desenvolvimento da atividade turística, hoteleira e 

imobiliária. De acordo com Gomes Sobrinho (2001), até 1990 o governo da Bahia contava com 

apenas 26 unidades de conservação. Esse número aumentou após investimentos nas zonas 

turísticas decorrentes do PRODETUR –BA e do PRODETUR NE. No período 1991 - 1999 foram 

criadas 49 UCs e 20 novas UCs entre 2000-2001, totalizando, hoje, 95 UCs cadastradas no estado 

da Bahia instituídas por decretos, portarias federais, estaduais e municipais.  

As APAs representam 79,1% do total das áreas protegidas do estado, espacialmente 

concentradas no litoral baiano onde se desenvolve com intensidade as atividades turísticas e 

hoteleiras e imobiliárias. O maior número de APAs deve-se à sua maior flexibilidade quanto à 

ocupação e uso do solo, bem como a sua adequação e orientação as diversas atividades 

econômicas sendo, portanto, menos restritivos que as demais unidades de conservação. Muitas 

dessas APAs foram criadas e administradas temporariamente pela BAHIATURSA, SCT em 

parceria com o CRA, e outros organismos estaduais e municipais. A partir de 2003, com a criação 

da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado, atual SEMA, a gestão das UCS 

ficou sob sua responsabilidade.  A criação da UCs e seus respectivos Planos de Manejo é um 

instrumento de ordenamento territorial e um diferencial competitivo para os empreendimentos 

turísticos, hoteleiros e imobiliários que se implantariam nas diversas ZTs do estado da Bahia, no 

âmbito do PRODETUR NE. A implantação dessas APAs vinculadas as ZTs turísticas se 

constituiu também em uma estratégia de valorização daquele espaço para reprodução do capital.    

  

[...] a criação das APAs atendeu à necessidade de proteger a diversidade biológica, 
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 
naturais no Estado, o que vem sendo feito sob orientação dos Planos de Manejo. Esses 
planos elaborados para as regiões turísticas estabelecem normas e regras para o uso 
sustentável desses recursos, de forma a garantir o monitoramentos dos impactos 
ambientais e sociais dos empreendimentos turísticos nos núcleos receptores. Ao 
promover a melhoria da qualidade ambiental nas destinações turísticas por intermédio 
dessas unidades de conservação, o governo do Estado está possibilitando ao 
empreendedor obter resultados mais lucrativos do seu investimento, o que se constitui 
num diferencial competitivo da oferta turística do Estado ( SCT, 2005, p. 49). 

 

 



   201   

      Essas intervenções governamentais, viabilizadas por políticas públicas setoriais para 

promover o desenvolvimento regional da atividade turística e hoteleira no estado da Bahia, 

produziram novas territorialidades marcando a grande capacidade do turismo para reordenar 

territórios, muito de acordo com a lógica de integração de mercados. Nos últimos vinte anos, a 

atividade turística foi considerada prioritária pelos diferentes governos estaduais, os quais têm atuado 

estrategicamente e na formulação de programas e planos de desenvolvimento do turismo 

(investimentos diretos estruturante, especificamente em infraestrutura básica e urbana, na promoção e 

marketing, na capacitação e formação de mão-de-obra para atrair investidores estrangeiros para o 

litoral baiano). 

Diante desse quadro, para que os projetos, programas e planos de desenvolvimento turístico 

alcancem seus objetivos de sustentabilidade, é necessário que haja decisão política nas diferentes 

esferas do poder público, fortalecendo e capacitando as instituições e integrando as políticas públicas, 

em especial, as de planejamento territorial urbano e ambiental.  Essas devem assegurar mecanismos 

legais para efetiva participação da população local em todos os estágios do processo de 

planejamento, gestão e controle das ações do desenvolvimento. 
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6. TURISMO RESIDENCIAL NO BRASIL E NO LITORAL NORTE DA BAHIA 

  

6.1 Antecedentes do Turismo Residencial 

   

A temática do turismo residencial é recente no Brasil, embora tenha apresentado 

grande desenvolvimento nos últimos anos concentrado-se na faixa costeira das regiões 

sul, sudeste e nordeste do país. Esse segmento de mercado envolve investimentos 

elevados no destino, em novos empreendimentos turísticos, que contemplam grandes 

resorts oferecendo condomínios residenciais, hotéis, pousadas, campos de golfe, 

marinas, centro eqüestre e náutico e uma moderna infraestrutura urbana e turística. A 

expansão desse novo segmento em escala mundial ocorreu na Europa depois da segunda 

guerra mundial, nomeadamente nos países nórdicos (inicialmente na zona rural e mais 

recentemente próximo aos centros urbanos e em áreas litorâneas). A partir das décadas 

de 60/70, o crescimento dessa atividade ocorreu com intensidade nos destinos litorâneos 

mediterrâneos e sul do EUA, implicando em complexas relações econômicas e espaciais 

que combinam mercado imobiliário e turismo, onde interagem vários agentes 

econômicos (grupos hoteleiros, promotores imobiliários, fundos de pensão e mercado 

financeiro). 

Brito (2010) narra que a origem do turismo e do turismo residencial remonta a 

Roma com a villa, inicialmente ligada à agricultura, sendo que a partir de finais do 

século I a.c. passou a ser utilizada para  viver o culto do lazer e do prazer mais desbra-

gado, concentrando-se na Baía de Nápoles e na urbe de Báias, que foi fruto exclusivo 

desta função. No Renascimento, reaparece a villa, no campo, para a vivência do prazer, 

já não reservada apenas aos privilegiados da realeza, aos nobres e aos clérigos, mas 

obra da burguesia, que cria a urbe. A queda do Império Romano provoca o 

desaparecimento dessa estrutura urbana, econômica e social. A Villa renasce no século 

XIV, mas a vivência do tempo livre no litoral volta em meados do século XVIII, com o 

surgimento da estrada de ferro e o barco a vapor.  

Em meados da década de 1950, a Europa da Abundância (designação que data dos 

anos 60, para caracterizar o período de paz, prosperidade e desenvolvimento 

econômico), aliada a democratização do transporte aéreo e ao clima ameno trazem para 

o Mediterrâneo residentes do Norte da Europa. Em torno dos aeroportos de chegada 

formam-se as zonas turísticas, a exemplo da Costa do Sol e da Costa Brava, Ilhas 

Baleares, e o Algarve (BRITO, 2010). É nesse contexto que se forma a oferta do 
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turismo e do turismo residencial na Europa do final do século XX e início do século 

XXI motivados principalmente, [...] pela demanda do baby boomers
26

 que adquiriram 

casas para viver o tempo livre das férias, em antecipação a aposentadoria, garantida pelo 

Estado-Providencia e pelo estilo de vida das gerações X e Y Brito (2010, p. 10). 

A partir dos anos 90, parte do crescimento da demanda é fruto da Europa da 

Dívida, que se desmoronou com a crise de 2008-2009. A Europa da Dívida se 

caracteriza segundo Brito (2009) pelo início da crise no setor imobiliário, devido ao 

financiamento facilitado para o promotor e o comprador como garantia de rendimento e 

mais-valia. Em meados de 2000, foi possível prever uma crise na promoção/venda do 

turismo residencial. As vendas cresceram demasiadamente em crédito fácil e pagamento 

inicial mínimo. O preço de venda por m² de área construída aumentou em um processo 

autodestrutivo, porque a competitividade crescente no mercado das estadias turísticas 

impediu que o rendimento da exploração turística compensasse o capital investido. 

Somando-se a isso, em 2008, a crise econômica internacional iniciada nos EUA 

denominada de “bolha imobiliária” atingiu diretamente o mercado europeu com amplas 

repercussões no setor turístico imobiliário. 

 O Turismo Residencial, terminologia utilizada na Europa, e Turismo de Segunda 

Residência, no Brasil, pela EMBRATUR, e Turismo Imobiliário utilizado pelos agentes 

do mercado imobiliário/turístico brasileiro, têm sido abordado com base em diferentes 

pontos de vista, originando muitas definições cujos limites reais são confusos, 

necessitando assim, de um aprofundamento conceitual e de reflexões teóricas. Trata-se 

de um tema complexo e uma expressão ambígua e contraditória nos seus termos, pois o 

alojamento turístico é por natureza temporário e o alojamento residencial por regra 

permanente, que pretende qualificar como turística a mera venda imobiliária de imóveis 

a não residentes. 

Cruz (2009) argumenta que Turismo Imobiliário é a expressão que vem sendo 

utilizada para fazer referência à intensificação do processo de urbanização da costa 

brasileira para o desenvolvimento imobiliário de segundas residências. É uma nova forma 

que o mercado imobiliário encontrou para expandir sem depender diretamente de 

financiamento público, das particularidades das economias locais e da demanda local, 

aliada a possibilidade de atrair novos capitais provenientes dos investimentos 

estrangeiros, afirma a autora. 

                                                 
26 Refere-se ao crescimento populacional significativo que ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Baby_boom 
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As primeiras pesquisas sobre turismo residencial foram desenvolvidas na Europa, 

Canadá e posteriormente nos EUA, pois foram nessas regiões onde se iniciaram as 

experiências de segunda residência para fins lazer e de ócio, conforme relata Muller 

(2009): 

Las vivendas secundarias son parte del patrimônio nórdico. En ningun lugar 
del mundo es tan común a propriedad de una segunda residência com fines 
recreativos como los países nórdicos. La importância de este tipo de vivendas  
no reside únicamente em su uso para el ócio, sino tambien em el hecho de que 
constituyen uma parte significativa del folclore nórdico, y libros de gran 
formato, promociones turísticas, etc., reproducen com frecuencia su imagen. 
Esto es cierto, sobre todo, em el caso de Suécia, donde la segunda residência 
há formado parte de la vida social desde la segunda mitad del siglo XIX. 
Apesar de que el  turismo residencial goza de una gran popularidad se 
encontro com la competência del turismo charter internacional, especialmente 
durante la decad de 80. Em los años noventa en cambio, rejuveneció debido a 
la cresciente movilidad a través de determinados sectores del  mundo 
industrializado y a pautas geográficas emergentes de producción  y consumo. 
Em la actualidade lãs vivendas secundarias son consideradas oportunidades 
para l desarrolo regional, anque también se las acusa de provocar um 
desplazamiento rural ( MULLER, 2009, p.19-20): 

 
O desenvolvimento do turismo residencial em destinos europeus se concentrou 

nas regiões litorâneas da Espanha, Portugal e a Itália e nas regiões montanhosas da 

França, Suíça e da Suécia, sendo os Estados Unidos (Flórida) e Espanha países que 

lideram esse negócio a nível mundial. Na Espanha, o turismo de segunda residência se 

concentra na costa mediterrânea nas províncias de Alicante, Valencia, Málaga e Murcia 

e nas Ilhas Baleares e, recentemente, nas províncias de Tarragona e Gerona. Nesse 

cenário, Mallorca, Menorca, Ibiza e Tenerife (Ilhas Canárias) aparecem constantemente 

na lista de ilhas mais procuradas pelos turistas residentes.  

 

  Figura 8: Hotel Calles de Mallorca/ Espanha 
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Figura 9: Club Robinson Cala Ferrera – Palma de Mallorca 

 
 Fonte: Grupo de pesquisa Turismo Território e Sustentabilidade- Univ. Ilhas Baleares 

 

Em Portugal, o turismo residencial se concentra nas regiões norte e centro e no 

Algarve, a zona costeira é a mais importante região turística do país. Outras regiões 

como a Costa Alentejana, Costa Azul e Oeste estão previstos novos investimentos 

conforme salientou o ministro da economia de Portugal (2010): 

 
Os empreendimentos imobiliários com uma componente residencial para 
estrangeiros previstos para Portugal, durante os próximos quatros anos estão 
avaliados em mais de 3,6 milhões de euros. Os seus promotores estão 
interessados no Algarve, região turística por excelência, mas também na região 
do Oeste e Alentejo. O mercado potencial chega a 600 mil proprietários 
estrangeiros o que movimentaria 150 milhões em compra de imóveis. O 
segmento do turismo residencial é uma prioridade do governo que quer induzir 
crescimentos econômicos rápidos, o exemplo referido pelo governante são as 
Ilhas Baleares e a Flórida (Turismo de Portugal, 2010). 
 

  
Almeida (2009) em sua tese de doutorado trata sobre “Aeroportos e Turismo 

Residencial: do conhecimento às estratégias”, analisou a importância do Aeroporto de 

Faro no desenvolvimento do turismo residencial no Algarve, o uso da gestão integrada 

do conhecimento para estabelecer parcerias estratégicas e o trabalho em rede para 

fortalecer e aumentar a competitividade das empresas que atuam no setor turístico na 

região. 

A autora identificou vários estudiosos que se dedicaram ao tema, sendo a primeira 

referência relacionada à Ljungdahl (1938), o qual realizou uma análise sobre as 

segundas residências em Estocolmo ainda antes da II Grande Guerra Mundial. Wolfe 

(1951/1977) estudou o fenômeno no Canadá e Clout (1969/ 1977) e Hall (2004) nos 

Estados Unidos. Outros autores trataram sobre o tema em diversas regiões do mundo, 
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como Mazón e Aledo (1996), Monreal (2001), Taubamann (1973), Jaakson, (1986), 

Gartner (1993) e Tress (2000). Esses autores propõem definições distintas para o 

turismo residencial e várias expressões como: residência secundária, segunda 

residência, vivienda secundária.  

 

  Figura10: Empreend. turísticos-residenciais / Vilamoura /Portugal 

 
  Fonte: http://vilamoura.costasur.com (2011) 

 

 

 

     Figura 11: Empeend. turísticos-residenciais / Vilamoura/ Portugal 

 
  Fonte: picosderoseirabrava.blogspot.com/2010/09/vilamoura.html (2011) 
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Aledo, et al (2008) define o turismo residencial como “a atividade econômica 

que se dedica a urbanização, construção e venda de segundas residências que compõe o 

setor extra-hoteleiro, cujos usuários utilizam como alojamento para veranear ou residir, 

de forma permanente ou semi-permanente, fora de seus lugares de residência habitual e 

que respondem a novas formas de mobilidade e residencialidade das sociedades 

avançadas”. 

Tendo em vista a ambigüidade das definições, outros autores como Berbier 

(1969) denomina de residência secundaria “alojamento pertencente a uma pessoa que já 

possui uma residência principal e que reside normalmente em uma cidade ou pelo 

menos longe da sua casa de campo, que visita ao fim de semana ou em férias”. Já 

Taubamann (1973) e Tress (2002) denominam turismo de segundas casas a “utilização 

recreacional de segundas casas por parte dos seus proprietários, amigos ou familiares 

dos mesmos, ou turistas que lhes arrendaram a casa”. Com base nesses autores, Almeida 

(2009, p.271) propõe a seguinte definição de alojamento de turismo residencial: “ 

imóvel utilizado de forma sazonal e como segunda habitação, inserido em um 

empreendimento turístico em propriedade plural com serviços complementares e 

equipamentos de animação ou em um meio de alojamento local que, quando 

devidamente registrado, pode ser comercializado para fins turísticos”.  

Segundo Aledo et al (1996), o objeto do turismo residencial não é atrair turistas 

e ofertar-lhes serviços. Sua atividade central é produzir solo urbano, construir casas e 

vendê-las. O processo turístico residencial consta de quatro operações: 1) compra de 

terra 2) transformação em solo urbano 3) construção de imóveis e urbanização do 

espaço 4) venda dos imóveis.  Nesta perspectiva, os autores consideram o turismo 

residencial como “o setor que se dedica à compra de solo, à produção de imóveis, 

serviços e infraestrutura anexa e à venda das mesmas. O uso dessas residências pode ser 

para finais de semana, períodos de férias ou como residências semipermanentes ou 

permanentes. Os usuários das residências turísticas no litoral mediterrâneo espanhol 

procedem: a) do entorno próximo as promotoras imobiliárias; b) do centro e norte da 

Espanha; c) de outros países da União Européia, principalmente do Reino Unido e 

Alemanha. ALEDO (2008). 

Para Assis (2003), a segunda residência converte o “fim de semana” em um fato 

sociocultural característico da sociedade contemporânea. A redução da jornada de 

trabalho, a degradação do meio urbano e o advento do automóvel particular 
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contribuíram para a eclosão do fim de semana como principal período de 

aproveitamento do tempo livre, sobretudo, via segunda residência. 

 A localização da segunda residência é definida pela relação dos fatores tempo-

custo-distância, lembra Pearce (1991), Tulik (1998) e Assis (2003). Pearce (1991), 

considerou que os principais fatores de distribuição de segundas residências são: a 

distância dos grandes centros populacionais, a qualidade e atributos da paisagem, a 

presença do mar, rios ou montanhas, outros recursos recreativos, a disponibilidade de 

terra e os climas das regiões receptoras e emissoras.  

Tulik (1998) explica que tradicionalmente, as áreas de segunda residência 

tendem a se distanciar do centro urbano à medida que se expandem e se urbanizam, 

migrando da periferia urbana para a zona rural. Além da relação tempo-custo-distância, 

a autora salienta que a localização destes domicílios é influenciada também pelo fator 

cultural (no caso europeu), onde nas aéreas de ocupação antiga, a maioria das segundas 

residências provém de heranças ou da aquisição de casas rurais desocupadas ou pelo 

fator comercial que segue a lógica da especulação imobiliária, tendendo a lotear e 

vender desordenadamente os terrenos para segundas residências, levando à saturação da 

paisagem e à busca por áreas mais distantes. Outro fator é a proximidade dos recursos 

naturais e culturais dos centros emissores, destaca a autora. 

Assis (2003) considera que os fatores tempo/custo/distancia sejam determinantes 

na localização das residências de uso ocasional, porém outros aspectos devem ser 

observados: 

 A disponibilidade da renda e do tempo livre influencia na escolha da 
localização da segunda residência, pois, quanto mais distante da residência 
permanente, maior é o tempo e os custos de acesso a este domicilios de uso 
ocasional. A propriedade de uma segunda residência em áreas muito 
distantes da residência principal inviabiliza a sua freqüência assídua nos 
finais de semana, levando o proprietário a usá-la, principalmente, nas 
temporadas de férias nas quais pode se dispor de um tempo de maior estadia. 
Porem, atualmente, com o avanço tecnológico dos meios de transportes 
(aéreos, e dos automóveis particulares) e melhoria de vias de acesso, o fator 
distancia, em alguns casos, pode se tornar secundário ou irrelevante na 
escolha da localização da residência secundaria, (ASSIS, 2003, p. 115). 

 

As definições apresentadas sobre segunda-residência levam-nos a considerar duas 

questões, como: o tipo de utilização/finalidade e a temporalidade. A segunda residência 

pode ter diferentes tipos de uso (casa de férias, misto de casa de férias e aluguel, casa 

para alugar como forma de investimento, com temporalidades diversas que oscilam 

entre finais de semana, férias e até meses). 
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Considerando as diversas abordagens e definições e o contexto histórico em que 

os diferentes autores estudaram o turismo residencial, observa-se que há uma 

convergência para o entendimento de que a residência secundária é um tipo de 

hospedagem, basicamente vinculada ao turismo de lazer, sendo, portanto, caracterizada 

como um tipo de alojamento turístico. Entretanto, do ponto de vista conceitual, o uso 

permanente das residências secundárias não são consideradas como atividade turística. 

Todavia, os grupos de pessoas que viajam da sua residência principal para segundas 

residências são considerados turistas pelas instituições oficiais de turismo, sejam eles 

proprietários, amigos, familiares ou até mesmo pessoas que aluguem essas casas. 

Contudo, deve-se observar que o conceito e o uso/finalidade da residência secundária 

desde meados do século passado até hoje foi evoluindo e tornando-se um fenômeno 

complexo, argumenta Assis (2003): 

 

primeiro considera-se a segunda residência um alojamento turístico 
particular, ou seja, uma propriedade privada. Esta questão da propriedade 
nos remete à característica básica da segunda residência – a renda como 
fator diferencial que define quem pode possuir, alem do domicílio 
permanente (primeira residência) um outro destinado ao lazer de finais de 
semana e nas temporadas de férias. A residência secundaria pressupõe a 
disponibilidade de uma renda excedente, pois implica em custos com a 
compra do terreno, construção do imóvel (quando não se compra o imóvel 
construído), impostos e transporte particular. Estes fatores fazem da segunda 
residência uma modalidade de alojamento turístico elitista, símbolo de status 
social, características das camadas sociais alta e, na sua grande maioria, 
média (ASSIS, 2003, p.12). 
 

 
A residência secundária se afirma cada vez mais como uma opção de 

investimento, relata Soneiro (1991, p.151-52). A residência secundária [...] é um 

investimento rentável, como comprovam os fatores fundamentais: seu escasso índice de 

freqüentação, pois permanecem vazias a maior parte do ano e o escasso tempo que 

geralmente pertence ao mesmo proprietário. Muitos proprietários, para obter uma renda 

excedente, alugam suas segundas residenciais a outros turistas, arrendam ou emprestam 

a parentes e amigos a maior parte do ano.   

Segundo a OMT (2009), a segunda residência limita-se à propriedade residencial 

para fins de veraneio e turismo, não sendo, portanto, a residência principal (primeira 

residência) do titular. Nesse espaço, serviços relacionados com o turismo são oferecidos 

e, conseqüentemente, consumidos pelos visitantes do local, que utilizam as propriedades 

como abrigo para desfrute daquele destino. 
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As diversas definições de segunda-residência estão relacionadas com a gestão dos 

destinos turísticos e com o impacto socioambiental que a vinda de turistas causa à 

região, principalmente quando há uma discrepância entre as condições socioeconômicas 

e culturais de quem antes a habitava. Por isso, as questões que estão em debate referem-

se a: mudança que esse tipo de atividade pode representar para a região, que pode 

promover tanto o desenvolvimento, como o aumento de desigualdade social e 

degradação socioambiental e crescimento econômico não sustentado.  

 

6.2 Turismo Residencial na Espanha e em Portugal 

 

 Em Espanha, vários estudiosos se dedicaram a estudar as repercussões socio 

espaciais, econômicas e os conflitos sociombientais decorrentes da produção do espaço 

turístico pelos grupos hoteleiros e imobiliários.  A exemplo dos geógrafos da 

Universidade de Ilhas Baleares  I. Murray, O. Rullán, M.Blazquez,  entre outros. Dentre 

os estudos desenvolvidos por estes pesquisadores destacam-se: “Els indicadors de 

sustentabilidade socioecológica de Illes Baleares -2003-2008, Murray, Blazquez e et all 

(2010), Los efectos territoriales de las dinámicas globales en unas islas turísticas 

mediterrâneas: las baleares, “el periplo sustentable” Rullán (2010), Transformaciones 

recientes em barrios turísticos maduros: los casos de Palma de Mallorca y  Las Palmas 

de Gran Canária, Perez  et all  (2009). 

Pesquisadores da Universidade de Alicante, como Mazón (1987) e Aledo (1996) 

analisaram os efeitos territoriais, ambientais e sociais do turismo residencial na 

Espanha. Mazón (1987, 1997) estudou a região da Costa Blanca, particularmente, a 

Playa de San Juan, onde se produziu um espaço densamente edificado e ambientalmente 

degradado. Por sua vez, Aledo (2007) analisou o desenvolvimento socioespacial do 

turismo residencial na Costa Alicantina identificando quatro etapas no processo de seu 

desenvolvimento, sendo que em cada fase dominava um produto sem implicar no 

desaparecimento dos produtos anteriores. 

Segundo Aledo (2007), a primeira fase de desenvolvimento do turismo residencial 

nessa região iniciou-se em meados da década de 1970 até o começo da década de 80, 

caracterizada pela implantação de pequena urbanização dispersa e prédios com 

apartamentos na primeira linha da praia com vista mar. A segunda foi marcada pela 

implantação de centenas de bangalôs e casas individuais até 1994. A terceira (1994-

2002) caracterizou-se pela macro-urbanização de 1000 e 2500 residências no entorno de 
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campos de golfe, ocasionalmente acompanhadas de um hotel de alto padrão de 4 e 5 

estrelas, evoluindo até os dias atuais e oferecendo uma ampla gama de serviços aos 

residentes. O turismo residencial em Espanha iniciou a quarta fase, a partir de 2002, 

caracterizando-se pelo surgimento de um novo produto o Resort Turístico-Residencial, 

implicando em um salto qualitativo e quantitativo do setor. O autor denomina esse novo 

produto de Centro Turístico Residencial (CTR) que, do ponto de vista conceitual, 

apresenta as seguintes características:  

 
“El sector há inventado um nuevo entorno turístico, exclusivo, privatizado y 
centripeto. Los resorts turístico-residenciales tienen uma estructura cerrada, 
com fuertes medidas de seguridad que impiden el acesso a personas no 
deseadas. Poseen una importante dotación de infraestructuras (energia, y 
depuradoras/desaladoras de água, autovias y carreteras de acceso) de 
financiación publica y/o privada. Com el objeto de satisfacer todas lãs 
demandas de los residentes y alargar La relación clientelar con los 
proprietários de las viviendas más allá de la compra de la misma, la empresa 
promotora gestiona y proporciona uma larga serie de servicios, da la salud y 
atención hospitalaria, fitness, restauración, centros comerciales, enseñanaza, 
seguridad, mantenimiento de las casas y jardines, servicio de alquiler de las 
viviendas, etc. El objetivo es convertise em uma unidad de ócio residencial 
privatizada, autônoma e independiente del território en el  que se instale. 
Una burbuja turística que adapta el concepto de hotel todo-incluido al 
turismo residencial, (ALEDO, 2007, p.7) 

 

 De acordo com Aledo (2007) apud Greenpeace e Vera Rebollo, três fatores 

explicam o aparecimento deste modelo de macrourbanização com campo de golfe. O 

primeiro fator é de ordem econômica (uma casa em um resort com “green” custa até 

40% a mais que outra sem estas instalações), o segundo fator aponta para a 

impossibilidade de encontrar solo próximo do litoral (devido a quase total densificação  

urbanística do litoral) e o terceiro fator faz referência a desqualificação de alguns 

destinos costeiros (conseqüência da massificação da atividade e déficit dos serviços 

públicos e infra-estrutura). O turismo residencial encontrou no campo de golfe um 

elemento que agrega um valor a seu produto imobiliário, quando se vê obrigado a 

deslocar-se da primeira linha da costa, substituindo o azul do mar pelo verde. 

Do ponto de vista socioespacial, econômico, ambiental e territorial, o turismo 

residencial apresenta as seguintes características conforme descreve Aledo (2007); 

1)  Os projetos turísticos residenciais caracterizam-se pela extensa dimensão espacial e 

econômica. Este modelo de macrourbanização demanda investimentos em terras, 

infraestruturas e serviços (transportes, energia elétrica e de abastecimento de água). As 

infraestruturas são o primeiro passo para a conversão da terra em solo transformando 
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terras de baixo valor em solo pronto urbanizável, favorecendo a valorização e os 

processos especulativos;  

2) Os complexos turístico-residenciais são construídos conforme modelo fechado com 

máxima segurança, sendo modelo excludente que aparta a área urbanizada e as 

comunidades localizadas no seu entorno. Ao mesmo tempo, procura atender todas as 

necessidades dos residentes do empreendimento ofertando múltiplos serviços 

(supermercados, colégios, empresas de ócio e desportes etc.), com o objetivo de 

maximizar os gastos do residente com os serviços ofertados pela empresa; 

3) O setor turístico-residencial caracteriza-se pela capacidade de deslocalização, de 

mobilidade, a transferência de determinadas localidades costeiras acabou declinando, 

devido ao consumo de todo o solo disponível ou da redução de qualidade do destino, 

devido ao desenvolvimento turístico-residencial. Nesta etapa do ciclo de vida do 

turismo residencial, as grandes empresas promotoras/construtoras deslocam seu campo 

de operações para lugares até então inexplorados com disponibilidade de solos mais 

baratos; 

 4) As companhias áreas de baixo custo/ low coast desempenharam um papel 

fundamental para facilitar a hipermobilidade do cidadão transnacional. O êxito logrado 

pelos projetos turístico-residenciais na costa ibérica (no litoral e ilhas mediterrâneas) 

deveu-se à interação entre companhias aéreas de baixo custo e empresários do setor 

turístico. Os turistas nórdicos gastam em média 2 horas ao se deslocarem de seu lugar 

de origem a sua segunda-residência; 

5) As intervenções urbanísticas do turismo residencial transformam o território, alteram 

a  paisagem e os ecossistemas locais, elevando o consumo de recursos naturais e criando  

externalidades negativas (resíduos sólidos urbanos e contaminação dos solos e das 

águas). Tais impactos ambientais, além da construção e urbanização, incluem os efeitos 

decorrentes das infraestruturas de transporte (estradas e aeroportos) que facilitam o 

acesso, aumentam a demanda internacional e obras de infraestruturas (hidráulicas e de 

produção e distribuição de energia) capazes de assegurar elevados consumos dos 

complexos turístico-residenciais, a exemplo dos centros de esportes e lazer (campos de 

golfe e centro náutico). 

Esta lógica empresarial caracteriza-se pela busca imediata de resultados 

econômicos, por sua capacidade mobilidade/deslocamento e pela grande disponibilidade 

de capital e tecnologia que dispõe. Nestas condições o setor de promoção imobiliária 

pode escolher e evitar os limites locais transferindo seus investimentos a outros lugares. 
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É uma lógica baseada na transferência de externalidades ambientais negativas as 

comunidades locais que absorvem boa parte dos impactos negativos provocados pela 

atividade, desse modo as empresas escapam dos mesmos mediante sua transferência de 

seu campo de operações (ALEDO, 2007). 

Em 2005, Aledo e Mazón analisaram a evolução espacial do turismo residencial 

espanhol destacando os seguintes aspectos: 1)o turismo residencial caracterizou-se pela 

sazonalidade e concentração espacial; 2) escassez de sua oferta complementar (por não 

estar sujeito as regras do mercado); 3) por gerar turistas cativos; 4)pela escassez ou 

ausência de planejamento na sua extensão e crescimento espacial; 5) pelos notáveis 

benefícios empresarias que produz; 6) pelos rendimentos via impostos e licenciamento 

de obras que geram para as prefeituras locais receitas que ocasionam dependência e 7) 

pelos casos de corrupção urbanística ligado a numerosas ações turístico-residenciais.  

Os autores salientam que à medida que o setor foi se desenvolvendo e se 

expandindo, algumas características foram reforçadas e outras reduzidas, como é o caso 

da sazonalidade e da concentração espacial. A redução da sazonalidade está ligada ao 

aumento das viagens turísticas fora de temporada (verão e férias), assim como o alto 

percentual de aposentados entre os usuários do turismo residencial que residem de 

forma permanente ou quase permanente nestas “viviendas” turísticas. A concentração 

espacial sobre a linha de costa, devido à quase total ocupação dos espaços livres, fez 

com que as empresas construtoras estendessem seus investimentos até os municípios de 

“segunda linha” e, mais tarde, até os municípios do interior (Aledo y Mazón, 1997, 

2005).  

Figura 12: Orla marítima de Palma de Mallorca.  

 
Fonte: Grupo de Pesquisa Turismo, Território e Sutentabilidade da Univ. Ilhas Baleares. 
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Figura 13: Hotel Callas Viñas. P. Mallorca 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa Turismo, Território e Sustentabilidade/ Univ. Baleares 

 

O comportamento do mercado turístico-residencial apresenta, hoje, características 

ainda mais complexas formado por dois tipos de usuários/clientes (ALEDO et all, 

2009). Os autores classificam os clientes do turismo residencial em: residencialista e 

veranista residencial. O primeiro é definido como aquele usuário da residência turística 

que passa mais de seis meses do ano em sua segunda residência. O segundo é definido 

como aquele usuário sazonal da segunda residência turística que ocupa sua segunda 

residência somente nas férias. No que se refere ao comportamento do mercado turístico 

residencial Aledo et all (2009) enumera os seguintes aspectos: 

I- A elevada sazonalidade na ocupação das segundas residências: gera um 

modelo de desenvolvimento urbano e turístico carente de população permanente, ou 

seja, são zonas completamente urbanizadas e vazias de população residente. Quem 

visita uma zona turística desse tipo fora de temporada tem a impressão de estar em uma 

espécie de “cidade fantasma”, pois permanece a maior parte do ano vazia. Em geral, a 

infraestrutura e os serviços são planejados pelos gestores públicos municipais para 

atender a população local recenseada que é inferior a população veranista. Esse fato 

provoca um duplo efeito com relação às infraestruturas, serviços essenciais e turísticos. 

Na alta temporada, os serviços e as infraestruturas são superutilizadas pelo elevado 
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número de residentes, ao contrário, na baixa temporada ocorre uma subutilização destes. 

Deste modo, é habitual a carência de todo tipo de serviço para a escassa população 

permanente. Por outro lado, o turismo residencial fragiliza o setor empresarial local, a 

exceção do setor imobiliário. A residência secundária desocupada não gera nenhum 

efeito multiplicador nas economias locais, pois a demanda pelo comércio e os serviços 

ofertados se concentram na alta temporada (verão). Na maior parte do ano os 

empresários locais se defrontam com o vazio demográfico sendo obrigados a fechar o 

seu negócio. 

   II- Ofertas complementares pouco desenvolvidas: a sazonalidade é um dos 

problemas de maior relevância do modelo turístico residencial, aliada a adequada oferta 

complementar (como restauração, oferta de ócio, oferta cultural e desportiva). Muitas 

vezes se confunde a indústria turística com o negócio imobiliário baseado na 

especulação do solo e na construção e venda de residências. Essa simplificação do fato 

turístico provocou uma apropriação indevida pelos promotores imobiliários que se 

voltaram basicamente a questões relacionadas à urbanização alheias a indústria turística 

que sentiu a necessidade de criação e desenvolvimento de oferta complementar.  Nessa 

perspectiva foram construídos campos de golfe e marinas desportivas, visando agregar 

maior valor à oferta imobiliária. 

       III- Produto turístico de difícil comercialização estruturado da seguinte forma: 

a) compete de forma desleal com o setor hoteleiro; b) os canais de comercialização 

estão nas mãos de empresas estrangeiras; c) as empresas construtoras e promotoras, em 

sua maioria, são pequenas e carecem de cultura empresarial. As casas turístico-

residenciais não saem de forma oficial ao mercado turístico. Por exemplo, em 2000 o 

número de apartamentos registrados na província de Alicante pela Agencia Valenciana 

de Turismo era de 17.725, porém somente na zona litorânea se contabilizou 343.910 

casas turístico-residenciais, de acordo com o Censo em 2001. Portanto, não existem 

mecanismos de controle por parte das autoridades e aquelas unidades que são ofertadas 

no mercado para aluguel fazem de forma oculta e fraudulenta para o fisco. Hoje, a 

oferta de residências turísticas se constituiu em uma das maiores competidoras do setor 

hoteleiro espanhol.  Este tipo de oferta de alojamento vem sendo favorecido pelo êxito 

das companhias aéreas de “low cost” que concorrem com preços bastante competitivos. 

As viagens aéreas sumamente econômicas e alojamento gratuito são elementos 

suficientemente atrativos para estimular a demanda de determinados grupos sociais com 

escasso poder de compra, com comportamentos pouco dinâmicos e com pobres aportes 
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nas economias e ao emprego nos destinos turísticos.  Esse modelo de turismo contribui 

para uma maior massificação, colapso das infraestruturas e serviços disponíveis e, 

conseqüentemente, para perda da imagem e da qualidade do produto global ofertado 

pelos municípios de vocação turístico-residencial. 

 IV-Alto grau de fidelidade ao destino turístico: tanto o residencialista quanto o 

veranista mostram alto grau de fidelidade ao destino. No caso do turista residencial é 

clara sua decisão de comprar uma nova casa com o objetivo de construir um novo foco 

residencial, uma nova rede social e um novo estilo de vida geralmente associado a sua 

nova fase não produtiva. Já o veranista, o gasto com a compra da segunda residência 

exige uma rentabilidade com o uso e/ou com o aluguel. Esta fidelidade é favorável ao 

turismo residencial já que é difícil que uma pessoa ou grupo familiar adquira o caráter 

de turista residente sem ter sido antes um turista normal, assíduo, fidelizado e, por isso, 

conhecedor da região se vinculando de forma mais permanente com o destino turístico. 

   V- Menor inclinação ao gasto – essa fidelidade ao destino contrasta com a escassa 

rotatividade dos turistas residenciais e por um menor gasto de turista/dia. Os usos 

turísticos deste tipo de turismo são mais domésticos e menos dados ao gasto externo. 

Segundo dados da Instituto de Estudos Turísticos da Espanha (IET/FAMILITUR, 

2004), o nível de gasto médio de um turista alojado em estabelecimento hoteleiro é de 

93,4 €, enquanto que o do turista residencial é sensivelmente inferior 33,9 €, quando se 

trata de uma residência alugada é de 17,1€. 

        VI- Efeitos ambivalentes nas finanças municipais: a legislação urbanística 

espanhola permite que as corporações locais executem boa parte da gestão e 

planejamento do solo. A maioria dos Conselhos Municipais costeiros tem financiado 

seus orçamentos nos recursos gerados pelos impostos urbanísticos. Esta é umas das 

principais razões que explica a ausência de planejamento. Tanto as autoridades locais 

como os empresários imobiliários vêem o planejamento urbano como um obstáculo ou 

um freio, para o contínuo e acelerado crescimento dos benefícios econômicos que a 

construção das urbanizações produz. Sobre os Conselhos Municipais costeiros 

espanhóis recaem desde a promulgação da Lei do Solo de 1956 à responsabilidade do 

planejamento urbano. Desta forma, os Conselhos Municipais encontraram no urbanismo 

desde o início do desenvolvimento turístico, um mecanismo ideal para conseguir 

maiores ingressos econômicos e sanar os cofres municipais através dos importantes 

benefícios econômicos derivados da realização dos Planos Parciais, licenciamento e 

certidões de habite-se. Assim, a urbanização se constitui em um componente estrutural 
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dos governos locais, porque os Conselhos Municipais fomentam a construção de novos 

assentamentos turístico-residenciais, apesar de que com este procedimento se destrói as 

próprias bases da indústria turística pela ocupação intensiva do solo e a destruição da 

paisagem (ALEDO, 2007apud MAZÓN). 

VII-Turismo residencial e insustentabilidade ambiental – o modelo de turismo 

residencial desenvolvido na Costa Blanca possui fortes debilidades estruturais como: 

baixa qualidade da oferta residencial e complementar, déficits de infraestrutura e 

serviços e escassez de terras para urbanização. A essas dificuldades somam-se os 

problemas ambientais gerados pelo modelo em decorrência do rápido crescimento sem 

planejamento, o que ocasionou significativos impactos ambientais aos municípios do 

mediterrâneo espanhol, como: grandes extensões cobertas de asfalto e cimento que 

impermeabilizaram o solo favorecendo os processos erosivos e a desertificação e o 

esgotamento dos recursos básicos, como: a água e o solo cujos recursos são limitantes 

ao desenvolvimento do turismo residencial. No sul da Costa Blanca, o déficit hídrico 

ocorre por que a demanda é superior a oferta regional de recursos disponíveis buscando 

resolver mediante a transferência de água procedente de outras bacias. 

Aledo  et al (2008) concluiu que as limitações socioambientais impõe um ciclo 

de vida curto em escala local deste setor e o mono cultivo leva a uma situação de alto 

risco, o que torna  o turismo residencial insustentável tanto do ponto de vista ambiental  

quanto espacial. Para um melhor entendimento de como se mantém o processo 

socioeconômico apesar das limitações socioambientais, os autores identificaram os 

atores sociais (individuais e coletivos) que intervêm no modelo e o tipo de relações que 

se estabelece entre eles. De acordo com os autores, os agentes sociais que determinam o 

funcionamento do modelo turístico-residencial no litoral mediterrâneo espanhol na 

Costa Blanca, na província de Alicante são: os turistas residenciais, os empresários, 

políticos e os residentes espanhóis. 

Os turistas residenciais são pessoas que compram ou alugam uma segunda 

residência (apartamento, bangalô e principalmente uma casa) residentes na província de 

Alicante, em outras regiões espanholas ou em países no centro e norte da Europa. Na 

maioria são aposentados que decidem usufruir do tempo livre na costa do mediterrâneo 

se convertendo em pseudoturistas propensos a formar colônias em bairros inteiros onde 

moram desde alguns dias do ano até a maior parte do tempo. Em geral, os turistas 

residenciais possuem um capital econômico e cultural superior à população autóctone 

com que mantém apenas relações de vizinhança. O seu movimento irregular sazonal e 
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migratório provoca confusão acerca do seu verdadeiro lugar de residência e como 

conseqüência dificulta consideravelmente o desenho de políticas de gestão municipal. 

São pessoas com alta mobilidade seja mediante transporte terrestre (nacionais) ou aéreo 

(estrangeiros) se encontram a pouco tempo da sua residencial principal ou dos seus 

familiares. Por outro lado, seu estilo de vida e hábitos de consumo se aproxima mais dos 

residentes do que do turista hoteleiro convencional 

Com relação aos empresários, é necessário diferenciar entre aqueles ligados a 

indústria da construção (construtores, promotores, imobiliárias) e aqueles vinculados ao 

negócio da hotelaria. Os primeiros correspondem ao grupo que tem maior mobilidade 

operativa. Sua vinculação com cada município turístico equivale a um empresário com 

poucos recursos e bens imóveis. Esgotado os recursos transfere-se para outras regiões 

com mais recursos disponíveis. Este grupo concentra uma maior quantidade de capital 

em suas diversas formas: econômico (ao receber maior parte do beneficio resultante da 

indústria urbanística e do comércio imobiliário), cultural (possui uma alta qualificação 

ou recebe assessoramento em termos econômicos, jurídicos e urbanísticos), social 

(ocupa posições chave na malha das redes sociais com capacidade de decisão no sistema 

turístico) e simbólico (de forma indireta através de conexões com políticos). Por outro 

lado, os empresários hoteleiros se constituem em um segmento muito fragmentado e 

pouco satisfeito com o turista residencial, devido ao hábito de consumo, muito similar a 

de um residente convencional e muito distante do gasto que realiza um turista hoteleiro 

clássico. 

Os políticos por sua vez, segundo (ALEDO, 2007), optaram por facilitar ao 

máximo a ação do mercado ou desenvolvimentismo sem limites. A regulação do 

desenvolvimento turístico-imobiliário foi nula e a intervenção foi adiada para o 

momento final em que o espaço para construir já se esgotou. As elites dirigentes 

detentoras de um poder considerável ao reunir por definição um importante capital 

social, cultural e simbólico, freqüentemente são suspeitas de envolvimento com os 

negócios e atividades especulativo-urbanísticas em conexão com os empresários 

construtores, embora seja difícil de provar. A capacidade de mobilidade dos políticos 

locais se apresenta de maneira limitada, geralmente são pessoas enraizadas na cidade e 

em muitos casos desempenham funções a margem da esfera política e do trabalho no 

município. Aqueles que chegam a ocupar posições de privilégio na direção política local 

reúnem capital econômico (por meios mais ou menos lícitos) que os situam numa 

condição que permite mudança de residência para outro relativamente distante. 
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Os residentes espanhóis são cidadãos oriundos da região ou que mudaram desta no 

passado para outros lugares da Espanha normalmente em busca de melhores condições 

de trabalho.Constitui o grupo com menor capital , mobilidade e capacidade de enfrentar 

o jogo do poder que envolve o setor turístico-residencial. O capital social também é 

pequeno e a capacidade organizativa e associativa para articular demandas coletivas é 

frágil. Na fase atual do modelo de desenvolvimento do turismo residencial, foram 

beneficiados pelo incremento do emprego e da renda e pelo o aumento do preço do solo 

e pela melhoria generalizada da qualidade de vida nestes municípios. Contudo, na fase 

mais avançada do ciclo de vida deste produto, os benefícios sempre ligados à atividade 

imobiliária começam a diminuir em paralelo a redução da atividade construtora. 

Para Aledo et  all (2008) as relações de poder e intercâmbio que se estabelece 

entre os diferentes atores sociais tem implicações diretas no modelo de desenvolvimento 

do turismo residencial: a) entre políticos e empresários – é ao mesmo tempo a mais 

evidente e a mais sombria de todas as relações. No contexto da Lei Reguladora da 

Atividade Urbanística, as relações entre construtoras e os políticos são, em muitos 

casos, sombria. É habitual ler artigos em jornais denúncias de autoridades municipais ou 

conselheiros de turismo e planejamento urbano que são construtores, promotores ou 

mediadores de decisões municipais que favorecem a proprietários que são familiares de 

políticos locais, casos de flagrante de corrupção especulativa, como: a compra de 

terreno não urbanizado que em poucos meses é requalificado ocasionando um rápido 

aumento do valor dos terrenos com enormes benefícios para o especulador que comprou 

um terreno não urbanizado a preço baixo e vende-o como urbanizado cujo valor é 

multiplicado por dez comparado ao valor inicial; b) entre residentes espanhóis e turistas 

residenciais – com relação aos turistas residenciais estrangeiros salienta-se o “choque” 

motivado pela origem não-espanhola, pela barreira lingüística, pelo nível educacional e 

pela disponibilidade de maiores recursos econômicos e pelo isolamento geográfico 

resultado de projetos urbanísticos fechados independentes e separado do núcleo 

populacional tradicional. c) entre políticos e residentes espanhóis – uma parte da receita 

arrecadada pelos cofres municipais procedente dos impostos da urbanização e d 

construção são investidos em infraestrutura, serviços e, frequentemente, em obras 

públicas grandiosas com fins claramente eleitorais; d) entre empresários e residentes 

espanhóis – os empresários do setor de construção e da hotelaria geram grande 

quantidade de emprego (principalmente nos sub-setores de restauração, bares, e 

cafeterias). Neste sentido, se constrói um discurso social que domina culturalmente a 
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sociedade e seu sistema de valores segundo o qual a única possibilidade de 

desenvolvimento social para as cidades turísticas do litoral alicantino passa, 

irremediavelmente, pelo investimento incondicional no modelo turístico residencial. 

Isto é, todas as atuações que não tenham como fim o fortalecimento e a intensificação 

do modelo daria lugar fatalmente a uma drástica perda de postos de trabalho e ao 

empobrecimento; e) entre políticos e turistas residenciais – os políticos que contam com 

capacidade de decisão sobre as estratégias e políticas de desenvolvimento tem se 

preocupado essencialmente em aumentar a cada ano o número de turistas residenciais 

(ALEDO, 2008). 

O modelo de desenvolvimento do turismo residencial que ocorreu na costa 

espanhola é uma referência importante para reflexão ao processo similar que vem 

ocorrendo no litoral do Nordeste brasileiro e em outros países da America Latina. Em 

um primeiro momento o turismo residencial prometeu trazer grandes benefícios 

econômicos a costa espanhola, como o aumento significativo nos orçamento municipais 

em forma de impostos e outras taxas (licenciamento ambiental) e oferta de empregos. 

Neste contexto, os governos municipais se tornaram os principais agentes indutores do 

turismo residencial. 

   O desenvolvimento do turismo residencial na costa espanhola evidencia um 

enorme processo de artificialização e densificação do litoral e o desaparecimento das 

atividades e culturas locais, substituídas por uma cultura cosmopolita global. Dentre 

outros impactos socioambientais são destacados por ALEDO (2008): a alteração da 

paisagem em decorrência da implantação de infraestruturas para o desenvolvimento do 

setor, supressão da vegetação, contaminação do solo e da água, devido ao tratamento 

inadequado das águas residuárias e dos resíduos sólidos.  

  Estes riscos socioambientais, até o momento, contudo, não significam uma ameaça 

para o desenvolvimento da atividade na costa espanhola, afirma Aledo (2008), pois 

novos formatos de empreendimentos associados a campos de golfe, um pouco distante 

da costa oferecem uma infraestrutura exclusiva e praticamente autônoma para 

compensar a distância. Dada as suas características, esses projetos turísticos absorvem 

grandes extensões de terras e fluxos de investimentos de diversos setores atraindo, dessa 

forma, os interesses das autoridades municipais que tendem a facilitar os processos de 

licenciamento ambiental subestimando os reais impactos socioambientais da construção 

e operação destes empreendimentos. Os impactos socioambientais são crescentes, uma 

vez que os recursos necessários para manutenção dos campos de golfe incluem uma 
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grande demanda hídrica e utilização massiva de fertilizantes e fitossanitários, que 

provocam a contaminação água e do solo, evidencia o autor. 

A escassez de terras para a implantação de novos projetos turístico-residenciais e 

uma legislação ambiental mais restritiva em países europeus motivam o interesse por 

parte das empresas promotoras de transferir seus investimentos para regiões com mais 

disponibilidade de terras e barata e que oferecem maior diversidade de atrativos 

naturais. Neste contexto, o Brasil, em especial, o litoral nordestino tem se mostrado 

atraente para a expansão de investimentos de grupos hoteleiros internacionais e 

promotores imobiliários. Esse processo desenvolveu-se pela associação de interesses 

entre o setor empresarial e os governos estaduais que tem atuado com políticas públicas 

orientadas para promover e desenvolver o turismo na região.  

O modelo tradicional de segunda residência foi evoluindo até os dias atuais para 

os modelos de resorts integrados e o timeshare
27

 sendo que estes dois últimos já estão 

consolidados na Europa, nos EUA e na América Central encontrando-se em franca 

expansão no Brasil, nomeadamente, no litoral nordestino. A segunda residência 

tradicional se desenvolve pela emergência e a demanda de novos estratos sociais médios 

e urbanos que, aos poucos, incorporaram, entre os seus valores socioculturais, a 

ideologia do turismo e do lazer. O veraneio ou o descanso dos fins de semana 

transformaram-se em valores sociais de diferenciação social. Os dois últimos modelos 

podem ser classificados em grupos semelhantes pela característica de investimento e 

uso diversificado. 

 

6.3 O Turismo Residencial no Brasil 

 

Os primeiros estudos sobre residências secundárias, no Brasil, foram 

desenvolvidas pelas geógrafas  Seabra (1979) na sua dissertação de mestrado intitulada: 

A muralha que cerca o mar: uma modalidade de uso do solo urbano e por Tulik (1995) 

na tese de Livre-Docência intitulada: Residências Secundárias: presença, dimensão e 

expressividade do fenômeno no Estado de São Paulo. Essas pesquisas analisaram as 

formas de ocupação, a distribuição e a dimensão das residências secundárias no litoral 

                                                 
27 O modelo tiemeshare ou tempo compartilhado consiste em um direito de uso de um alojamento 
(apartamento, bangalô ou casa) em tempo parcial (uma semana) em uma ou varias regiões do mundo. O 
comprador compartilha o preço do imóvel, manutenção e uso de uma unidade habitacional com outras 
pessoas que também desfrutam das acomodações em outros dias do ano. O alojamento é equipado e 
mobiliado e geralmente integrado a um resort (www.timeshare.com.br). 
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paulista e suas implicações socioespaciais.  Tulik (2005, p.21) define residência 

secundária como “um alojamento turístico particular, utilizado temporariamente nos 

momentos de lazer, por pessoas que tem seu domicílio permanente em outro lugar”. 

Segundo Becker (1995), o fenômeno da segunda residência no Brasil iniciou-se na 

década de 1950 sob a égide do “nacional-desenvolvimentismo” que foi responsável pela 

implantação da indústria automobilística, pela ascensão do transportes rodoviários 

(matriz principal dos transportes) e pela emergência de novos estratos sociais médios e 

urbanos que, aos poucos, começariam a incorporar entre os seus valores socioculturais a 

ideologia do turismo e do lazer. O veraneio ou o descanso dos fins de semana se 

transformou em valor social cuja satisfação levaria o turismo, de um modo muitas vezes 

predatório e desordenado, a regiões acessíveis a grandes centros urbanos do Centro- Sul 

e com atributos ambientais valorizados como zonas costeiras e serranas, argumenta a 

autora. 

Vale destacar que o desenvolvimento de residências secundárias no Brasil foi 

organizado em dois momentos distintos. O primeiro momento se desenvolveu de forma 

autônoma e orientado pelo mercado imobiliário local e/ou regional para atender as 

demandas das classes urbanas médias e altas residentes nas grandes metrópoles 

brasileiras. Este tipo de iniciativa permanece até hoje e é chamada de “casa de veraneio” 

voltada para férias, descanso de fins de semana e ócio. O segundo momento é 

caracterizado pela construção de segundas residências integradas a empreendimentos 

hoteleiros denominados de Condo-hotéis, Condomínios Residenciais Service que 

começaram a se proliferar nas décadas de 90/2000, particularmente no litoral do 

nordeste brasileiro. Este tipo de iniciativa é resultado da articulação entre diferentes 

agentes econômicos do turismo, do mercado financeiro e imobiliário. Esses novos 

projetos turístico-imobiliários são megaempreendimentos com resorts integrados a 

campos de golfe, marinas, hípicas, clubes sociais, centros desportivos, SPA dentre 

outros serviços turísticos, consolidando assim, o conceito do resort turístico residencial. 

A seletividade e a concentração espacial é uma das características marcantes do 

turismo e do turismo residencial em países pobres e em vias de desenvolvimento que 

promove especialização produtiva do território, salienta Cruz (2009). Segundo a autora, 

nos estados da região Sul do Brasil, a internacionalização dos fluxos turísticos ocorreu 

desde os anos de 1970, facilitada pela proximidade geográfica com a Argentina, emissor 

de turista residencial por excelência, responsável pelo dinamismo do setor imobiliário 

nesta região.  Neste contexto, várias praias do sul do país se converterão em “praia dos 
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argentinos”, principalmente nas décadas de 70/80/90. Todavia, com a crise econômica 

que sofreu a Argentina nos últimos anos, houve uma relativa redução da importância 

desses fluxos na produção do espaço turístico na região sul. Ao mesmo tempo em que 

cresce o turismo e o turismo residencial na região Nordeste do país estimulado pelos 

governos estaduais, pelo setor empresarial local que se articula para atrair grupos 

hoteleiros internacionais predominantemente ibéricos, lembra a autora. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Censo Demográfico de 

1970 estabeleceu uma primeira definição de residências secundárias no grupo de 

domicílios fechados, nos quais os moradores não se encontravam presentes na data. No 

Censo Demográfico de1980, o IBGE estabeleceu uma classificação específica para 

residência secundaria denominando de “domicílio particular de uso ocasional” 

relacionando ao uso para descanso de fim-de-semana, férias e lazer definição que 

permanece até os dias atuais, no Censo de 2010.  

A EMBRATUR, em 2007, em parceria com a Escola Brasileira de Administração 

Pública (EBAPE/ FGV) e ADIT em colaboração com a Associação de Dirigentes de 

Empresas de Mercado Imobiliário (ADEMI), elaborou pesquisa sobre O Mercado de 

Segunda Residência de Turistas Estrangeiros no Brasil. Esse estudo teve como objetivo 

conhecer o perfil do turista estrangeiro que investe em segunda residência no Brasil. De 

acordo com a pesquisa, o perfil dos compradores é atrativo para o mercado (67,4% 

possuem faixa etária de 30 a 59 anos e a maioria possui curso superior completo). Entre 

os segmentos motivadores da procura pelo produto nacional estão “sol e praia” (76,6%) 

e ecoturismo (11,8%). A maior parte dos compradores já conhecia o país ou foi 

influenciado por amigos e parentes, 42% dos compradores utilizam capital próprio, 22% 

buscam financiamento bancário e 30% são investidores internacionais. 

De acordo com o resultado da pesquisa os investimentos em segunda residência no 

país apresentam valores, em média, 30% acima do mercado nacional. O valor médio 

para venda de imóveis, para fins de segunda residência para estrangeiros é 

R$3.583,00/m² (2 quartos/70m²). Apesar de ainda não se classificar entre os maiores 

receptores de investimentos em segunda residência turística no mundo, o Brasil 

apresenta preços competitivos em relação à média geral e com boa oferta de serviços. 

Em comparação ao mercado internacional, o Brasil apresenta preços, em geral, 

inferiores aos praticados na Europa e EUA, dando ao investidor boa margem financeira, 

principalmente ao considerar o aumento de conexões aéreas entre as regiões nordeste e 

sudeste e os mercados emissores. No mercado europeu, por exemplo, o valor médio dos 
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imóveis residenciais turísticos de dois quartos é de, aproximadamente, €130.000,00, e a 

concentração geográfica se dá em regiões de balneários mediterrâneos e pequenas 

cidades de montanha.  

A pesquisa constatou ainda que, em 2007, ingressou no país US$ 646,5 milhões 

para aquisição de imóveis por não residentes. Os recursos advindos dos Estados Unidos 

alcançaram US$102 milhões, seguidos dos recursos da Espanha (82 milhões de 

dólares), em segundo lugar na emissão de divisas. Na seqüência compradores 

procedentes da Itália, Suíça, Reino Unido, Portugal e Alemanha investiram US$ 215,6 

milhões. A pesquisa mostrou também que, no Brasil, o turismo de segunda residência 

apresenta hoje duas conformações básicas: A primeira formada por europeus e em plena 

expansão no Nordeste; A segunda, no Sul e Sudeste, em processo de consolidação, com 

maioria de compradores sulamericanos. No Sudeste, o preço médio do metro quadrado é 

R$ 4.306,00; O estado do Rio de Janeiro tem maior preço médio dos imóveis vendidos 

aos estrangeiros em segunda residência (R$ 4.305,00 m²). No Nordeste, o preço médio 

do metro quadrado é de R$ 3572,00, sendo a Bahia apresentou o valor mais alto (R$ 

4.205,00 m²), Pernambuco (R$ 3.565,00 m²), Rio Grande do Norte (R$ 3.460,00 m²), 

Ceará (R$ 3.431,00 m²) e Alagoas (R$ 3.413,74 m²). 

A escassez de terrenos para construção de novos empreendimentos aumentou a 

demanda em áreas próximas as regiões metropolitanas, onde são apontados como 

principais fatores dos elevados preços dos imóveis na região sudeste, em especial, no 

estado do Rio de Janeiro. Entre os imóveis comercializados 49% são casas, 25% são 

flats e 22% são apartamentos. 

Neste contexto, a região Nordeste foi apresentada como o principal polo de 

expansão dos negócios, com aumento de demanda e crescimento da oferta, a qual se dá, 

principalmente, pelo crescimento no número de empresas do setor imobiliário do 

Sudeste que passaram a abrir escritórios na região. Os estados de Santa Catarina e Rio 

de Janeiro apresentaram um desenvolvimento significativo do setor e algumas 

particularidades, como o retorno de argentinos e uruguaios aos mercados locais e a 

procura por áreas não-litorâneas e pólos culturais, tal como a Lapa, no centro da cidade 

do Rio de Janeiro. 

  Os meios virtuais de comunicação são essenciais para o mercado de segunda 

residência conforme evidenciou a pesquisa, pois, a maioria dos compradores utiliza a 

internet para conhecer o empreendimento e o porte da imobiliária que intermedia a 

compra, embora os contatos iniciais sejam feitos diretamente com a imobiliária ou por 
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meio de feiras promocionais. Os turistas compradores de imóveis de segunda residência 

no país, em geral, buscam: planta de construção na medida de seu país de origem, fotos 

recentes da evolução da construção (caso seja obra não terminada), licenças ambientais 

e demais documentos de averbação do empreendimento, propostas de sustentabilidade 

ambiental do empreendimento e custos previstos para pós-compra (custos de 

manutenção). 

As sucessivas quedas das taxas de juros, a facilidade de mão-de-obra, a 

disponibilidade de moeda estrangeira (euro e dólar) para negociação e a confiança na 

economia brasileira são fatores que, para os especialistas do setor, contribuem para a 

boa aceitação dos imóveis pelos estrangeiros e, conseqüentemente, para a possibilidade 

de operações acima do mercado nacional. Por outro lado, foram apontadas também 

algumas dificuldades para a expansão dos negócios como: cargas tributárias elevadas, 

burocracias de pré-venda (vistos e taxas), falta de financiamento a longo prazo,  

escassez de mão- de - obra qualificada, conjuntura econômica, entre outros. 

A aquisição de imóveis por parte de estrangeiro, domiciliado ou não no Brasil, 

está sujeita a um regime especial. Qualquer pessoa física estrangeira, mesmo que não 

possua visto permanente, pode ser proprietária de imóvel no país. Todavia, por 

exigência do art. 20 da Instrução Normativa n.º 461/2004, da Receita Federal é 

obrigatório que a pessoa que participe de qualquer operação imobiliária, ainda que não-

residente no Brasil, seja inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Somente assim, 

estando regularmente inscrito no CPF, o estrangeiro pode celebrar escrituras 

imobiliárias e requerer o registro do respectivo título aquisitivo no cartório de imóveis 

(EMBRATUR, 2007). 

No caso de imóvel urbano, a única restrição existente para o estrangeiro, 

estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 9.760/46, é aquela contida no art. 205, que veda a 

aquisição de imóvel ou terreno situado na faixa de cem metros ao longo da costa 

marítima, salvo se autorizado o ato de aquisição pelo presidente da república ou pelo 

ministro da fazenda. Essa restrição não se aplica no caso de aquisição de unidade 

autônoma em condomínio, como em prédio de apartamentos situado em terreno de 

Marinha, regulado pelo regime da Lei 5.709/197128.  

                                                 
28 Regula a aquisição de imóvel rural por estrangeiros residente no país por pessoa jurídica estrangeira a 
funcionar no Brasil. Art 3. A aquisição de imóvel rural não poderá exceder de 50 módulos de exploração 
indefinida em área continua ou descontinua. § 1º Quando se tratar de imóvel com área não superior a 3 
módulos, a aquisição será livre, independendo de qualquer autorização ou licença ressalvadas as 
exigências gerais determinadas em lei.  
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No caso de imóvel rural, as limitações para aquisição por estrangeiro são mais 

específicas. A própria Constituição estipula, no art. 190: “A lei regulará e limitará a 

aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica 

estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso 

Nacional”. O diploma legal que trata dessa matéria é a Lei n.º 5.709/71, ainda em vigor, 

editada durante o governo militar, cuja preocupação maior de controle decorria de 

razões de segurança nacional.  

O fenômeno do turismo residencial no Brasil é recente e os estudos e as pesquisas 

são escassos. Dentre os pesquisadores que se dedicaram ao tema destaca-se: Assis 

(2009) estudou as segundas residências e a multiterritorialidade no Nordeste brasileiro. 

Em 2002, o autor analisou as transformações socioespaciais ocasionadas pela difusão do 

turismo de segunda residência nas paisagens da Ilha de Itamaracá, em Pernambuco.   

Cruz, em 2009, analisou as transformações recentes do turismo residencial no Brasil, 

com ênfase nas regiões costeiras. Silva et al, em 2009, analisou o impacto da  

globalização nas atividades de turismo, lazer e recreação em Salvador, na Baía de Todos 

os Santos e no Litoral Norte da Bahia, destacando como elemento fundamental o 

crescimento das segundas residências. Kondo e Laterza (2008) desenvolveram estudo 

sobre complexos turístico-residenciais: uma investigação sobre a situação e as 

perspectivas deste mercado no Nordeste brasileiro. Silva e Fonseca, em 2005, 

analisaram a produção de residências secundárias no litoral potiguar e o uso do espaço 

público. Sena e Queiroz (2006) identificaram os impactos ambientais e socioculturais 

do turismo de segunda residência na Ponta da Tulha em Ilhéus- Bahia. 

Estudo desenvolvido por Cruz (2009) sobre as transformações recentes do turismo 

residencial no Brasil com ênfase nas regiões costeiras identificou que, em 1980, as 

residências de uso ocasional representavam 2,36% das residências particulares no 

Brasil. Em 2000, de acordo com o Censo do IBGE, essas residências representavam 

4,94% do total de residências particulares, que em termos absolutos, passou de 698.824 

unidades para 2.685,701. A pesquisa revelou que a maior concentração de residências 

secundárias está nas regiões sudeste e sul representando 50% e 19%, respectivamente, 

do total de residências de uso ocasional no Brasil. Em 2000, nos estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro as residências de uso ocasional representavam 26,32% e 10,92%, 

respectivamente, do total de residências de uso ocasional. Na região sul, os estados do 

                                                                                                                                               
Encontra-se tramitando no Congresso Nacional uma lei que altera as regras para a aquisição de imóvel 
rural por pessoa jurídica no país de 100 para 30 (de 150 a 3 mil hectares) módulos fiscais. 
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Rio Grande do Sul e Santa Catarina detinham 8,64% e 6,10%, respectivamente, do total 

de residências secundárias do país. A concentração espacial de residências secundárias 

nestas regiões deve-se ao maior dinamismo econômico e a presença de populações de 

maior poder aquisitivo se comparada a outras regiões do país. Embora a região Nordeste 

possua a mais extensa faixa litorânea do país (8000 km), a autora constatou que esta 

região detinha apenas 21% de todos os domicílios de uso ocasional do Brasil, em 2000, 

com destaque para os estados da Bahia e Pernambuco 7,19% e 3,17%, respectivamente.  

Autores como Lundregen (1974), Pearce (1991) e Tulik (1998) buscaram explicar 

os fatores determinantes no processo de distribuição espacial das residências 

secundárias.  Pearce (1991) explica que as residências secundárias se localizam 

próximas as grandes metrópoles, devido à qualidade dos meios e vias de transportes 

disponíveis, isto acontece principalmente, por que “são nas áreas metropolitanas onde 

está concentrado o mercado consumidor, o marketing turístico e as classes sociais 

detentoras de condições financeiras para dispor de uma residência secundária”. 

 Para Tulik (1998), os centros metropolitanos polarizam a emissão de fluxos de 

finais de semana que desenvolvem uma ampla faixa de residências secundárias em seu 

entorno, formando “cinturões concêntricos”. As distâncias das residências secundárias 

em relação aos mercados consumidores podem variar conforme o momento e os países 

em razão de diferenças observadas na ocupação do espaço e nas tecnologias do 

transporte salienta a referida autora. Esse processo de desenvolvimento sócioespacial 

das residências secundárias no sentido das áreas centrais metropolitanas em direção às 

periféricas vai implicar na lógica de produção e reprodução do espaço para fins de 

consumo, especulação e lazer com varias repercussões sociais, econômicas e ambientais 

nas regiões receptoras.  

Em 1974, Lundregen elaborou um modelo de desenvolvimento espacial das 

residências secundárias no Canadá, visando demonstrar a relação entre a expansão 

urbana e o incremento da residência secundária o qual ocorre em três fases 

subseqüentes. Segundo o autor, na primeira fase, a demanda de um centro urbano de 

tamanho médio tem gerado uma pequena região de segunda residência situada, 

tipicamente, numa área de relevo acidentado ou em torno de um lago ou rio. À medida 

que a área urbana cresce, aumenta a demanda por segundas residências e a região de 

segundas residências se expande, sobretudo, para fora da cidade. 

 Na segunda fase, a área urbana cresce e a demanda por segundas residências 

também aumenta, a região se expande principalmente para além da área das segundas 
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residências iniciais, contudo, esta nova área de segundas residências ainda conserva as 

características típicas das casas de veraneio ou de férias. Na terceira e última fase, a 

região originalmente ocupada por segundas residências é absorvida pela metrópole em 

expansão fazendo parte integrante da própria cidade, sendo que as antigas residências 

secundárias sejam transformadas em habitações permanentes. Enquanto isso, uma nova 

região e mais distante das segundas residências se desenvolveu, uma vez que a demanda 

por acomodações de fim de semana ou de férias aumenta. O autor explica que esta 

expansão externa e da demanda é resultado do crescimento populacional aliado ao 

desenvolvimento de estradas, ao aumento do número de carros particulares, aumento do 

tempo livre e dos períodos de férias. Este processo é estimulado também pelas as 

autoridades locais, com o objetivo de aumentar suas arrecadações via taxas, impostos e 

tributos sobre a intensificação do uso do solo, a urbanização e a atuação dos promotores 

imobiliários que promovem ações especulativas. 

O modelo de Lundregen (1974) foi utilizado de forma ampliada por Silva et all 

em 2009, para analisar o crescimento de residências secundárias em Salvador e sua nova 

área de expansão urbana, o Litoral Norte. De acordo com os autores, Salvador 

experimentou as três fases do modelo de Lundregen vivenciando no momento atual uma 

quarta fase de crescimento das residências secundárias estimulada pelos investidores e 

compradores estrangeiros.  

Figura 14: Modelo modificado e ampliado de Lundregen para a expansão urbana 
e para residências secundárias na região de Salvador 
 

 
Fonte: LUNDGREN (1974)  
Elaboração: Silva et all (2009) 
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Segundo Silva et all (2009), as fases I e II ocorrem de forma seqüencial: a partir 

dos anos 1920, surgiram os loteamentos na orla atlântica com características claras de 

residências secundárias. Os primeiros loteamentos foram os da cidade balneária de 

Amaralina, em 1923, e da Fazenda das Ubaranas, no mesmo bairro, (apud Vasconcelos 

2002). O Rio Vermelho, ao lado de Amaralina e mais próximo do centro de Salvador, 

era, na mesma época, um bairro de veraneio, mas também de moradores permanentes, 

sendo servido por duas linhas de bonde, o Rio Vermelho de Baixo e o Rio Vermelho de 

Cima e Itapagipe da mesma forma tinha residências secundárias.  

A fase III corresponde à ocupação da orla atlântica de Salvador por residências 

secundárias, progressivamente transformadas em residências principais ou em 

atividades comerciais e em outros serviços ligados ao uso das praias para turismo, lazer 

e recreação, esse processo de expansão foi viabilizado pela conclusão da estrada 

Amaralina – Itapuã e se expandiu para as praias de Lauro de Freitas. O crescimento 

populacional e expansão da metrópole e as demandas de lazer geradas pelas classes 

sociais médias e altas surgem alguns loteamentos, a exemplo de Vilas do Atlântico, no 

final dos anos 70, destinados especialmente a residências secundárias; mas com a 

crescente integração metropolitana, sobretudo com Salvador e Camaçari, ocorreu 

igualmente a mudança para o status de residências principais. Os autores incluem neste 

estudo, a Ilha de Itaparica, situada ao sul de Salvador, conhecida tradicionalmente como 

área de veraneio, lazer e turismo, principalmente pelos habitantes de Salvador e entorno.  

Na Ilha, ainda predominam as residências secundárias, não ocorrendo, de forma 

expressiva, a mudança delas para residências principais, por parte dos moradores de 

Salvador, como ocorreu com o eixo norte.  

A fase IV segundo os autores foi impulsionada pela construção da rodovia BA 099 

Estrada do Coco (1975) e do seu prolongamento a Linha Verde (1993) até a divisa com 

o estado de Sergipe. Nesta fase, as residências secundárias se expandiram para fora de 

Salvador em direção a faixa costeira dos municípios do Litoral Norte da Bahia com 

destaque para os núcleos urbanos de Jauá, Arembepe, Guarajuba, Itacimirim e mais 

recentemente Praia do forte e Imbassai e Sauipe dentre outros. 

 

6.4 O fenômeno do Turismo Residencial no Litoral Norte da Bahia: afinal de quem 

é o paraíso? 
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A partir da década de 2000, o crescimento das residências secundárias no litoral 

Norte de Salvador foi incrementado pela presença de investidores e compradores 

estrangeiros, nomeadamente portugueses e espanhóis. O fator tempo- custo- distância 

para o usufruto e deslocamento destes novos usuários das segundas residências, 

principalmente europeus (portugueses, espanhóis, italianos, suíços) poderá ser limitado 

uma vez que viajam em média de 9 a 10 horas da sua residência permanente até o 

Aeroporto Internacional de Salvador e mais 45 minutos pela rodovia BA-099 até a sua 

residência temporária. 

O desenvolvimento das residências secundárias no Litoral Norte Baiano segue duas 

tendências; a primeira é impulsionada pelas demandas da população residente na capital 

e na RMS se concentrado na orla do município de Camaçari nos núcleos urbanos de 

Jauá, Arembepe, Guarajuba e Itacamirim. A segunda tendência que está em curso na 

região e diferencia-se do modelo tradicional se concentra na faixa costeira do município 

de Mata de São João, Entre Rios e Conde. Inspirado na experiência ibérica, esse modelo 

é resultado da articulação de empresas espanholas e portuguesas ligadas ao setor 

imobiliário, turístico-hoteleiro, fundos institucionais e construção civil.  São 

megaempreendimentos com várias denominações, como Complexo Turístico Hoteleiro 

e Residencial, Condo-Hotéis e Resorts Hoteleiros, dentre outros.  

   Observa-se na Tabela 4, nos últimos dez anos o crescimento de residências de uso 

ocasional nos municípios de Mata de São João, Entre Rios, Conde e Camaçari foi 

superior ao crescimento nacional. Esses municípios apresentaram incremento de 

159,87%, 78,49%, 60,28% e 59,87%, respectivamente.    

A Odebrecht Empreendimentos Imobiliários lançou, em 2000, o condomínio de 

segunda-residência Quintas de Sauipe Grande Laguna e Casas de Sauipe em uma área 

de 632 mil metros integrado ao Complexo Turístico Costa do Sauipe e utilizou como 

marketing para atrair o público português, a tradicional “Quintas Portuguesas” (áreas 

com sítios ou chácaras próximos as áreas urbanas). É um empreendimento exclusivo de 

alto padrão de casas de 4 suítes em  terrenos com área que oscilam de 900 a 1900m²  e 

preços acima de R$ 1,5 milhão. Os proprietários e hóspedes do condomínio, mediante 

pagamento de taxa, podem usufruir dos serviços e equipamentos do Complexo Costa do 

Sauipe, como acesso ao campo de golfe, centro náutico e equestre, centro poliesportivo 

SPA e serviços de apoio de praia. A primeira etapa do empreendimento foi comprada 

por investidores europeus, principalmente, portugueses e espanhóis. A partir de 2009, 

devido à crise econômica internacional, a maior parte dos compradores é brasileira 
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(paulistas, cariocas, mineiros e brasilienses), segundo declaração de corretores que 

comercializam imóveis instalados no Complexo Costa do Sauipe. (Figura 15). 

 

Tabela 4 Variação de crescimento de residências de uso ocasional nos municípios do 

Litoral Norte da Bahia (2000/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: IBGE (2010) 

Figura 15: Grande Laguna Quintas de Sauipe 

 

Fonte: www.orealizacoes.com.br (2011) 

 

Em 2007, o grupo português Reta Atlântico Brasil Empreendimentos Imobiliários 

LTDA inaugurou a primeira etapa do empreendimento Reserva Imbassai. O 

Variável= domicílios recenseados   Espécie = particular –não ocupado - uso 
Situação do domicilio – total Variação (%) 

2000 9.684       Camaçari 
2010 15.482 

59,87 

2000 992          Conde 
2010 1.590 

60,28 

2000 1.074     Entre Rios 
2010 1.917 

78,49 

2000 748         Esplanada 
2010 791 

5,74 

2000 340            Jandaíra 
2010 294 

-8,64 

2000 2.617 Lauro de Freitas 
2010 3.079 

17,65 

2000 1.130 Mata de São João 
2010 2.873 

154,24 

2000 2.685.701 Brasil 
2010 3.933.271 

46,45 
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empreendimento é um condomínio que reúne um hotel, casas e apartamentos ocupando 

uma área de 132 hectares. As casas de 4 e 3 suítes possuem uma área privativa de 

375,25m² construídas em terrenos com área média de1000m², com preços 

comercializados a partir R$ 1,2 milhão, enquanto que os apartamentos de 80m² custam 

R$ 300 mil. O empreendimento oferece serviços de condomínio como administração, 

concierge, segurança patrimonial, manutenção e conservação de áreas comuns e 

serviços de Pay- Per- Use, central de locação, manutenção da casa, jardim e piscina, 

governança, baby-sitter, lavanderia, agencia de viagens, compra de mantimentos e 

diversos outros serviços. Já o hotel Grand Palladium Imbassaí Resorts & SPA, 

inaugurado em 2010, depois de construído foi comprado pelo grupo hoteleiro espanhol 

Fiesta.   

Figura 16: Reserva Imbassaí 

 

 
Fonte: Reserva Imbassaí Empreendimentos (2010) 

 

Neste modelo integrado de turismo, hotelaria e segunda residência, o cliente 

utiliza todos os serviços do complexo hoteleiro pagando uma taxa condomínio para que 

possa usufruir de serviços como equipamentos de lazer, segurança, limpeza entre outros. 

Os proprietários pagam uma taxa condominial à administradora que trata da 

manutenção e conservação do imóvel e aluga para temporada. Na maioria dos casos, 

estes imóveis passam a maior parte do alugados se constituindo em renda para os 

proprietários que também divulgam em sites na internet. 
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O Iberostate Golf Villas & Condos é a divisão imobiliária do Grupo hoteleiro 

espanhol Iberostar criada em 2008, especializada na construção e no desenvolvimento 

de segunda-residência integrada ao campo de golfe e aos principais resorts de férias do 

grupo no México, República Dominicana, Brasil e Marrocos. Os condôminos podem 

desfrutar de serviços similares aos dos hotéis em sistema pay-per-use e em condições 

diferenciadas. Entre os serviços disponíveis, estão o day pass nos hotéis e acesso ao 

campo de golfe, quadra de tênis e poliesportivas, centro de convenções, lavanderia, 

manutenção de jardins  e áreas comuns, serviços de farmácia e mensageiro, internet, 

abastecimento de alimentos, limpeza, aluguel de veículos,  governança, baby-sitter entre 

outros. 

Figura 17: Iberostar Praia do Forte Golf Club. 

 
Fonte: www.iberostar.com.br (2010) 

 

Em 2009, o grupo lançou em Praia do Forte o seu primeiro projeto com a marca 

Iberostate integrado ao Iberostar Praia do Forte Golf Club. O projeto consta de quatro 

etapas com previsão de término para 2017. A primeira etapa foi finalizada em agosto do 

corrente ano. São casas de (243, 95m² a 367,25m²) e apartamentos de (76,56m² a 204,40 

m²) com preços que variam de R$ 420mil a R$ 1,7 milhão. Entre os compradores 75% 

são da Bahia, seguidos por 15% de São Paulo, 5% de outros estados (Brasília, Goiás e 

Paraná) e 5% estrangeiros. 

Em 2010, o grupo português Tivoli lançou o seu primeiro condomínio residencial 

de luxo, o Tivoli Ecoresidences Praia do Forte integrado ao Tivoli Ecoresort Praia do 
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Forte Hotel & SPA Hotel. O condomínio é composto de 42 casas com preços de 690 mil 

a 1,2 milhões de euros. O preço do metro quadrado varia entre 1.850 a 2150 euros, 

considerando que os lotes oscilam entre 320 e 650 metros quadrados. De acordo com o 

presidente executivo do grupo, o valor em Praia do Forte é muito inferior ao praticado 

em Portugal, onde as casas deste tipo com esta dimensão podem chegar a 5 mil euros 

m².  

Figura 18: Tivoli Ecoresidence 

 

Fonte: http://2.bp.blogspot.com (2011) 

 

6.5 Os efeitos territoriais e os estágios de desenvolvimento do turismo no Litoral 

Norte da Bahia 

6.5.1 Os investimentos públicos e privados 

 O turismo na Bahia reproduz o modelo nacional, concentrando investimentos 

públicos e privados no litoral, 81,5% e 98,5%, respectivamente, orientados para 

infraestrutura básica e hoteleira. Mesmo com a tendência a desconcentração geográfica, 

a capital ainda absorveu 45% do fluxo total de turistas, em 2000, e 35%, em 2008 

(SETUR, 2010). 

O fluxo turístico ainda concentra-se em dois principais centros turísticos 

baianos, Salvador e Porto Seguro, que juntos absorveram 70,4% do fluxo total de 

turistas, no ano 2000, e 76 %, em 2008 e se apresentam como as áreas mais 

competitivas do estado e melhor qualificadas para enfrentar a concorrência vigente no 

mercado turístico nacional e internacional. Apesar de outros centros já despontarem nos 
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indicadores turísticos, ainda não demonstram grande expressividade, mesmo com o 

aumento do fluxo de investimentos e turistas.   

 As regiões que mais receberam investimentos públicos oriundos do 

PRODETUR/ BA e NE I e II e do Tesouro estadual foram os municípios das Zonas 

Turísticas Baía de Todos os Santos (Salvador) e Costa do Descobrimento (Porto 

Seguro), anexo C, que, concentrando maior fluxo de turistas e investimentos públicos e 

privados, contam com melhor infraestrutura urbana e turística. 

 No período compreendido entre 1991-2010, os investimentos públicos já 

realizados, previstos e em projeto totalizam US$ 2,4 bilhões distribuídos nas onze zonas 

turísticas do estado (SETUR, 2010). A Zona Turística Baía de Todos os Santos, a mais 

beneficiada, absorveu U$ 1,0 bilhão o equivalente a 43,2 % do investimento total. Tais 

inversões orientam-se para projetos de infraestrutura de grande porte (saneamento 

básico/ Baía Azul, ampliação e modernização do Aeroporto de Salvador, recuperação 

do Centro Histórico de Salvador e infraestrutura náutica), quando comparado a outros 

municípios, Salvador continua sendo privilegiado em termos de investimentos públicos, 

como se pode observar na tabela 5. 

 TABELA 5   

             Investimentos Públicos nas Zonas Turísticas – Bahia 1991 a 2010 

             Recursos Aplicados (US$ 1.000,00) 

Zona Turística Concluídos Execução Projeto Total 

Costa dos Coqueiros 132.905 3.818 49.495 186.218 
Baía de Todos os Santos 901.448 55.763 86.063 1.043.274 

Costa do Dendê 36.154 12.500 77.638 126.292 

Costa do Cacau 110.846 11.191 112.107 234.144 

Costa do Descobrimento 150.172        _ 92.597 242.769 

Costa das Baleias 45.092 390 91.022 136.504 

Chapada Diamantina 125.755 7.237 98.797 231.789 

Lagos do São Francisco 25.267 5.559 2.770 33.596 

Caminhos do Oeste 15.951 1.841      _ 17.792 

Vale do Jequiriça 21.270 159     _ 21.429 

Caminhos do Sertão 4.302         _      _ 4.302 

Outras 137.841         _      _ 137.841 

Total 1.707.003 98.458 610.489 2.415.950 

        Fonte: SETUR (2010) 
 

Atraídos pelos investimentos públicos em infraestrutura, os investimentos 

privados concentram-se na região litorânea: nas Zonas Turísticas Costa do 

Descobrimento, Costa dos Coqueiros e Baía de Todos os Santos. No período de 2001 a 
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2010, investiram-se U$ 4,3 bilhões em 55.5 mil novas unidades hoteleiras /UHs no 

Estado da Bahia, dos quais 57,4% foram concluídos absorvendo 27, 4% dos recursos, o 

que representou a construção de 31.882 UHs e envolve US$ 1 bilhão, (ver tabela 5). 

 

TABELA 6 

Investimentos Privados nas Zonas Turísticas – Bahia 1991 a 2010 

                                Recursos Aplicados (US$ 1.000,00) 

Concluídos Execução Projeto Total 

US$ US$ US$ US$ 

Zona Turística 

UHs 

-1.000 

UHs 

-1.000 

UHs 

-1.000 

UHs 

-1.000 

Costa dos Coqueiros 6.321                  398.669 1.544              155.700 4.784              306.976 12.649         861.345 

Baía de Todos os Santos 6.487                  288.367 1.790              114.117 2.473              217.213 10.750         619.697 

Costa do Dendê 2.133                   35.438   -                       -    -                            - 2.133           35.438 

Costa do Cacau 3.383                   78.496 94                     41.200 6.296              666.000 9.773           785.696 

Costa do Descobrimento 8.779                 279.793 60                       5.000 5.779           1.508.950 14.618         1.793.743 

Costa das Baleias 2.492                   53.440 76                        1783 552                   58.050 3.120           113.273 

Chapada Diamantina 1.142                   18.350 20                          200 150                   30.000 1.312           48.550 
Caminhos do Sertão 178                        1.710    -                            - -                             - 178               1.710 

Outras 967                      14.835 -                             - -                            - 967               14.835 

Total 31.882             1.169.098 3.584              318.000 20.034         2.787.189 55.500         4.274.287 

Fonte: SETUR (2010) 
 
 
Dos investimentos concluídos pela iniciativa privada, as ZTs mais beneficiadas 

foram Costa dos Coqueiros (34, 1% dos investimentos totais) e Baía de Todos os Santos 

(24,7%). No total do fluxo de investimentos privados que compreende inversões 

concluídas e projetados no período de vinte anos, a ZT mais beneficiada é a Costa do 

Descobrimento (1,8 U$ bilhão em 14.618 UHs) seguida pela ZT Costa dos Coqueiros 

(aproximadamente 399 U$ milhões em 6.321 UHs). A previsão da SETUR é que até o 

final de 2011 serão investidos mais de U$ 462. 676 milhões em 6.328 UHs, totalizando 

um investimento de U$ 861 milhões em 12.649 UHs nesta região. Ver tabela 6. 

Os referidos investimentos destinam-se à construção de empreendimentos 

hoteleiros do tipo resorts associada ao componente imobiliário, constituindo-se 

complexos turístico-residenciais cuja denominação é diversa (resorts multiuso, condo-

resorts, resorts turístico-residenciais, complexos turístico-residenciais, resorts 

imobiliários etc.)  

Denomina-se resort, “hotéis de lazer” situados fora dos centros urbanos, em 

locais de atrativos naturais e que sejam autocontidos, isto é, oferecem aos hóspedes 

serviços completos e diversificados, a fim de incentivá-los a consumir e a permanecer 
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no hotel o maior tempo possível. (ROSA; TAVARES 2002, p.87). Esse modelo de 

organização espacial do turismo é denominado por Yázigi (1999, p.54) de 

“confinamento territorial”.  

 

6.5.2 As implicações socioespaciais dos investimentos públicos e privados 

 

Esse modelo de organização econômico–espacial dos investimentos públicos e 

privados, aliado aos processos de expansão urbana da RMS e as diversas intervenções 

efetuadas pelo setor público para viabilizar o turismo no Litoral Norte da Bahia gerou 

configurações espaciais diferenciadas, resultantes das intervenções dos agentes 

hegemônicos que, em diferentes momentos históricos, agiram visando inserir a região 

no âmbito da economia nacional e internacional. Dentre tais intervenções destacam-se a 

criação de áreas protegidas, a implantação de saneamento básico, energia e 

telecomunicações, a construção da rodovia BA- 099 alterando as dinâmicas (espacial, 

ambiental, econômica e cultural) e a demarcação entre o “litoral” e o “interior” 

produzindo um complexo mosaico espacial de “ilhas de riqueza” versus “pobreza”, 

territórios “modernos” e territórios “atrasados”, o que Santos (2001) denomina de 

espaços luminosos e opacos.   

 A conjunção das ações promovidas pelo setor público e setor privado gerou 

territorialidades na região: na faixa delimitada pela BA- 099 e o litoral concentram-se os 

empreendimentos turísticos hoteleiros e imobiliários de alto padrão, os hotéis, as 

pousadas, os restaurantes, os serviços e os equipamentos turísticos diversos para atender 

uma clientela nacional e internacional. Ali ocorre maior valorização imobiliária, devido 

à implantação de condomínios de elevado padrão, villages e segundas-residências. Fora 

da orla marítima, localizam-se os povoados e distritos dotados de precária infraestrutura 

básica e de serviços essenciais, no qual residem os habitantes que trabalharam nos 

empreendimentos turísticos e imobiliários, no comércio (em atividades que exigem 

menor qualificação) e no setor informal. Ali se concentram os remanescentes de grandes 

e pequenos estabelecimentos rurais dedicados à agricultura de subsistência, pecuária 

extensiva e ao reflorestamento. 

  Na região, observa-se a interação de lógicas (globais, nacionais, regionais e locais) 

resultando no complexo mosaico espacial cujas dinâmicas territoriais e econômicas 

produziram territórios turísticos e paisagens em diferentes estágios de desenvolvimento 

que podem ser classificados em três cenários. 
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  O primeiro abrange a faixa litorânea dos municípios de Lauro de Freitas e 

Camaçari cujas dinâmicas territoriais, urbanas e de turismo são influenciadas pelos 

processos urbanos e econômicos da RMS, constituindo no principal eixo de expansão 

urbana de Salvador e integra o tecido metropolitano através da BA- 099 /estrada do 

coco e submetida ao processo de conurbação. Suas nucleações urbanas especializam-se 

em atender as demandas de lazer, moradia e segunda-residência da capital e da RMS. 

Na orla marítima predomina condomínios fechados de alto padrão próximos a praia e a 

margem esquerda da rodovia BA-099 estão os condomínios e loteamentos de médio e 

baixo padrão, onde os terrenos são mais baratos. O turismo predominante é de 

excursionistas e veranistas oriundos da RMS e, em menor escala, de turistas de outras 

regiões do Estado e do país. A infraestrutura hoteleira é constituída por pequenos hotéis 

e pousadas, sendo que em 2006 foi inaugurado o primeiro empreendimento hoteleiro de 

grande porte, o Resort Vila Galé Marés (Guarajuba com 450 apartamentos) pertencente 

a um dos maiores grupos hoteleiros de Portugal. Está previsto para 2011/2012, a 

construção de novos empreendimentos hoteleiros e imobiliários na orla de Camaçari (1ª 

etapa - Complexo Sol Méliá – Guarajuba) pertencente a um dos maiores grupos da 

Espanha. Estão previstos também Lê Carlo/Lês Terraçes (França), Quintas de 

Arembepe (Portugal) e Bahia dos Coqueiros (Portugal) e o Hotel Aeroporto e Busca 

Vida Bangalô e Resort (nacionais) em Lauro de Freitas.  

Cenário I: Faixa litorânea dos municípios de Lauro de Freitas e Camaçari 

 

 

 

  -     

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 19 Lauro de Freitas - Bahia 
Fonte: SEMA (2010)  

Figura: 20 Lauro de Freitas - Bahia 
Fonte: SEMA (2010)  
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O segundo cenário abrange a orla marítima do município de Mata de São João, 

que compreende 35 km de cordões de dunas, praias e sistemas estuarino-lagunares. 

Desde a década de 1980, essa área vem se especializando no segmento turístico e 

imobiliário, com a implantação, na localidade de Praia do Forte, do primeiro 

empreendimento turístico–hoteleiro e imobiliário planejado da Bahia voltado para o 

mercado internacional, face a aquisição da fazenda agropecuária Praia do Forte (30 mil 

hectares) por empresário paulista, de ascendência alemã, o que significou rompimento 

com as estruturas econômicas e políticas tradicionais: 

  

[...] várias medidas foram tomadas pelos empresários para transformar a 
antiga fazenda agropecuária em um ambicioso empreendimento turístico, 
hoteleiro e imobiliário, como: a privatização e controle de acesso a áreas de 
interesse turístico e imobiliário, elaboração do Plano Diretor e construção de 
hotéis do tipo resort, pousadas, estabelecimentos comerciais e de serviços 
turísticos, villages e loteamentos, etc (GOMES SOBRINHO, 1997, p.173). 

 

O Centro Turístico Forte-Sauipe é constituído de três complexos turísticos (Praia 

do Forte, Velho Nambu e Sauipe) localizados na orla do município de Mata de São 

João, totalizando 950 hectares com capacidade para quatro mil unidades habitacionais e 

dez mil leitos, em resorts hoteleiros e residential service. Até 2020, está prevista a 

implantação de oito resorts (em média com 32 hectares que inclui hotéis, condomínios 

residenciais service, campos de golfe, marinas, vilas turísticas, chácaras residenciais e 

centro de esportes). A ocupação da terra deve-se focalizar no uso hoteleiro, os 

condomínios residenciais na proporção de 2 leitos hoteleiros para cada leito imobiliário. 

Na concepção deste tipo de empreendimento, os condomínios residenciais articulam-se 

aos resorts, ou seja, os condôminos utilizarão a estrutura e os serviços do hotel que, por 

Figura21: Guarajuba- Camacari- Bahia 
Fonte: SEMA (2010)    

 
 
Figura 22: Resort Vila Galé Mares - Camaçari - Bahia 
Fonte: www.litoralverde.com.br (2011)  
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sua vez, pagarão ao condomínio uma taxa de administração (PRODETUR BA/ NE 

1991-1995). 

 Os elementos básicos para a conceituação desse centro turístico integrado são: o 

meio natural como principal atração turística, concentração de turistas sem 

massificação, resorts de baixa densidade de ocupação. Para esses complexos hoteleiros 

foram definidas densidades de 10 a 15 leitos por hectare e de 25 a 70 unidades de 

comércio por hectare, nas vilas turísticas (BAHIATURSA 1991). 

Cenário II: Faixa litorânea do município de Mata de São João - Bahia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23: Reserva Imbassai Resort 
Fonte: Reta Atlântico Brasil (2011) 
  

 
Figura 24: Iberostar Praia do Forte 
Mata de São João- Bahia   
Fonte: SEMA (2010)  
 
 

Figura 25: Praia do Forte Mata de São João- 
Bahia Fonte: SEMA (2010)    

 

 
Figura 26: Vista panorâmica do Tivoli Eco Resort 
 Praia do Forte (2011) 
Fonte: http://embaixada-portugal- brasil.blogspot.com 
 

 
Figura 27: Complexo Costa do Sauipe  
Mata de São João - Bahia  Fonte: SEMA (2010) 

 

 

 
Figura 28: Complexo Costa do Sauipe  Mata de São João   
Fonte: http://www.atarde.com.br (2011) 
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O Centro Turístico Forte-Sauipe foi considerado prioritário pelo Governo do 

estado para fins de planejamento e investimentos devido à proximidade do aeroporto 

Internacional de Salvador (55 km) e à capital (70 km), a existência de um pólo turístico 

consolidado (Praia do Forte), devido à atração de turistas alemães, italianos e 

argentinos. Como resultado dessa política de investimentos, foi inaugurado o Complexo 

Turístico Costa do Sauipe (2000), Iberostar Bahia Golf & SPA e Iberostar Praia do 

Forte (2005), o Grand Palladium Imbassaí Resort SPA (2010). Estão previstos até o ano 

2013 seis novos megaempreendimentos ibéricos. Assim, o Litoral Norte se constituirá 

na área mais internacionalizada do estado da Bahia conectada ao modelo hegemônico 

do turismo de massa.  

O terceiro cenário compreende a faixa litorânea dos municípios de Conde, 

Esplanada, Entre Rios e Jandaíra, onde o turismo organizou-se de forma não planejada e 

de caráter local e regional, tendo como atividades econômicas o reflorestamento, a 

agropecuária tradicional e a pesca. A partir de 2005, extensas glebas de terras foram 

adquiridas por novos grupos estrangeiros (espanhóis, belgas, italianos e holandeses) que 

planejam implantar até o ano de 2012/2014 quatro megaempreendimentos que estão em 

fase de licenciamento.  

No Litoral Norte da Bahia, a praia é um dos atrativos mais relevantes que vem 

perdendo importância relativa devido à grande oferta e diversidade de equipamentos e 

serviços turísticos (atividades de lazer e recreação, centro de esportes, campos de golfe, 

centro náutico e eqüestre e SPA oferecidos pelos resorts).  

 

Cenário III – Faixa litorânea dos municípios de Entre Rios, Esplanada, Jandaira e Conde 

 

      
                Figura: 30  
        Figura:29 Porto Sauipe – Entre Rios - Ba                                  Baixio - Esplanada – Ba  
                                                                                                           Fonte: SEMA (2010)  
        Fonte: SEMA (2010)      
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Figura: 31 Costa Azul/Jandaíra – Bahia   

        Fonte: SEMA (2010)  
 

Constata-se que a produção e organização do espaço no Litoral Norte da Bahia 

decorrem da apropriação e uso do território pelos diversos agentes sociais que, 

combinados à incidência e interação de lógicas endógenas e exógenas, produzem 

espaços diferenciados que expõem conflitos, contradições e interesses antagônicos 

transformando estruturas sociais, dinâmicas econômicas e ambientais. Tal processo 

caracteriza-se pela segregação socioespacial (concentração fundiária e de renda, 

desestruturação dos sistemas sociais e culturais e degradação ambiental) não alcançando 

os objetivos propostos nos planos de desenvolvimento turístico quanto à geração de 

renda, trabalho e emprego e desenvolvimento. 

Dois fatores contribuem para tal realidade: primeiro, os projetos e programas de 

desenvolvimento regional e turístico são planejados fora do contexto regional e local e 

visam atender os interesses externos. O segundo, os municípios não possuem 

competência administrativa e técnica para atender tais demandas. Os programas e os 

planos de desenvolvimento turístico são elaborados nos gabinetes dos governos federais 

e estaduais apoiados por consultorias internacionais que desconhecem as realidades 

locais. Os municípios da região são dotados de frágil estrutura político-administrativa e 

técnica que não conseguem atender às demandas internas e têm dificuldades de 

aproveitar as oportunidades geradas pelas novas atividades econômicas. Os municípios 

apresentam baixos indicadores sociais, dificultando a inserção da população local no 

mercado de trabalho. Tais fragilidades sociais se refletem na mobilização e organização 

social restringindo a participação da sociedade civil organizada na defesa dos seus 

interesses e das demandas locais. 

 

Figura: 32 Conde – Bahia   
Fonte: SEMA (2010) 
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7. ESTAMOS INVADINDO A SUA PRAIA A TERRITORIALIDADE DAS REDES 

HOTELEIRAS ESPANHOLAS E PORTUGUESAS NO LITORAL NORTE DA 

BAHIA 

 

As empresas hoteleiras espanholas são aquelas que têm maior volume de inversões 

no Litoral Norte da Bahia representando 70% dos investimentos já realizados e 82% 

previstos até 2014 segundo dados da (SETUR-BA 2010), enquanto que as empresas 

portuguesas representam 8,8%, italianas 4,7%, portuguesas/espanholas, 3,2% e belgas 

0,8%, conforme ilustra gráfico 4. Estima-se que na fase de construção serão gerados 

18.863 empregos diretos.  

 
Gráfico 4  
Investimentos Privados Previstos / Litoral Norte da Bahia 
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Fonte: SUINVEST - Secretaria de Turismo da Bahia (2010) 

 

  As empresas Iberostar e Fiesta são aquelas que já estão operando na região desde 

2005 e 2010, enquanto que as demais se encontram em fase de licenciamento, e 

planejamento, a exemplo, das empresas Trusan/Bensal do Brasil, Sol Meliá, 

Singlehome, Prima Inova e Invisa International.  

Por sua vez as empresas portuguesas Tivoli Hotels & Resorts e Vila Galé S.A 

operam respectivamente desde 2006 e 2009 nos municípios de Mata de São João e 

Camaçari. O grupo português Pestana concentra seus investimentos em Salvador, 

privilegiando o segmento urbano, orientado para o turismo de negócios e histórico-

cultural. No Litoral Norte da Bahia, este grupo administrou entre 2008/2009 as 
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pousadas do Complexo Costa do Sauipe. Em 2010, inaugurou em Salvador o primeiro 

empreendimento turístico-residencial no bairro do Rio Vermelho, Pestana Bahia Lodge 

Residence.  

Converter o planeta em um parque temático sem fronteiras tem na indústria 

turística balear um promotor fundamental afirma Buades (2006). Dentre as cinqüenta 

maiores cadeias hoteleiras do mundo as de origem espanhola com sede em Palma de 

Mallorca tem uma posição destacada a exemplo da Sol Meliá  S.A (12ª), Iberostar  

Hotels e Apartaments (21ª), Barceló Hotels & Resorts ( 24ª), Riu Hotels & Resorts 

(27ª). 

Dentre os grupos hoteleiros espanhóis de origem Balear que tem investimentos no 

Litoral Norte da Bahia destaca-se a Iberostar Hotels e Resorts, e o Sol Meliá e Fiesta 

Hotels Group. Os demais grupos hoteleiros Trusan/Bensal do Brasil, Singlehome, Ed 

Prima e Invisa International possuem sede em Madrid. 

Grupo Iberostar fundado em 1930 em Palma de Mallorca está presente em 25 

países, onde opera mais de 100 hotéis e resorts, além de deter o controle de empresas de 

serviços receptivos. É um dos maiores investidores do setor turístico da Europa e Caribe 

com faturamento de € 836 milhões em 2008. O Grupo é formado por três divisoes: 

agencia de receptivos IBEROSERVICE (a maior da Espanha e presente em 12 países), a 

IBEROSTAR Hotels & Resorts e a IBEROSTATE, especializada em empreendimentos 

imobiliários integrado aos resorts.  

Os países onde estão localizados os hotéis e resorts operados pelo Grupo 

IBEROSTAR são: Espanha, Itália, Croácia, Monte Negro, Bulgária, Grécia, Chipre, 

Turquia, Tunísia, Marrocos, Cabo Verde, Jamaica, Republica Dominicana, Cuba, 

México e Brasil entre outros. Isso representa uma oferta de mais de 36 mil apartamentos 

e cerca de 70 mil camas. Mais de 80% de hotéis da rede tem padrão de quatro e cinco 

estrelas. Isso contribuiu para o Iberostar Hotels & Resorts ser eleito, em 2005, pelo 

sexto ano consecutivo a melhor rede hoteleira de resorts do mundo e, em 2007, a melhor 

rede de hotéis de lazer (www.iberostar.com).  
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Mapa: 7 Distribuição das redes hoteleiras do Litoral Norte da Bahia pelo mundo – 2011 

 

       Elaboração: Lirandina Gomes e Felipe Serra 

 

Fundada em 1956 em Palma de Mallorca a rede Sol Meliá é a maior empresa 

hoteleira da Espanha voltada para o segmento de lazer e negócios. Ocupa o terceiro 

lugar no ranking europeu e décimo segundo lugar no ranking mundial no segmento de 

férias. Presença marcante na América Latina e Caribe, na atualidade dispõe de 303 

hotéis representando uma oferta de 76.944 apartamentos distribuídos em 30 países 

contando com um quadro de mais 35.000 funcionários. As marcas sob as quais 

comercializa seus produtos são: Gran Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, 

Innside, Trip Hotels, Sol Hotels, Paradisus Resorts, Sol Meliá Vacation Club 

(www.solmeia.com). 
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A expansão internacional da rede Sol Meliá iniciou em 1985, construindo o primeiro 

hotel na Ilha de Bali (Indonésia). Atualmente controla mais da metade da oferta 

hoteleira internacional em Cuba. De acordo com Buades (2006) o processo de 

internacionalização da empresa se intensifica em 1996 com a separação da empresa 

hoteleira da empresa imobiliária e com investimentos na bolsa de valores. No final dos 

anos 90, o grupo reabsorve as sociedades imobiliárias e começa a buscar alianças com 

grandes grupos hoteleiros e imobiliários internacionais. A partir de 2003, o Sol Meliá 

começa a firmar alianças estratégicas com empresas globais lideres do setor como a 

Cendant Corporation, Stein Group, Rank Group, Warner Bros. Seguindo o modelo 

estadounindense de expansão internacional a Sol Meliá se consolida apostando na 

segmentação da oferta via branding. As diversas estratégias adotadas pela empresa 

aliadas à política de maximização de benefícios sem fronteiras foram decisivas para 

consolidar a sua posição no mercado internacional salienta Buades (2006):  

 

 Meliá para clientes urbanos y resort vacacional de alto standing, Tryp para 
reuniones de negocios em grandes ciudades. Sol para clientes familiares y 
economias medias y que introduce productos temáticos. Paradisus Resorts 
como alternativa de tudo incluído em grandes complejos vocacionales em 
America Central, Sol Meliá Vacation Club em forma de Club exclusivo de “ 
tiempo compartido” en Canárias y el Caribe como en todo los hoteles da la 
cadena em el mundo (BUADES, 2006, p.70-71). 

 
 Esse modelo de desenvolvimento baseado na valorização imobiliária e na 

combinação de varias estratégias de expansão internacional constituiu o êxito de 

praticamente todas as redes hoteleiras transnacionais a exemplo da Sol Meliá. Os 

chamados condo-hotéis constituem o exemplo mais paradigmático:   

 
 Basados em la venta de uma habitación o suíte de lujo a otros que tendrán 
derecho a un uso temporal anual de 30 dias pactuado y durante el  resto del 
tiempo las plazas son operadas por Sol Meliá., la cual les abona um porcentaje 
de benefícios o canon. La rotación de activos mediante La compra-venta de 
propriedades hoteleras e inmobiliárias de cara a reiversión em nuevos 
proyectos más rentables. Normalmente, se suele mantener la gestión hotelera 
através de arrendamiento ( BUADES, 2006, p.71). 

 

A rede hoteleira Fiesta Hotels Group foi criada no final dos anos 60 pela família 

Matutes e tem sua sede em Ibiza. Na década de 1970/80 inaugurou seus primeiros 

estabelecimentos em Mallorca e Menorca e Ilhas Canárias. Nas décadas de 1990/2000 

iniciou sua expansão internacional na América Latina e Caribe, inaugurando 03 resorts 

de luxo em Republica Dominicana e um hotel urbano em Santo Domingo e dois eco-

resorts de alto luxo no México.  
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Em 2002, o grupo criou uma nova marca Palladium Hotels & Resorts que 

engloba hotéis de categoria superior. Seguindo sua estratégia de crescimento o Fiesta 

Hotels Group realiza uma segmentação de seus estabelecimentos e lançamentos de 

novas marcas, inaugurando novos hotéis urbanos em Barcelona, Madrid e hotéis de 

lazer e férias na Jamaica e México. Em 2010, inaugurou o primeiro hotel no Brasil, no 

Litoral Norte da Bahia, o Grand Palladium Imbassaí Resorts & SPA. As marcas sob as 

quais operam seus produtos são: Palladium Hotels & Resorts, Ayre Hotels, Fiesta 

Hotels & Resorts, Fresh Hotels & Apartaments, Mallorca Rocks Hotels, Palladium 

Travel Club. 

 Dentre as redes hoteleiras portuguesas que tem investimento no Litoral Norte da 

Bahia destaca-se o grupo Vila Galé S.A, o Tivoli Hotels & Resorts. O grupo Vila Galé 

foi criado em 1986 e tem sua sede em Lisboa, é responsável pela gestão de 23 unidades 

hoteleiras sendo 17 em Portugal e 06 no Brasil. O processo de expansão internacional 

começou em 2005 com a inauguração do Hotel Vila Galé Marés em Guarajuba na 

Bahia, atualmente o grupo administra sob o contrato de gestão dois hotéis pertencentes 

ao Fundo de Pensão dos Funcionários da Caixa Econômica Federal (FUNCEF) um no 

Estado de Pernambuco o Eco Resort Cabo de Santo Agostinho e outro no Rio de Janeiro 

o Eco Resort Angra dos Reis. Em 2010, em parceria com a empresa de construção 

brasileira a Diagonal, inaugurou no Ceará o Projeto Vila Cumbuco que inclui hotel e 

segunda-residência. Assim, a rede hoteleira vila Galé dispõe de 11 918 camas e conta 

com 2 700 funcionários. (www.vilagale.pt). 

 A rede hoteleira Tivoli Hotels & Resorts pertence ao Grupo Espírito Santo 

(GES) considerado o segundo maior banco privado de Portugal e um dos mais 

importantes grupos empresariais que tem investimentos no Brasil, Espanha, Paraguai, 

Angola e Congo nas áreas de infraestrutura, agronegócio, turismo, seguros e 

telecomunicações. A rede hoteleira Tivoli Hotels e Resorts foi fundada em 1933 em 

parceria com o Tivoli Lisboa conhecido como o mais tradicional hotel de Portugal. 

Após sua aquisição pelo GES passou por varias mudanças reforçando a sua marca e 

diversificando a sua oferta no segmento urbano e de lazer. 

 A rede Tivoli possui 12 hotéis em Portugal e dois no Brasil oferecendo cerca de 

3.280 quartos em alojamento de quatro e cinco estrelas. Em 2006, a rede Tivoli inicia o 

seu processo de internacionalização adquirindo a sua primeira unidade no Brasil, o 

Tivoli Ecoresort Praia do Forte Hotel & SPA, no Litoral Norte da Bahia, no município 
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de Mata de São João. Em 2009, após reforma sob contrato de arrendamento, o Tivoli 

inaugurou o seu segundo hotel o Tivoli São Paulo Mofarrej. 

A rede Pestana Hotels & Resorts é considerada o maior grupo hoteleiro de 

Portugal, com sede em Lisboa. Possui 42 hotéis voltados para o segmento de lazer e 

urbano, dispondo de 8.700 quartos e emprega mais de 6.000 funcionários. Alem de 

Portugal os hotéis estão localizados em países como: Brasil (10), Argentina (2), 

Venezuela (1), Moçambique (3), África do Sul (1) Cabo Verde (1) e São Tomé e 

Príncipe(3). A rede Pestana Hotels & Resorts possui também empreendimentos 

turístico-residencial operando na modalidade timesharing, 4 campos de golfe, , cassinos 

em Madeira e São Tomé e Príncipe, participação em uma companhia de aviação 

charter, 1 agência de viagem e 3 operadores turísticos.  

 A expansão internacional da rede Pestana teve inicio em 1999 com a aquisição do 

Hotel Pestana Rio Atlântica, do Hotel Méridien, atual Pestana Bahia, do Pestana 

Convento do Carmo em Salvador em 2000/2005 e  construção de hotéis em outros 

estados como Natal, São Paulo, Maranhão, e Rio de Janeiro/ Angra dos Reis. A partir de 

2004, o grupo Pestana inaugurou novas unidades na Argentina, Venezuela, África e 

mais recentemente em Londres.  Em 2010, lançou em Salvador, o Pestana Bahia Lodge 

Residence com a nova marca “Pestana Residences” orientado para o setor turístico-

residencial. Em Recife (Porto de Galinhas) e na Província de Tróia (Portugal) outros 

projetos desta natureza estão em implantação (www.pestanaresidence.com). 

O Grupo Reta Atlântico Empreendimentos Imobiliários LTDA foi constituído em 

1999, em Portugal como resultado da união e partilha de interesses e estratégias de 

negócios das empresas: Tecniger, Edipril, Rufinos e Instalotécnica. Estas empresas 

atuam no setor de construção civil há mais de 30 anos na promoção e construção de 

projetos nos setores imobiliários de lazer e turismo, mediação imobiliária, na construção 

de infraestrutura e projetos de arquitetura e engenharia. Em 2007, o grupo inaugurou a 

primeira etapa do empreendimento Reserva Imbassai composto de um hotel com 350 

apartamentos (all inclusive) três condomínios residenciais (177 unidades) centro 

comercial e centro náutico. A segunda etapa prevê a construção de resort ecológico com 

240 apartamentos, condomínios residenciais (160 unidades) e um centro comercial. A 

terceira etapa está previsto mais condomínios residenciais, um condo-hotel e um campo 

de golfe e um centro eqüestre (www.institutoimbassai.org.br). 
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7.1 As práticas espaciais das redes hoteleiras internacionais no Litoral Norte da 

Bahia e as repercussões econômicas e sociambientais 

 

Esta seção aborda as práticas espaciais das redes hoteleiras internacionais no 

Litoral Norte da Bahia partindo do pressuposto que as novas dinâmicas econômicas 

produzem novas territorialidades urbanas que define novas práticas socioespaciais e 

processos urbanos complexos e diferenciados. Esse processo se caracteriza por novas 

formas de apropriação e produção do espaço expresso na ocupação e uso do solo, nas 

relações sociais de produção, nas formas de acesso a terra e dos recursos naturais.  

Conforme citado no capítulo 2, as práticas espaciais são adotadas pelas empresas 

no momento em que estas produzem sua organização espacial. Dentre essas práticas 

espaciais, Corrêa (2002) destaca a seletividade espacial que consiste na decisão da 

corporação em decidir de acordo com as suas necessidades e interesses o lugar aonde 

vai se implantar. A urbanização consiste em outra prática espacial desenvolvida pelas 

empresas referente à sua implantação. Na atividade turística e hoteleira é essencial ao 

desenvolvimento dos seus projetos, em particular aos projetos turístico-residenciais.  No 

seu sentido restrito a urbanização é entendida como resultado das transformações 

políticas, sociais econômicas que operam na sociedade. 

Spósito (2004) referenciando-se a Lefebvre considera que a urbanização é um 

processo que remete a origem e evolução histórica das cidades, uma relação ao nível de 

desenvolvimento das forças produtivas, ao estágio da divisão social e territorial do 

trabalho, as transformações de ordem política e social, as manifestações de caráter 

cultural e estética, as revoluções e contra-revoluções de ordem ideológica e do 

conhecimento, à filosofia e à especulação, à ciência e ao quadro do cotidiano. 

 Essa perspectiva analítica nos possibilita reconhecer na área de estudo duas 

tendências de processos e formas urbanas que se desenvolvem simultaneamente e 

aparentemente opostas entre si, mas combinadas, o que nos remete a Teoria do 

desenvolvimento desigual de Smith (1988). Essas duas tendências de processos urbanos 

são denominadas por Spósito (2004) de urbanização “contínua” e a outra “dispersa ou 

descontínua”. A autora explica que continuidade e a descontinuidade devem ser 

pensadas de forma relativa e transitória, uma vez que se desenvolve e fortalece por meio 

da ampliação de infraestruturas de circulação e comunicação (sistema viário, sistema de 

abastecimento de água, saneamento básico, redes de telefonia, internet, televisão, etc) e 
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pela difusão do acesso aos equipamentos que possibilitam os deslocamentos e os 

contatos (veículos automotivos, antenas, microcomputadores, etc).   

Pode-se afirmar que essa dupla tendência a uma concentração – contínua e a 

outra dispersa- descontínua coexiste e é resultante da interação e incidências de lógicas 

econômicas globais, nacionais e regionais. A urbanização do tipo contínua é decorrente 

das dinâmicas econômicas regionais como o crescimento urbano e demográfico de 

Salvador e da RMS e a urbanização dispersa/descontinua é decorrente da implantação e 

de megaempreendimentos, hoteleiro e turístico-residenciais. A primeira tendência se 

caracteriza pela formação de um continuo urbano linear ao longo da rodovia BA-099 

(Estrada do coco) integrando a faixa costeira dos municípios de Salvador- Lauro de 

Freitas e Camaçari. A segunda tendência é caracterizada pela instalação de condomínios 

residências de alto padrão construtivo, complexos turístico-residenciais que geram 

enclaves. 

Esses novos processos e dinâmicas urbanas relativas ao desenvolvimento de 

projetos turístico-residenciais tem sido estudado por pesquisadores brasileiros, como 

Silva (1997) e Santos (2004) tendo como referência os estudos de Mullins (1991) e 

Pearce (1994). Na concepção de Mullins (1991) as cidades e centros turísticos são novas 

formas urbanas representativas do regime de acumulação pós-fordista que tem como 

característica principal a utilização de tecnologias da informação e comunicação que 

viabiliza a produção de uma ampla gama de serviços e produtos voltados 

essencialmente para o lazer, o entretenimento e o consumo o que alguns autores 

chamam de cidade pós-moderna e do espetáculo.  São espaços especializados em 

atividades de lazer e serviços orientados essencialmente ao consumo, ao ócio, ao 

entretimento e ao prazer.  

Essa nova lógica de produção do espaço relacionada a dinâmica do turismo e de 

processos urbanos orientados para o desenvolvimento de projetos turístico-residenciais   

é denominada por Mullins (1991, p.331) de urbanização turística a qual deve ser 

entendida como “ uma urbanização baseada na venda e no consumo do entretenimento, 

são cidades e centros turísticos construídos especificamente para o lazer e o prazer”. O 

autor identifica as principais forças sociais envolvidas neste tipo de urbanização, sendo 

esta: 

a) espacialmente diferente, porque é socialmente diferente; b) simbolicamente 

diferente com os símbolos urbanos atuando como atrativos para turistas; c) 

caracterizado pelo rápido crescimento da população e da força de trabalho; d) ela é parte 
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do sistema de produção flexível; e) distinta por uma forma de intervenção do Estado que 

é incentivador; f) distinta no consumo de entretenimento de massa; g) distinta por uma 

população residente que é socialmente diferente. 

  O autor argumenta que os símbolos que marcam a urbanização turística é uma 

combinação entre paisagem natural e paisagem construída, compreendendo o conjunto 

formado pelo mar, vegetação natural, e as diversas edificações como, resorts, hotéis, 

marinas, bares, lojas centros de esportes e lazer dentre outros. Todavia, Mullins (1991) 

considera que a principal mercadoria ofertada nos complexos turísticos é a natureza 

(principalmente nos países tropicais) através de seus atributos como o sol, o mar, areia, 

entre outros fazendo com que os turistas sintam-se atraídos para consumir essas 

amenidades. Por conta disso, a densificação devido a construção de 

megaempreendimentos turístico-residenciais ao longo da orla marítima é significativa 

em todas as zonas costeiras do planeta onde se constrói um numero cada vez maior de 

condomínios fechados, hotéis, segundas-residências, cuja valorização deve-se à 

proximidade do mar. 

  Por sua vez, Pearce (2003) observou que a localização dos centros turísticos e 

resorts costeiros ao longo das praias ou da orla marítima, favorece a valorização do solo 

e a especulação imobiliária provocando um duplo efeito: 

[...]em geral as terras mais próximas dos atrativos, inclusive a praia  detêm 
os maiores alugueis,, o que gera uma ocupação mais intensiva. Afastando-se 
desses lugares os preços caem e a densidade diminui, viabilizando as formas 
de acomodação de retorno mais baixo. PEARCE (2003, p.285) 
 
 

           Com efeito, a proximidade da praia é utilizada pelos agentes econômicos do 

turismo e do setor imobiliário como elemento importante para agregar valor ao preço do 

solo e dos imóveis, produtos e serviços.  Este fator explica os elevados preços praticados 

no mercado relativo ao uso dos equipamentos e serviços turísticos e das edificações com 

casas e apartamentos com vista mar. 

    Pearce (2003) explica que o turismo de massa trouxe consigo o desenvolvimento 

de resorts costeiros em larga escala inicialmente planejados e construídos no século XIX 

nos países ricos especificamente para o turismo. Nas décadas de 1960/1970 os resorts 

costeiros foram gradualmente adquirindo outras funções, em particular a de condomínios 

residenciais. O autor salienta que qualquer que seja o resort, a analise de sua morfologia 

precisa levar em conta três importantes conjuntos de fatores: as características do local, os 

elementos turísticos e outras funções urbanas. Os elementos turísticos a serem 
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examinados incluem os tipos de atrações, as modalidades de acomodação, os meios de 

circulação, lojas e serviços direcionados a turistas e as acomodações para os provedores 

desses serviços e instalações. No contexto atual os fatores a serem considerados são as 

funções mais residenciais e comerciais, a rede de transportes e outras formas de uso do 

solo. 

Analisando a morfologia dos resorts costeiros em diferentes regiões litorâneas do 

mundo Pearce (2003) constatou que os aspectos estruturais básicos freqüentemente se 

repetem de um resort para outro como tendo como aspecto primordial a localização: front 

de mer ou de frente para o mar, além de outros aspectos: 

 

                                        Linear na forma, essa estrutura consiste basicamente de uma associação em 
paralelo entre uma praia e, eventualmente um porto, além de um passeio, 
uma estrada ou rodovia e uma primeira linha de edificações que incluem as 
formas mais densas e caras de acomodações e um núcleo de lojas, bares e 
restaurantes voltados os turistas. Uma variação quanto à altura, densidade e 
preço , se dá logo atrás da faixa à beira-mar à medida que os hotéis caros e 
os apartamentos de alto padrão cedem lugar à hotéis menores e mais baratos, 
pousadas, casas de praias e campings, fundindo-se a acomodações 
residências e outras funções urbanas, (PEARCE, 203, p.284 - 285). 

 
            O autor também ressalta que a forma linear do resort junto à costa ou da cidade 

beira-mar expressa sua orientação em direção ao centro principal de atrações que é a 

praia. A gradação no uso do solo e a densidade a contar da praia é em larga medida, 

uma resposta às forças econômicas.  

            A função tradicional do resort foi substituída no período recente por novos 

produtos e serviços onde predomina o campo de golfe e a segunda-residência que 

apresentam maior rentabilidade, projetos que se desenvolveram de forma exitosa na 

costa ibérica e países da América Latina e Caribe e com franca expansão no Brasil. Os 

campos de golfe segundo Pearce (2003) têm sido construídos atrás dos hotéis á beira-

mar, constituindo uma estratégia para aumentar e diversificar os atrativos dos resorts e 

ampliar a sua clientela, reduzir os problemas da sazonalidade e o mais importante 

agregar valor à construção de condomínio e luxuosas casas de veraneio. 

  No Brasil os resorts tem se instalado preferencialmente em áreas litorâneas 

protegidas, a exemplo das APAS e próximo as grandes metrópoles para que possam 

usufruir da infraestrutura aérea e acessibilidade dentre outras. Os projetos turístico-

residenciais que tem se implantado no Litoral Norte da Bahia ou que estão em 

licenciamento o número unidades residenciais é superior ao número de unidades 

hoteleiras e a população de turistas-residentes e funcionários dos empreendimentos é 
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superior a população local que reside no entorno, a exemplo do que se observa em Praia 

do Forte cuja população total em 2007 era de 1.804 habitantes, Imbassai 906 hab. Porto 

do Sauípe 5.336 hab. Acuzinho, Açu da Torre e Malhadas 1. 348 hab.  

  Um exemplo paradigmático é projeto Nova Vila da Praia do Forte do Grupo 

espanhol Trussan Bensal do Brasil Holding e Participações LTDA que encontra-se em 

fase de licenciamento  e prevê a construção de 1.958 unidades residências, dois hotéis e 

uma Vila Turística distribuídas da seguinte forma:  

 Quadro 7  
 Unidades Residenciais/Hoteleiras – Nova Vila Praia do Forte 
  

Tipo                                                           Unidade                                 Total de pessoas 
Moradia unifamiliar isolada       73  438 
Moradia unifamiliar na vila turística 271 1626 
Moradia unifamiliar germinada 156 936 
Moradia plurifamiliar bloco aberto 552 4416 
Moradia coletiva cond. Fechado 858 6684 
Moradia uso hoteleiro 100 600 
Total     2010 14.228 

 Fonte: EIA-RIMA Bensal do Brasil Holding e Participações LTDA  
 

          O projeto turístico-residencial Costa Imbassai pertence ao Grupo Cyrela 

Andrade Mendonça já foi licenciado prevê a construção total de 2.356 unidades 

residenciais, 384 unidades hoteleiras e 40 unidades comerciais. Esta propriedade até 2007 

pertencia à empresa italiana Oríssio Investimentos, Comércio e Participações Ltda que 

ainda detém grandes glebas de terras na região. 

  Quadro 8: 

 Quadro de unidades e tipologias residenciais- Empreendimento Costa Imbassai 

IMBASSAÍ– BAHIA - BRASILQuadro de unidades e tipologias

Tipologia

Quantidade

Townhouses

Vilages e Terraços

Marenas

Casas

Bangalôs

Suítes Hotel

Lojas

804 Unidades

1.434 Unidades

12 Unidades

28 Unidades

414 Unidades

48 Unidades

40 Unidades

Número Total de Unidades

2.356 Unid. Residenciais

384 Unid. Hoteleiras

40  Unid. Comerciais

Número de Blocos 337Blocos

 
    Fonte: EIA-RIMA Empreendimento Costa Imbassai (2011) 
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Figura 33: Poligonal do Empreendimento Costa Imbassai 

 

                  Fonte: EIA-RIMA Empreendimento Costa Imbassai (2011) 

 

7. 1.1 Investimentos realizados e previstos por município  

Os investimentos privados concluídos e previstos se concentram no Município de 

Mata de São João, equivalendo a 85% do total de inversões realizadas na região nos 

anos de 2000 a 2010. De acordo com o Instituto Estadual de Meio Ambiente (INEMA) 

nos últimos dez anos foram licenciados seis grandes empreendimentos no Litoral Norte. 

Os investimentos totalizaram no período R$838 milhões em 9.104 novas UHs.  

O Complexo Costa do Sauipe com 05 hotéis (1.600 aptos), 6 pousadas, 1 SPA, 1 

campo de golfe, centros de esporte e lazer com um custo atualizado em R$ 900 milhões 

foi o primeiro a lançar condomínios integrados a resorts como as casas de Sauipe 

Grande Laguna, em 2004.  Está em fase de construção a segunda etapa o Quintas de 

Sauipe Grande Laguna.  

O Iberostar inaugurou a 1ª etapa do empreendimento em 2006, com 400 

apartamentos, campo de golfe e completa estrutura de lazer, onde foi investido cerca de 

R$ 500 milhões. A segunda etapa já concluída dispõe de 1.600 apartamentos e 96 

unidades residenciais.  

A Reta Atlântico Brasil Empreendimentos Imobiliários investiu R$ 108 milhões 

no seu primeiro projeto no Brasil numa área de 132 hectares, cuja implantação está 
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prevista para ser desenvolvida em três etapas. Na primeira etapa foi construído um 

condomínio de casas com 193 unidades, clube social e clube náutico.  A segunda etapa 

do empreendimento Reserva Imbassai foi inaugurado em 2010, onde foi construído 01 

hotel all inclusive com 654 quartos e 01 condomínio de casas e apartamentos. A terceira 

etapa compreende a construção de 01 condohotel, 01 Hotel Resort Ecológico, 01 vila 

comercial, condomínio residenciais, centro eqüestre e campo de golfe 

(www.reservaimbassai.com) 

 O grupo Vila Galé investiu R$ 75 milhões na construção do seu primeiro resort 

no Brasil, o Vila Galé Marés Resort Hotel com 447 apartamentos, na localidade de 

Guarajuba. O Grupo Tivoli investiu R$ 60 milhões na aquisição e reforma do Tivoli 

Ecoresort Praia do Forte Hotel & SPA com 220 apartamentos e no lançou em 2009 o  

primeiro condomínio residencial o Tivoli Eco Residence com 42 casas de luxo e alto 

padrão construtivo (ver mapa 8). 

   Até 2014 estão previstos US$3,3 bilhões em investimentos privados para o 

Litoral Norte distribuídos da seguinte forma: 57% (US$ 1,9 bilhões) no município de 

Mata de São João, 19,4% Camaçari, 11,8% Esplanada, 11,4% em Jandaíra e 0,4% em 

Lauro de Freitas. Estes investimentos representam a construção de 19.739 novas 

unidades hoteleiras e residenciais na ZT Costa dos Coqueiros, (SETUR, 2010) 

conforme ilustra gráfico 5. 

Gráfico 5  

 
FONTE: SETUR (2010) 
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Dessas novas unidades hoteleiras 14.937 estão previstas para ser construídas em 

Mata de São João, 2.310 em Esplanada, e 2.117 em Camaçari, representando 

respectivamente, 75,7%, 11,7% e 10,7% do total de novas unidades hoteleiras 

residências (UHRs). Vale destacar que dentre os cinco municípios indutores do 

desenvolvimento turístico regional na Bahia o município de Mata de São João é um dos 

mais dinâmicos em termos de investimentos. Ainda de acordo com a SETUR (2010) o 

número de leitos no Litoral Norte no período de 2001 a 2006 cresceu 54,5%, totalizando 

12.998 leitos entre apartamentos hoteleiros e unidades residenciais, sendo que 63,7%, 

desses empreendimentos se localizam em Mata de São João e 16,8% em Entre Rios. 

A concentração espacial dos investimentos privados no município de Mata de São 

João deve-se convergência de dois fatores: a iniciativa do governo estadual em parceria 

com a iniciativa privada nas décadas de 1980/1990 de implantar o Centro Turistico 

Forte Sauipe e a atuação conjunta do poder municipal, governo estadual e dos 

empresários para promover este Centro Turístico nos principais mercados e feiras 

internacionais. 

 

 7.2 Considerações sobre o mercado de trabalho e a empregabilidade no setor 

turístico-hoteleiro em Portugal e no Litoral Norte da Bahia 

              

           As questões relativas ao mercado de trabalho e a empregabilidade no setor 

turístico-hoteleiro tendo como referência os níveis de remuneração em Portugal e o 

nível de remuneração praticado no Litoral Norte da Bahia visa identificar similaridades 

entre essas duas realidades, já que se constitui num dos temas mais polêmicos 

abordados no meio empresarial, governamental e acadêmico. 

Enquanto atividade econômica o turismo e seu segmento correlato, o setor de 

hospedagem, está relacionado ao setor terciário que tem como base a prestação de 

serviços para o consumo e como matéria-prima os recursos naturais e culturais. O 

discurso oficial sobre os elevados investimentos públicos e privados orientados para o 

desenvolvimento do turismo no Brasil nos últimos vinte anos se fundamenta no 

potencial de gerador de emprego, trabalho e renda constituindo um dos aspectos mais 

polêmicos com relação a economia do turismo.  

A OMT estima que em 2008 o turismo gerou de 6,0 a 8,0% do total de empregos 

no mundo.No Brasil no mesmo período a atividade foi responsável por 6,2% do total 
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das ocupações e 5,7% do total de rendimento (MTUR, 2008). No estado da Bahia, o 

setor foi responsável por 6,1% das ocupações declaradas e 6,6% dos totais dos 

rendimentos de trabalho, conforme estudo realizado por Alves (2009). Com relação a 

qualidade do emprego gerado na atividade turística, o autor, salienta que no Brasil 

predomina a informalidade representando 51,2% das ocupações em 2008; na região 

Nordeste e na Bahia o emprego informal representa neste setor 67,7% das ocupações. 

No que se refere à ocupação segundo a atividade em 2008, estudo realizado pelo 

IBGE com base nas Atividades Características do Turismo constatou que 37,8% dos 

ocupados do setor de turismo se concentravam nos serviços de alimentação, transportes 

de passageiros e 36, 2% e 11,2% estavam ocupados nas atividades recreativas culturais 

e desportivas, respectivamente. Alves (2009). Os serviços de hospedagem por sua vez 

correspondiam apenas a 4,3% da ocupação, sendo o segmento mais identificado com a 

atividade turística. O autor concluiu que embora o turismo seja intensivo em absorção 

de mão-de-obra tem uma das menores relações entre valor da produção e número de 

empregados e se caracteriza pelos elevados índices de informalidade. 

 O maior impacto dos investimentos no setor hoteleiro e imobiliário no mercado de 

trabalho ocorre na fase de construção e implantação dos empreendimentos de grande e 

médio porte onde há uma grande absorção de mão-de-obra na construção civil. Por 

exemplo, dos investimentos privados previstos no período de 2010 a 2014 no Litoral 

Norte da Bahia na ordem U$ 3,3 bilhões a estimativa é de que serão gerados 19.383 

empregos diretos na fase de construção conforme dados da SETUR (2010) em anexo.  

Além da informalidade outros fatores como a sazonalidade e os baixos salários 

contribuem para a precarização no mercado de trabalho no turismo, como demonstra 

pesquisa realizada por Alves (2009) sobre a proporção de ocupados segundo grupo de 

renda em salários mínimos por municípios da APA Litoral Norte. Segundo o autor no 

município de Mata de São João 20% dos ocupados na atividade turística ganhavam até 

1/2 salário mínimo, e nos demais municípios para essa mesma faixa de renda o 

percentual encontrado foi de 23,5%. Nos grupos de renda de 1/2 a 2 salários mínimos 

estão o maior percentual de ocupados: Mata de São João com 53, 9%, Entre Rios 56, 

6%, Esplanada 55,5%, Conde 56% e Jandaíra 55,1%. Observa-se que na medida quando 

aumenta os grupos de renda reduz progressivamente o percentual de ocupados. Por 

exemplo, na faixa de rendimento de 3 a 5 salários mínimos o percentual de ocupados era 

de 10,2%  para Mata de São João e 7,7% para os demais municípios da APA Litoral 

Norte, salienta Alves (2009).  
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Com relação à qualidade do emprego predomina na maioria dos municípios do 

Litoral Norte da Bahia a informalidade refletindo a realidade do mercado de trabalho no 

segmento do turismo no país. A exceção do município de Mata de São João que em 

2007 apresentava um comportamento diferente do apresentado no Brasil e no Nordeste 

conforme revelou estudo elaborado por Alves (2009). De acordo com o autor o emprego 

formal nas atividades características do turismo em Mata de São João representava 

65,4% dos vínculos formais de trabalho concentrados nos segmentos de hotéis e 

similares. Este fato é devido à presença marcante de empreendimentos de médio e 

grande porte no município de origem estrangeira que reproduzem o modelo gerencial 

dos seus países de origem afirma o autor. 

Pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2006) 

evidenciou que a qualidade do trabalho no turismo é muito baixa, considerando que os 

salários na Europa neste setor são em média 20% mais baratos que em outros setores da 

economia. No final da década de 1990 quase 10% da mão-de-obra que trabalhava em 

hotéis e serviços complementares eram menores de idade, isto é cerca de 20 milhões de 

jovens eram menores de 18 anos. A pesquisa enfatizou que o desenvolvimento turístico 

em zonas como Cancun, Fortaleza, Patayya e Manila gerava um importante mercado de 

trabalho submerso na prostituição feminina e infantil (Buades, 2006). 

Segundo a Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, 

Hotelaria e Turismo de Portugal (FESATH, 2010) e a Associação dos Industriais 

Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA 2010) a remuneração dos trabalhadores no 

setor de turismo, hotelaria e similares é definida com base no tipo de ocupação e na 

classificação dos hotéis (3, 4 e 5 estrelas). A tabela X mostra as remunerações mínimas 

pecuniárias de base e níveis de remunerações para os trabalhadores de unidades e 

estabelecimentos hoteleiros em Portugal, que inclui campos de golfe, pensões e 

similares. 
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TABELA 7 Remunerações mínimas para os trabalhadores de unidades hoteleiras (em euros) 
 
 

GRUPOS/NÍVEIS A B C      D 
Diretor de hotel 1.236 1. 217,50 1. 082 1.077,50 

Chefe cozinha, dir. comercial, dir.serviços, 
dir.alojamento, subdiretor de hotel 

1.158,50 1.145 1.12,50 1.010,50 

Chefe de departamento, de divisão e 
serviços; chefe de manutenção e 
conservação; diretor de restaurante e 
similares; supervisor de bares, chefe de 
recepção e de pessoal. 

955 934,50 850,50 848,50 

Chefe de barman, chefe de compras e 
controle, chefe de movimento, chefe de 
portaria. 

869 863 786 783 

Governante geral de andares, operador de 
computador, secretária(o) de direção 

833,50 821 744 742 

Chefe de equipe (construção civil, 
eletricista, metalúrgico) 

791 777,50 710,50 706 

Barman de 1a, cozinheiro, chefe de 
cafeteria, recepcionista, telefonista, 
motorista. 

712,50 701,50 632 631 

Barman de 2a, chefe de lavanderia, chefe 
de copa, cozinheiro de 3a, encarregado de 
limpeza 

631 625,50 568 558,50 

Jardineiro, guarda-florestal 593 586 531,50 524,50 
Empregado de refeitório e limpeza, 
estagiário de cozinheiro e escriturário 

543 537 490 483 

Estagiário: de barman, cafeteiro, 
controlador, recepcionista. 

468 470 465 463 

Aprendiz: barman, controlador, cozinheiro, 
construção civil, conservação e 
manutenção c/ 18 ou mais anos do 2º ano. 

463 454 453 455 

Aprendiz: barman, controlador, 
cozinheiro,construção civil, conservação e 
manutenção c/ 18 ou mais anos do 1º ano. 

458 450 450 450 

Aprendiz: recepcionista, barman, 
cozinheiro, cafeteiro, manutenção e 
conservação, construção civil c/ 18 ou mais 
anos do 1º ano. 

407 399,5 360 360 

Aprendiz: recepcionista, barman, 
cozinheiro, cafeteiro, manutenção e 
conservação, construção civil c/ menos de 
18 anos do 1º ano. 

360 360 360 360 

Fonte: Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal 
(2010) 

 
 

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria, Bares, Restaurantes e 

Similares, no Brasil, não existe uma tabela de remuneração definida para estes 

trabalhadores. O acordo entre o Sindicato Patronal e o Sindicato dos Trabalhadores 

definiu que a remuneração destes trabalhadores não pode ser inferior a um salário 

mínimo, assim, cada região possui uma tabela de remuneração. A Convenção Coletiva 

de Trabalho entre o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da cidade do 

Salvador e Litoral Norte e o Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Apart-Hotéis, 
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Residence-Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da cidade do Salvador e Litoral Norte 

em 2011 na cláusula segunda define os seguintes pisos salariais: 

A partir de 01 de janeiro de 2011, nenhum trabalhador nos estabelecimentos 

hoteleiros de Salvador e Litoral Norte da Bahia poderão receber salário-base mensal 

inferior aos valores a seguir fixados: 

a) R$ 610,00 (seiscentos e dez reais) para os trabalhadores nos meios de 

hospedagem que estavam classificados pela EMBRATUR na categoria 5 estrelas  até 28 

de fevereiro de 1997 e para os que, a partir daquela data, forem ou vierem a ser 

classificados na categoria  “Luxo Superior”, convencionando-se como piso “A” tal 

classificação; 

b) R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) para os trabalhadores nos meios de 

hospedagem que estavam classificados pela EMBRATUR na categoria 4 estrelas  até 28 

de fevereiro de 1997 e para os que, a partir daquela data, forem ou vierem a ser 

classificados nas categorias “Luxo” e “Standard Superior”, bem assim para os demais 

estabelecimentos da categoria econômica não classificados, convencionando-se como 

piso “B”tal classificação; 

c) R$ 555,00 (quinhentos e cinqüenta e cinco reais) para os trabalhadores de 

hotéis e pousadas com até 20 (vinte) empregados, bem como a todo o segmento de 

bares e restaurantes, convencionando-se como piso “C’ tal classificação;    

 O Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria do Município de Mata de São João 

(SINDIHMAT) estabeleceu um valor mínimo e máximo de remunerações para os 

trabalhadores de unidades e estabelecimentos hoteleiros da região.  

      TABELA 8 Remunerações mínimas para os trabalhadores de unidades hoteleiras (em reais) 

 
Função Maior valor Menor valor Valor médio 

Diretor de hotel -- -- -- 
Chefe de administrativo    
Chefe de almoxarifado 2963 2200 2582 
Chefe de contabilidade 5800 2138 3969 
Sub.diretor financeiro 6800 4848 5824 
Barman 1244 516 880 
Garçonete 900 550 725 
Chefe de bares 3000 1017 2009 
Gerente de receitas 7000 3492 5246 
Gerente de vendas no/NE 7986 3704 5845 
Chefe de compras 5800 900 3350 
Encarregada de compras 2261 2116 2189 
Motorista 1131 1097 1114 
1º cozinheiro 2083 1200 1642 
2º cozinheiro 1389 780 1085 
Chefe executivo de cozinha 8000 3720 5860 
Animador 1017 805 911 
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Aux. de governança 740 550 645 
Governanta 3174 2000 2587 
Jardineiro 762 550 656 
Ajudante. manutenção 702 550 626 

Aux. Administrativo 1092 777 935 
Piscinero 799 550 675 
Chefe de recepção 4569 2790 3680 
Recepcionista sr. 2117 936 1527 

Chefe de depart.pessoal 4441 2778 3610 
Baby siter 780 550 665 
Enc. de reservas 2872 1983 2428 

Telefonista jr 1197 836 1017 
Fonte: Sindicatos dos Trabalhadores do Setor Hoteleiro do Município de Mata de São João (2011) 

 
 
 

Embora seja uma atividade intensiva em mão-de-obra e que exige uma boa 

qualificação, os contextos acima apresentados e os dados contidos nas tabelas acima 

evidenciam a precariedade do trabalho no setor turístico-hoteleiro constituindo-se um 

problema estrutural caracterizado pela sazonalidade, informalidade, baixa remuneração 

e rotatividade tanto nos países centrais quanto nos países periféricos.  

 

7.3 Os impactos socioambientais decorrentes da construção dos empreendimentos 

turístico- residenciais no Litoral Norte da Bahia 

 

A mercantilizacão da natureza e da cultura pelos agentes econômicos do turismo 

tem provocado alterações paisagísticas, socioambientais e culturais significativas nas 

regiões e localidades litorâneas brasileiras sendo uma preocupação constante entre os 

diferentes estudiosos quanto aos resultados desse processo ao longo e médio prazo. Os 

impactos são de diversas naturezas, intensidade e magnitude muitas vezes difíceis de 

mensurar por critérios objetivos dados a complexidade dos processos, sobretudo, no que 

se refere ao meio sociocultural. Existem diversas metodologias que permitem 

quantificar e qualificar os impactos socioambientais provocados pelas atividades 

econômicas que visam entre outros objetivos definir os custos inerentes a aplicação do 

principio poluidor-pagador. As iniciativas enfrentam dificuldades de ordem diversas 

como a identificação e avaliação quantitativa dos impactos socioambientais gerando 

conflitos entre os diferentes atores que muitas vezes levam a processos judiciais. 
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As unidades de conservação29 dada as suas características ambientais tem atraído 

elevados investimentos públicos e privados, pois, contam com ambientes 

ecologicamente conservados, de grande beleza cênica sendo que o patrimônio natural e 

cultural é apropriado pelos agentes econômicos do turismo e transformado em matéria-

prima para compor o chamado produto turístico. 

 Consideradas como importante reserva de valor, as áreas protegidas contam com 

significativos e diversificados ecossistemas em elevado estágio de conservação, como 

lagoas, estuário de rios, mangues, dunas, áreas úmidas, espécies animais e vegetais 

endêmicas. Muitas destas áreas estão ameaçadas também pelo crescimento demográfico 

e a expansão urbana das metrópoles brasileiras como também pela nova fase de 

investimentos do capital turístico, hoteleiro e imobiliário, a exemplo do vem ocorrendo 

no Litoral Norte da Bahia. 

O crescimento acelerado do turismo em áreas protegidas, aliado ao intenso 

processo de urbanização, tem gerado inúmeros debates e posturas divergentes quanto às 

dificuldades concretas de integrar as políticas públicas do turismo, as políticas de gestão 

ambiental e as políticas urbanas. De modo geral, essas políticas têm se mostrado 

conflitantes e, teoricamente, visam conciliar os interesses econômicos, como a 

conservação ambiental visando também superar as contradições geradas pelo “novo” 

tipo de urbanização voltada primordialmente para atender a demanda dos turistas e dos 

promotores imobiliários e das redes hoteleiras internacionais.   

Sob a retórica da sustentabilidade, os poderes públicos estaduais e municipais 

têm empreendido políticas territoriais e ambientais no sentido de orientar, disciplinar e 

monitorar o processo de desenvolvimento econômico e urbano no Litoral Norte da 

Bahia. Os instrumentos legais que viabilizam estas políticas são o Zoneamento 

Ecológico- Econômico e o Plano de Manejo, documento técnico mediante o qual, com 

fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, estabelece o uso e o 

manejo adequado dos recursos naturais, visando também controlar e disciplinar a 

ocupação e uso do solo bem com as atividades econômicas em núcleos urbanos 

inseridos em áreas protegidas.  

Elaborado em 2005 pela CONDER, o Plano de Manejo da APA Litoral Norte já 

está desatualizado, necessitando de revisão, haja vista, também as rápidas 

transformações e o elevado dinamismo socioeconômico que está submetido esta região. 

                                                 
29 Unidades de conservação e áreas protegidas têm a mesma designação, sendo que a primeira é utilizada 
pelos americanos e a segunda pelos franceses. 
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Uma das questões polemicas que envolvem a aplicação Zoneamento e o Plano de 

Manejo refere-se a incompatibilidade da escala em que foi elaborado o Zoneamento e 

sua utilização para fins de fiscalização e licenciamento dos empreendimentos.  

Para Boo (1991), os impactos negativos provocados pelo turismo em áreas 

protegidas devem-se ao fato de que a grande maioria dessas áreas não estarem 

preparadas para esta nova corrente de consumidores. Muitas dessas áreas não foram 

planejadas e designadas como lugares turísticos, com infra-estrutura urbana e serviços 

adequados às exigências da legislação ambiental, bem como às normas e aos parâmetros 

urbanísticos específicos para áreas protegidas. A autora salienta que os administradores 

de áreas protegidas enfrentam hoje o grande desafio de conseguir conciliar o 

desenvolvimento urbano descontrolado motivado pelos agentes econômicos do turismo 

e do setor imobiliário e a preservação ambiental que beneficie tanto as áreas protegidas 

quanto as comunidades locais e o ambiente construído. 

A ausência de um planejamento regional integrado ao turismo e da articulação 

entre as diferentes políticas públicas, vêm contribuindo para que os impactos negativos 

do turismo se sobreponham aos impactos positivos, acentuando mais ainda os 

desequilíbrios econômicos, sociais, culturais e ambientais nas destinações turísticas. Em 

geral, as atividades econômicas tradicionais, como a agricultura, a pesca, o artesanato e 

o extrativismo são inibidos ou substituídos pela implantação e oferta de equipamentos, 

serviços e infra-estrutura turística, sem as devidas valorações e considerações éticas 

sobre a sua importância em nível local.  

A Política Nacional de Meio Ambiente criada através da Lei federal 6.938/81 

estabelece um conjunto de instrumentos que visam reduzir os impactos negativos da 

ação antrópica sobre o meio ambiente. Com relação ao desenvolvimento da atividade 

turística, hoteleira e imobiliária os instrumentos exigidos são Estudo de Impacto 

Ambiental EIA/RIMA, o Licenciamento ambiental, e a Compensação Ambiental os 

quais estão intimamente relacionados. O EIA é um estudo prévio dos possíveis impactos 

que serão gerados pela implantação de grandes empreendimentos é condição para o 

licenciamento de atividades potencialmente poluidoras e modificadoras do meio 

ambiente como usinas, indústrias, construção de estradas, projetos urbanísticos, 

complexos turísticos e de lazer, portos, aeroportos entre outros empreendimentos acima 

de 100 hectares ou áreas de relevante interesse ecológico. 

O EIA/RIMA é um instrumento de gestão ambiental utilizado para identificar, 

prevenir e compensar as alterações produzidas pelos empreendimentos ou ações com 
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significativo impacto ambiental. Considerado como instrumento polêmico quanto a sua 

efetividade o EIA/RIMA e o licenciamento ambiental se constituem nos principais 

pontos de embates e conflitos de interesses entre os empresários, os órgãos de 

licenciamento e a sociedade civil.  

A compensação ambiental só pode ser viabilizada como conseqüência do processo 

de licenciamento ambiental, uma vez implantada gera um significativo número de 

conflitos socioambientais, associados com freqüência ao “travamento” do licenciamento 

ambiental, se constituindo no principal ponto de divergências entre o órgão ambiental e 

os empreendedores. É nesta fase que é determinado pelo órgão ambiental competente de 

forma objetiva as medidas compensatórias e o valor da compensação ambiental que é no 

mínimo de 0,5% do valor total do empreendimento.  

O licenciamento ambiental é definido pela Resolução CONAMA 237/1997 como 

o “procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 

localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades 

utilizadores de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras 

ou daquelas que sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 

considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicadas ao 

caso” (art. 1, inciso I).  

O licenciamento ambiental é instrumento que o poder público possui para 

controlar a instalação e a operação das atividades econômicas consideradas 

potencialmente poluidoras visando equilibrar o desenvolvimento com a conservação 

ambiental. Para isso são expedidas as seguintes licenças pelo órgão ambiental 

competente: a licença previa (LP), licença de instalação (LI) e a licença de operação 

(LO). 

Segundo Bechara (2009), a Compensação Ambiental é considerada como o ato de 

reparar o dano ao meio ambiente por intermédio de um benefício ambiental que em 

termos valorativos, tenha um significado e um “tamanho” muito próximo ao da perda. A 

compensação ambiental decorrente da implantação de empreendimento causador de 

significativo impacto ambiental foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela 

Resolução CONAMA 10/1987, a qual, dez anos depois, foi revogada e substituída pela 

Resolução CONAMA 02/1996, conforme destaca o autor: 

 

[...] à reparação dos danos ambientais causados pela destruição de florestas e 
outros ecossistemas, o licenciamento de empreendimentos de relevante 
impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente com 
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fundamento no EIA/RIMA terá como um dos requisitos a serem atendidos 
pela entidade licenciada a implantação de uma unidade de conservação de 
domínio público e uso indireto, preferencialmente uma estação ecológica, a 
critério do órgão licenciador, ouvido o empreendedor (BECHARA 2009, p. 
164). 
 

 
O uso deste instrumento é fundamental porque impõe aos empreendimentos 

causadores de impactos ambientais significativos o dever de apoiar com recursos 

financeiros, a criação e implantação de unidades de conservação de proteção integral 

como forma de compensar os danos ambientais resultantes das atividades econômicas. 

Todavia, a compensação ambiental não deve ser confundida com as medidas 

compensatórias, conforme salienta Faria (2008, p.10), as medidas compensatórias, “são 

aquelas destinadas a compensar impactos ambientais negativos, tomadas 

voluntariamente pelos responsáveis por esses impactos – ou exigidas pelo órgão 

ambiental competente”. Destinam-se a compensar impactos irreversíveis e inevitáveis. 

Distinguem-se das denominadas “medidas mitigadoras”, voltadas a prevenir impactos 

adversos ou a reduzir aqueles que não podem ser evitados.  

O instrumento da Compensação Ambiental está expresso no art. 36 da Lei nº 
9.985, de 2000, a Lei do SNUC:  

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 
significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental 
competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo 
relatório – EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e 
manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de 
acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.  

§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta 
finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos 
para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão 
ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado 
pelo empreendimento.  

§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de 
conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no 
EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a 
criação de novas unidades de conservação.  

§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou 
sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo 
só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua 
administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de 
Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida 
neste artigo.  

 

 A regulamentação deste artigo veio a ocorrer com o decreto 4.340 de 22/08/2002 

e foi alterado pelo decreto de 6.848 de 14/05/2009. Embora os empresários tenham 

resistência à compensação ambiental assim como o EIA/RIMA e o licenciamento, o uso 
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destes instrumentos é essencial para controlar a ação dos agentes econômicos induzindo 

ou forçando a adotarem posturas e procedimentos menos impactantes ao meio ambiente. 

Embora estes instrumentos sejam reguladores, ainda tem sido pouco efetivos quanto a 

aplicação e o seu cumprimento.  

 A Compensação Ambiental, strictu sensu, é entendida como um mecanismo 

financeiro que visa a contrabalançar os impactos ambientais ocorridos ou previstos no 

processo de licenciamento ambiental. Trata-se, portanto de um instrumento relacionado 

com a impossibilidade de mitigação e imposto pelo ordenamento jurídico aos 

empreendedores, sob a forma preventiva implícita nos fundamentos do Princípio do 

Poluidor-Pagador. Desse modo, o empreendedor que modificar, com a implantação do 

seu projeto, uma parcela do ambiente natural, tornar-se obrigado a viabilizar a 

existência de uma unidade de conservação de proteção integral. Essa UC teria, portanto, 

entre outras finalidades, o objetivo de manter, para as futuras gerações, uma área de 

características as mais semelhantes possíveis às da região afetada. FARIA (2008). 

 A Lei Estadual do Meio Ambiente nº 10.431 /2006 criou a Câmara de 

Compensação Ambiental do Estado da Bahia através de Decreto n 12.353 de 

25/08/2010 e, instituiu através portaria nº 57 de 2010 os entes que a compõem. Neste 

decreto foi definida a tipologia e o porte dos empreendimentos sujeitos a licença, 

autorização ou termo de compromisso de responsabilidade ambiental No que se refere 

aos empreendimentos urbanísticos, complexos turísticos e hoteleiros a exigência destes 

instrumentos ocorre em função do porte do empreendimento que são classificados 

como: micro ≥ 1 < 5, pequeno porte ≥ 5 < 10, médio porte ≥ 10 < 50, grande porte ≥ 50 

< 100 e excepcional porte ≥ 100 hectares. De acordo com decreto nº. 12.353 de 

25/08/2010 os empreendimentos urbanísticos, hoteleiros e turísticos obrigados a 

elaborar o EIA/RIMA e estão submetidos ao licenciamento ambiental são acima de 100 

hectares considerados de grande e excepcional porte. 

O art.33 do Decreto nº 4.340, de 2002, define a prioridade para a aplicação dos 

recursos da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei nº 9.985, de 2000. 

Esses recursos devem ser aplicados em UC já existentes ou a serem criadas, 

prioritariamente para:  

I – regularização fundiária e demarcação das terras;  

II – elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;  

III – aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, 
monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de 
amortecimento;  
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IV – desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de 
conservação; e  

V – desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de 
conservação e área de amortecimento.  

 
 Ao longo da faixa costeira do Litoral Norte da Bahia encontram-se 

empreendimentos de pequeno a excepcional porte, sendo os empreendimentos de 

pequeno a médio porte classificados como pousadas, pequenos hotéis em geral 

pertencente a empresários locais e nacionais, enquanto que os empreendimentos de 

grande e excepcional porte pertencem a grupos hoteleiros internacionais que vem se 

associando a incorporadores imobiliários e construtores nacionais e locais para 

viabilizarem seus projetos. 

  No que se refere a aplicação destes instrumentos de  ordenamento territorial  e 

gestão ambiental na APA Litoral Norte verifica-se que vem sendo utilizados sob forte 

pressões do empresarial no sentido de alterar usos e parâmetros de ocupação para 

atender os seus interesses. 

  Um exemplo desse processo foi a alteração nos parâmetros urbanísticos em 

2009, que transformou a Zona de Proteção Rigorosa (ZPR) em Zona de Proteção Visual 

(ZPV) ocorreu sob forte pressão do setor empresarial e político para adequar aos 

interesses dos empreendedores que estavam com seus projetos parados aguardando o 

licenciamento. Associado a este fato, tem-se ainda a criação da Lei nº 229 de 

20/07/2005, a qual modificou os limites da área urbana do litoral do município de Mata 

de São João, ou seja, transformou a faixa marítima da poligonal da APA Litoral Norte 

de área rural em área urbana. A lei facilitou também o uso e ocupação do solo e, 

conseqüentemente, alterou as normas e os padrões urbanísticos, intensificando a 

especulação imobiliária e aumentando a arrecadação de impostos da prefeitura que 

passou a cobrar IPTU dos proprietários de imóveis rurais. Esse imposto possui valor 

muito superior ao ITR, o que contribui para aumentar a arrecadação de tributos 

municipais. Segue texto da lei 229 aprovada, sancionada pela Prefeitura de Mata de São 

João através da Câmara de Vereadores e que alterou as normas e os padrões urbanísticos 

da poligonal da APA Litoral Norte: 

 
 Art. 1º. Modifica os limites da área urbana do litoral do Município de Mata de 
São João, que passa a coincidir com as especificações do Distrito Turístico e 
Ecológico da Orla deste Município criado pela Lei. 185/2003, que corresponde 
à área que começa no ponto situado na margem direita da foz do rio Pojuca e 
segue por essa margem rio acima até o ponto distante 10.000 (dez mil) metros 
na perpendicular do Oceano Atlântico sobre essa margem, onde faz ângulo de 
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90° (noventa graus) e, daí, deflete à direita em linha reta, até o ponto distante 
10.000 (dez mil) metros perpendicular ao Oceano Atlântico sobre a margem 
esquerda do rio Sauípe e, daí, segue por essa margem até a sua foz e desta, 
segue, ainda, à direita, margeando o Oceano Atlântico até o ponto onde 
começou a descrição dessa área (Lei n. 229 de 20/07/2005). 

 
Umas das vantagens que atraem os investidores estrangeiros para aquisição de terras 

para construção de megaempreendimentos turísticos hoteleiros e imobiliários no Litoral 

Norte da Bahia é o preços das terras adquiridas em forma de grandes glebas medidas em 

hectares (solo rural) que foram transformadas em solo urbano mediante lei municipal. 

Essa transformação de solo rural em solo urbano oferece maiores possibilidades de uso 

e de parcelamento em lotes menores com índices urbanísticos mais vantajosos para os 

empreendimentos hoteleiros e imobiliários gerando maior rentabilidade para os 

investidores. Do ponto de vista do poder público municipal esta mudança de solo rural 

em urbano implicou no aumento da arrecadação de IPTU já que o ITR possui valores 

inferiores. De acordo com dados da SEI, no período de 2005/2008, a arrecadação do 

município de Mata de São João aumentou aproximadamente 300%, isto é, passou de R$ 

2.156,217 para R$8.503.117.  

Em Portugal, visando acelerar o processo de licenciamento relativo aos 

empreendimentos turístico-hoteleiros e imobiliários, a Resolução do Conselho de 

Ministros n. 15/2008 e o Decreto-Lei n. 39/2008, criou um novo regime jurídico que 

favorece a aprovação e o licenciamento ambiental inserindo os projetos turisticcos no 

Sistema de Reconhecimento e Acompanhamento de Projetos de Potencial Interesse 

Nacional (PIN) conforme está no Artigo 1.º   

O presente Regulamento estabelece as regras procedimentais para o 

reconhecimento e acompanhamento dos projetos de potencial interesse nacional como 

PIN. Podem ser reconhecidos beneficiando do procedimento especial de 

acompanhamento os projetos que reúnam os seguintes requisitos cumulativos: 

                                                                       

 
1. Representem um investimento global superior a 25 milhões de euros; 2) 
Integrem nas prioridades de desenvolvimento definidas em planos e 
documentos de orientação estratégica em vigor, designadamente nos seguintes: 
Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, Plano Tecnológico, 
Programa Nacional de Política do Ordenamento do Território, Plano 
Estratégico Nacional do Turismo, Estratégia Nacional para a Energia, Portugal 
Logístico; e) Sejam susceptíveis de adequada sustentabilidade ambiental e 
territorial; 3) Criação mínima de 100 postos de trabalho directos em fase de 
laboração e qualificação do emprego gerado através de formação desenvolvida 
por entidades formadoras certificadas; 4) Inserção em estratégias de 
desenvolvimento regional ou contribuição para a dinamização económica de 
regiões do interior ou com menor grau de desenvolvimento;5) Podem, ainda, 
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ser reconhecidos como PIN projectos de valor igual ou inferior a 25 milhões 
de euros desde que tenham uma forte componente de investigação e 
desenvolvimento (I&D), de inovação aplicada ou de manifesto interesse 
ambiental e desde que satisfaçam as condições fixadas nos termos do número 
anterior.  No caso de projectos turísticos, além dos requisitos referidos no n.º 2 
deve, ainda, verificar -se o seguinte requisito: classificação mínima de 5 
estrelas para estabelecimentos hoteleiros ou, no caso de conjuntos turísticos, a 
integração, pelo menos, de um estabelecimento hoteleiro de 5 estrelas, não 
podendo os restantes empreendimentos turísticos possuir classificação inferior 
a 4 estrelas. (Diário da República de 26/09/2008). 

 
 A atividade turística, hoteleira e imobiliária provoca uma série de impactos 

socioambientais que são classificados quanto à natureza em positivos e negativos, 

quanto à abrangência espacial em direto e indireto, quanto à extensão local, regional, 

quanto à periodicidade em temporário, intermediário e permanente e quanto a 

reversibilidade em reversível e irreversível. Nas diferentes fases que compreende o 

processo de implantação dos empreendimentos turísticos, hoteleiro e imobiliários 

ocorrem alterações no meio físico, biótico e socioeconômico como se pode observar no 

quadro 9. 

 

QUADRO 9 

Fases de Implantação de empreendimento hoteleiro –turístico- residencial/ EIA - RIMA 

FASE DE PROJETO E ESTUDO 

1. Elaboração de estudos técnicos e ambientais 
Elaboração dos estudos ambientais exigidos pelo CONAMA como EIA/RIMA; 
Planejamento socioambiental do projeto refere-se ao processo de licenciamento bem como as oficinas 
ambientais para discussão e elaboração do EIA/RIMA e audiência publica. 
Aumento do nível da expectativa na população local- mobilização da população local pelas empresas e 
poder local para participar das oficinas e da audiência publica. 

                                                      FASE DE IMPLANTAÇÃO 

  2. Edificação e Operacionalização do canteiro de obras. 
Risco de contaminação da água e solo.  
Aumento da pressão antrópica sobre o meio biótico.  
 Aumento do risco de disseminação de doenças infectocontagiosas. 
Aumento na oferta de empregos diretos e indiretos 
 2.1 Intervenções para implantação de Infra - estrutura básica 
Risco de erosão do solo e assoreamento de rios, lagoas, mangues e riachos.  
Interferência na hidrodinâmica local.  
Alteração da paisagem.  
Interferência na biodiversidade local.  
Interferência na reprodução das tartarugas marinhas.  
Restrição no trânsito e usos da área de intervenção 

Aumento sazonal da população.  
Intensificação na dinâmica econômica local 
Interferência na infra-estrutura local.  
Interferência nos sítios de importância histórica, cultural, arqueológica e paisagística; 
Desmobilização da mão-de-obra utilizada na implantação do empreendimento. 
Geração de ruídos e particulados. 

FASE DE OPERAÇÃO 
3. Ocupação dos Empreendimentos Hoteleiros e da Vila Residencial. 
Aumento do risco de contaminação do solo e água 
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Aumento da pressão antrópica sobre as formações eólicas;  
Interferência na biodiversidade local e risco de 
Proliferação de pragas e doenças 
Incremento da oferta de emprego permanente e temporário. 
Modificação do estilo de vida da população local.  
Modificação no uso das servidões de passagem.  
Desenvolvimento econômico regional.  
Aumento dos serviços básicos de apoio e infra-estrutura a ser disponibilizados a população; 
Incremento na arrecadação de impostos. 
Fonte: EIA-RIMA BENSAL DO BRASIL (2010) 

  

 Tendo em vista as diferentes fases de implantação de um empreendimento 

turístico hoteleiro e residencial de grande e excepcional porte os impactos podem variar 

de intensidade de alto, médio a baixo. A primeira fase compreende a elaboração de 

estudos técnicos e socioambientais que vão atestar ou não a viabilidade ambiental do 

empreendimento pelos órgãos ambientais nas diferentes esferas do poder público com 

base nas normas legais previstas na legislação ambiental vigente, nesta fase o grau de 

impacto nas localidades é baixo. Esta etapa corresponde, elaboração do Diagnostico 

Ambiental, EIA/ RIMA e apresentação em audiência pública e parecer final do 

Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEPRAM) e do INEMA ao processo de 

licenciamento. Nesta etapa o custo total para o empreendedor é em media de R$ 500 mil 

reais.  

 A fase de implantação corresponde à operacionalização do canteiro de obras 

para a construção das edificações do empreendimento e intervenções para a implantação 

de infraestrutura básica os impactos são considerados altos sobre o meio físico e biótico 

e sociocultural. De acordo o EIA devem ser tomadas medidas mitigadoras e 

compensatórias os quais devem ser fiscalizados e monitorados pelos órgãos 

competentes o cumprimento dessas medidas para reduzir os impactos. As alterações 

sobre o meio sóciocultural são significativas com o aumento da oferta empregos diretos 

e indiretos. Nesta fase é quando ocorre maior absorção de mão–de–obra, um 

empreendimento de grande porte emprega um contingente estimado em 2.500 

trabalhadores, na maioria das vezes essa contingente é superior a população residente na 

localidade onde está inserido o empreendimento.  

 Em dezembro de 2008 a Câmara Municipal de Mata de São João aprovou e 

sancionou a Lei 377/2008 que estabelece incentivos fiscais como redução de 50% do 

ISS aos empreendimentos hoteleiros cuja contrapartida é a reserva de mercado de 

trabalho para população do município, isto é, 65% da mão-de-obra empregada na fase 
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de operação do empreendimento deve residir na sede do município conforme pode-se 

observar:  

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, Estado da Bahia, no 
uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

 
Art.1º Esta Lei estabelece incentivos fiscais concernentes às atividades de 
Hotéis, Resorts, Pousadas e Pensões no âmbito do Município de Mata de São 
João-Bahia. 

 
Art.2º Os hotéis, resorts, pousadas e pensões instalados no Município a partir 
de 1º de janeiro de 2006, não contemplados pelo incentivo fiscal previsto na 
Lei Municipal nº 283/06, terão uma redução de 50% (cinqüenta por cento) 
sobre o valor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN, pelo 
prazo de 02 (dois) anos, contados a partir da concessão do benefício.  

 
Parágrafo Único – Para fazer jus ao incentivo previsto no caput do presente 
artigo, os beneficiários obrigam-se, cumulativamente, a: 

 
I – Pleitear o benefício no prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da 
expedição do Alvará de Ocupação (Habite-se), perante o Setor Competente; 

 
II – Apresentar a documentação, atualizada, atinente ao imóvel, à pessoa 
jurídica constituída e ao empreendimento, constante do Anexo Único da 
presente Lei; 

 
III – Comprovar a utilização de, no mínimo, 65% (sessenta e cinco por cento) 
da mão-de-obra local residente no Município de Mata de São João, na operação 
do empreendimento, mediante documentação funcional comprobatória, sendo 
pelo menos 1/3 (um terço) desses funcionários necessariamente provenientes 
da sede do Município de Mata de São João. 

IV - Encaminhar mensalmente os documentos comprobatórios para fruição do 
benefício fiscal, tais como: relação de empregados utilizada para recolhimento 
de FGTS e INSS para o Programa de atendimento ao trabalhador Municipal 
(PAT), assim como para Coordenadoria Fazendária subordinada à Secretaria de 
Administração e Finanças, até o dia 05 do mês subseqüente ao da ocorrência do 
fato gerador, que obriga os empresários a contratar 60% dos trabalhadores nas 
diferentes fases da instalação dos empreendimentos (Lei 377/2008). 

 
 Em 2009, a prefeitura de Mata de São João sancionou também a Lei nº 382/2009 

que também concede incentivos fiscais ao setor de construção civil, isto é, na fase de 

construção as empresas para obter o incentivo fiscal deverão contratar 65% da mão-de-

obra residente no município de Mata de São João. Entretanto, os empresários declaram 

que o município não dispõe de número de trabalhadores suficientes e qualificados para 

atender a demanda o que os levam a buscar trabalhadores em outras regiões do estado. 

  Esta medida é considerada pelo poder local como uma forma de compensar os 

impactos socioculturais negativos gerados pelas atividades hoteleiras. As comunidades 

das áreas de influência indireta por sua vez reivindicam que sejam contemplados por 

esta lei uma vez sofrem os efeitos negativos da instalação desses empreendimentos. Em 

muitos casos, os trabalhadores ficam alojados em pousadas arrendadas pelas empresas 
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nas Vilas de Porto de Sauipe e Imbassai e nas comunidades que se situam na margem 

esquerda da BA-099, onde os preços são inferiores aos praticados de Praia do Forte, o 

que contribui para aumentar o custo de vida nestas localidades. 

 Outro fato que merece destaque é o aumento sazonal da população devido à 

chegada de novos trabalhadores à região que provoca sobrecarga ao uso da 

infraestrutura básica. Por outro lado, ao concluir o empreendimento, as empresas 

construtoras enfrentam dificuldades para desmobilizar a mão-de-obra utilizada nesta 

fase, já que a maioria dos trabalhadores é de outras regiões. Quando a mão-de-obra não 

é aproveitada por novos empreendimentos os trabalhadores ficam desempregados 

permanecendo nas vilas e povoados da região, gerando problemas sociais como 

aumento de consumo de álcool e drogas contribuindo para o aparecimento de 

adolescentes grávidas e o crescimento espontâneo de favelas, segundo declaram os 

moradores locais. 

 Do ponto de vista ecológico e paisagístico nesta fase o impacto é elevado como 

perda da biodiversidade local, risco de contaminação da água e do solo devido a 

supressão da vegetação para implantação do canteiro de obras, implantação de vias 

internas, edificação de vilas e hotéis e assim como implantação do sistema de drenagem, 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, rede de energia elétrica, rede de 

telefonia, paisagismo e áreas comunitárias. 

 Na fase de operação dos empreendimentos as alterações nos padrões de natureza 

socioeconômica e cultural das comunidades são diversas como: mudanças no estilo de 

vida da população local, aumento dos serviços básicos de apoio e infra-estrutura a ser 

disponibilizada a população, incremento na arrecadação de impostos e na oferta de 

emprego permanente e temporário. Do ponto de vista socioespacial os efeitos são 

visíveis na paisagem, nos diferentes tipos de ocupação e uso do solo que implica em 

diferenciação espacial como ilustra a Figura 34. 
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Figura 34: Dinâmicas e conflitos socioespaciais na APA Litoral Norte da Bahia. 

 
Fonte: SEMA (2010) 

 

As mudanças nas dinâmicas territoriais decorrente da implantação e operação 

dos empreendimentos hoteleiros e residenciais são de diversas naturezas tais como; 

segregação socioespacial, alterações na ocupação e uso do solo, concentração fundiária, 

modificação no uso das servidões de passagem. Este tipo de ocupação do solo dificulta 

o acesso e o uso dos recursos naturais pelas populações locais que tradicionalmente 

utilizam estas áreas para o extrativismo, pesca e o lazer. A valorização imobiliária da 

zona costeira, decorrente da presença dos empreendimentos hoteleiros e da 

infraestrutura, induz as populações locais a venderem suas casas localizadas nos 

povoados e vilas litorâneos, e a migrar para o interior da região em áreas menos 

valorizadas e carentes de infraestrutura o que implica na perda dos laços de vizinhança e 

manutenção das manifestações culturais. Com a implantação e operacionalização dos 

empreendimentos o uso das servidões são alterados devido à construção de edificações e 

infraestruturas que, na maioria das vezes, limitam o livre acesso as praias, rios e lagoas, 

constituindo uma perda significativa para as populações tradicionais.  
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7.4  Análise das entrevistas com os representantes das redes hoteleiras portuguesas 

no Brasil 

 

Nos apêndices A e B são apresentados um quadro de resumo das entrevistas com 

representantes das redes hoteleiras, construtoras e incorporadoras no Brasil / Litoral 

Norte da Bahia, em Espanha e Portugal. Como se pode observar nos apêndices 1 e 2 as 

redes hoteleiras portuguesas e espanholas desenvolvem outras atividades relacionadas 

com o setor turístico-hoteleiro como: imobiliário, agências de viagem, transportes e 

construção/incorporação, tanto nos países de origem quanto no exterior. Seguindo a 

tendência mundial esses grupos hoteleiros começaram em 2000 diversificar os seus 

investimentos com a construção dos Complexos Turísticos Residenciais que integram 

hotelaria e atividade imobiliária. 

O setor hoteleiro é aquele que absorve maior volume capital como também de 

mão-de-obra principalmente no período de construção conforme informações das 

empresas pesquisadas. O processo de internacionalização das redes hoteleiras 

portuguesas iniciou há dez anos com a aquisição em 1999/2000 do Hotel Pestana Rio 

Atlântica, no Rio de Janeiro, do Hotel Meridien, hoje, Pestana Bahia e do Pestana 

Convento do Carmo em Salvador pelo Grupo Pestana. A partir de 2002 outros hotéis 

foram adquiridos pelo Grupo Pestana nas cidades de Natal, São Paulo e São Luís. 

 A expansão internacional das redes hoteleiras Vila Galé S.A e Tivoli Hotels & 

Resorts é mais recente ocorreu em 2005 e 2008 respectivamente, tendo como região 

preferencial o litoral nordestino (Ceará e Pernambuco) e o Litoral Norte Baiano, onde 

foi construído em Guarajuba o Resort Vila Galé Marés e adquirido o Eco Resort Praia 

do Forte pela rede Tivoli Hotels e Resorts.  

Segundo os entrevistados, no processo de expansão internacional as redes 

hoteleiras utilizam recursos financeiros próprios, à exceção das redes Pestana e Tivoli 

que utilizaram financiamentos de instituições brasileiras como o (Banco do Nordeste e o 

Bradesco) para aquisição e reforma dos seus hotéis na Bahia. Os representantes das 

empresas declararam que o autofinanciamento é mais vantajoso porque os juros no 

Brasil ainda são altos.  

Para investir no Brasil os grupos hoteleiros criaram uma filial com uma nova 

designação, com uma estrutura organizacional do tipo hieráquico-funcional. Este 

modelo organizacional segue as mesmas linhas de comando estabelecidas pela matriz o 

que caracteriza um elevado grau de centralização e dependência. A exceção o grupo 
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Vila Galé que optou por estrutura organizacional em rede que se caracteriza por uma 

maior flexibilidade com relação ao uso dos recursos e maior capacidade de adaptação as 

mudanças, e o grupo Reta Atlântico Brasil que optou por uma estrutura por projeto. 

Estes grupos hoteleiros têm adotado diferentes estratégias, para a expansão 

internacional e assegurar sua posição no mercado. Os mecanismos utilizados para 

internacionalização dos grupos hoteleiros portugueses são o IED via contratos de 

gestão, gestão de ativos e aquisições, sendo que nos últimos cinco anos há uma 

tendência ao investimento de raiz experiência iniciada com o Vila Galé e o Reta 

Atlântico Brasil.  

A opção por um determinado tipo de IED é influenciado por um conjunto de 

variáveis como a dimensão do mercado, o grau de proteção legal e jurídica do 

investidor, o contexto político econômico e social do país receptor além das afinidades 

culturais e lingüísticas. No caso das empresas pesquisadas foram consideradas todas 

essas variáveis conforme relataram os entrevistados. Por exemplo, as empresas Pestana, 

Vila Galé e Tivoli iniciaram o seu processo de expansão internacional no Brasil através 

de aquisições e contratos de gestão. A opção destas empresas pelo investimento de raiz 

é muito recente ocorreu a partir de cinco anos.  

   Os contratos de gestão facilitaram a internacionalização das redes hoteleiras 

portuguesas, a exemplo dos contratos de gestão que foram celebrados com o grupo 

Pestana (2000) Vila Galé (2005) e o Tivoli (2010) e empresas brasileiras para a gestão 

dos hotéis nos estados da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. 

. O contrato de gestão, basicamente é um acordo entre uma companhia de gestão 

de hotéis e uma companhia proprietária, segundo a qual a primeira explora o hotel. O 

proprietário não toma decisões, porém, assume responsabilidades sobre o capital, os 

gastos e as dívidas. A empresa de gestão recebe uma cota por seus serviços e o 

proprietário terá um beneficio residual depois de descontados os gastos. Os contratos de 

gestão solucionam dois problemas: o alto custo de investimento em propriedade 

hoteleira e a falta de experiência em gestão hoteleira de muitos proprietários ligados ao 

setor imobiliário. Por outro lado, a empresa de gestão praticamente não tem que aportar 

capital, todavia corre o risco de que o contrato seja rescindido pelo proprietário se este 

não consegue a rentabilidade desejada. 

Os representantes das empresas pesquisadas apontaram como principais motivos 

para a internacionalização: o potencial do mercado brasileiro e diversificação dos 

mercados. Segundo os entrevistados o mercado hoteleiro e imobiliário português 



  277  

 

 

encontra-se saturado e já apresenta sinais de esgotamento e ainda foi bastante afetado 

com a crise econômica mundial de 2008. O processo de expansão internacional contou 

principalmente com apoio de instituições portuguesas como a AICEP, Câmara 

Portuguesa de Comércio no Brasil, Embaixada e Consulado Português no Brasil alem 

de Associações empresariais e comerciais.  

Os entrevistados apontaram como principais dificuldades enfrentadas pelas 

empresas para sua implantação no Brasil: os aspectos burocráticos e o licenciamento 

ambiental e a falta de conhecimento do mercado. A expansão internacional dessas 

empresas se intensificou especialmente pelas alianças estratégicas entre o setor turístico, 

hoteleiro, imobiliário e fundos institucionais para a construção de novos projetos 

conhecidos como complexo turístico-residencial orientados, sobretudo, para a segunda-

residência. 

As parcerias ocorreram principalmente entre as próprias empresas portuguesas e 

secundariamente com empresas brasileiras. Estas parcerias foram entre o setor hoteleiro 

e imobiliário e o setor de construção civil. Por exemplo, os grupos Pestana e Vila Galé 

firmaram contrato com as empresas brasileiras locais para a construção dos seus 

empreendimentos no Brasil. O representante do Grupo Vila Galé declarou que “em 

Portugal a empresa construiu seus próprios empreendimentos, no Brasil eles 

contrataram uma empresa brasileira pra construir”.  

 Por sua vez, o grupo Reta Atlântico estabeleceu parcerias com empresas 

nacionais do setor de construção e incorporação. O grupo Tivoli como uma  holding do 

Grupo Espírito Santo (GES) utilizou financiamento do Bradesco (o GES possui 20% 

das ações deste banco) para suas aquisições e reformas nos hotéis. 

Depois de Portugal, o Brasil é o país onde mais investem estas empresas 

seguidas dos países da África. Entretanto, o grupo Pestana tem hoje como principais 

países para investimento Londres, Berlim e Miami e na América do Sul Argentina, 

Chile e Uruguai. Segundo os entrevistados a opção em investir no Brasil e em especial 

no Litoral Norte da Bahia deve-se a taxa cambial (euro muito valorizado em relação ao 

real), o potencial do mercado turístico e imobiliário e oportunidades de negócios. 

As vantagens em investir no Brasil e nesta região devem-se as perspectivas de 

crescimento do mercado que deverá ser impulsionado pelos eventos da Copa do Mundo 

de 2014 e Olimpíadas de 2016. Já as desvantagens apontadas pelos entrevistados foram 

a burocracia que gera lentidão nos processos de licenciamento e o custo operacional 

devido ao encargo trabalhista e ao sistema tributário. Os incentivos oferecidos pelo 
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governo brasileiro na esfera federal são financiamentos com linhas de crédito 

específicos para o setor disponibilizados pelo Banco do Nordeste e BNDES. Na esfera 

estadual e municipal é a redução de impostos como IPTU e ISS pelo período de dez 

anos. 

O enquadramento destas empresas com relação às políticas ambientais, 

territoriais e urbanas é controverso, pois aquelas que construíram seus empreendimentos 

enfrentaram dificuldades para obter o licenciamento ambiental e o cumprimento das 

condicionantes exigidas pelo órgão ambiental no estado, embora os entrevistados 

declarem cumprir as normas ambientais e urbanísticas. No que pese as diferenças e 

semelhanças entre Brasil e Portugal com relação a estas políticas públicas, os 

entrevistados declararam que há similaridades em relação aos processos legais e os 

aspectos burocráticos, sendo que no Brasil verifica-se uma maior insegurança jurídica, 

pois, as “leis não são muito claras” o que dá margem a muitas interpretações, conforme 

declarou o representante do grupo Vila Galé em 15/12/2009: 

 
“a burocracia é pesada tanto em Portugal quanto no Brasil. A insegurança 
jurídica refere-se ao registro no cartório de imóveis que são muito 
complicados. No se refere a questão fiscal, no Brasil, os tributos são muito 
altos, encargos fiscais e trabalhistas muito elevados. No Brasil tem muito 
problema com a legislação trabalhista, muita reclamação trabalhista, em 
Portugal o numero de reclamações é zero. Por outro lado, os custos 
operacionais são muito elevados (água e energia). Com relação as políticas 
ambientais, territoriais e urbanas encontramos no Brasil os mesmos 
problemas que encontramos em Portugal, muita burocracia”. 

 
Por sua vez o representante do grupo Reta Atlântico Brasil declarou em 

05/11/2011 que: 

“as leis e a sensibilidade dos temas são muito equiparados nos dois países, o 
que difere é a validade dos atos administrativos (licenças, TACs, etc). Na 
Bahia muda muito em função da mudança das titularidades das entidades. 
Para além da burocracia, o questionamento sistemático das licenças e 
autorizações concedidas”.  
 

Os entrevistados consideram que a crise financeira mundial não afetou 

diretamente os investimentos destas empresas no exterior, principalmente no Brasil 

onde investimentos se mantêm com relação ao mercado hoteleiro e imobiliário, apesar 

da desvalorização do dólar e do euro face à crise econômica mundial. Todavia,  

observa- se que o comportamento do mercado sofreu alterações conforme declarou o   

representante do grupo Reta Atlântico Brasil “antes de crise de econômica de 2008, 

50% dos clientes que compravam um imóvel no Litoral Norte eram europeus 

atualmente os brasileiros são maioria  representando 70% dos clientes.  
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Conforme declararam os representantes destas empresas a integração com as 

comunidades do Litoral Norte da Bahia ocorre com a oferta de empregos e projetos 

sociais voltados para capacitação profissional no setor de turismo e hotelaria. 

Embora essas empresas utilizem o marketing de “Eco” Resorts não possuem 

sistema de gestão ambiental e certificação ambiental. Os entrevistados declaram que os 

empreendimentos têm práticas correntes de gestão ambiental como coleta seletiva, 

utilização de sensores para reduzir consumo de água e energia.  

 

 

7.5 Análise das entrevistas com os representantes das redes hoteleiras espanholas 

no Brasil 

 

As empresas espanholas Iberostar e Fiesta já estão operando na área de estudo 

desde 2005 e 2010 respectivamente, as demais se encontram em fase de licenciamento 

ambiental ou em fase de projeto por isso, muitas informações solicitadas não foram 

disponibilizadas segundo os entrevistados. Estas empresas têm como atividade principal 

hotelaria e atividades correlatas como agências de viagem, transportes, alimentação, 

incorporação imobiliária e construção civil. A sede das redes hoteleiras Invisa 

International Ltda e Fietsa Hoteles & Resorts situa-se em Ibiza, a sede da Iberostar e e 

Sol Méliá em Palma de Mallorca no arquipélago de Baleares, as empresas Singlehome 

S.A.e Trusam/ Bensal do Brasil possuem sede em Madrid , (ver apêndice B). 

Considerada umas das maiores redes hoteleiras da Europa e do mundo a 

Iberostar e a Sol Meliá foram às primeiras empresas a iniciar sua expansão internacional 

há mais de 20 anos para os países vizinhos e progressivamente para países da América 

Central (México, Costa Rica, Panamá) e Ilhas do Caribe (República Dominicana, 

Jamaica e Cuba) e América do Sul (Brasil, Venezuela, Argentina e Chile). As demais 

empresas como o grupo Fiesta iniciaram a internacionalização há mais de dez anos para 

América Central e Ilhas do Caribe e, mais recentemente, para a América do Sul (Brasil 

há 5 anos). A Invisa International Ltda, a Singlehome S.A. e a Trusam/ Bensal do Brasil 

iniciaram seu processo de internacionalização de 2 a 5 anos.  

Segundo os entrevistados depois da Espanha estas empresas concentram seus 

investimentos no Brasil, a exceção das redes hoteleiras Fiesta que concentra seus 

investimentos no México (40%), República Dominicana (40%) e Jamaica (20%) e o 

Iberostar no México (17%), República Dominicana (15%) e Brasil (13%). As empresas 
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subsidiárias têm uma participação significativa no total das receitas destas redes 

hoteleiras que variam de 50 a 75%. Estas empresas na sua maioria têm como principais 

países-alvo para seus investimentos Espanha, Brasil, México, Cuba, EUA e Portugal 

(ver apêndice B).  

As empresas espanholas que já estão operando no Brasil e no Litoral Norte 

Baiano tem um volume de investimentos nos negócios turísticos imobiliários muito 

superiores às empresas portuguesas a exemplo das redes hoteleiras Fiesta e Iberostar 

conforme podemos verificar nas informações declaradas pelos seus representantes. 

Quanto às empresas que estão em fase de licenciamento, os investimentos, até o 

momento, foram realizados na compra da propriedade e contratação de empresas para 

elaboração dos estudos ambientais. 

No que se refere a composição do capital social das empresas Invisa 

International Ltda, e Trusam/ Bensal do Brasil os representantes declararam que 75% do 

capital é nacional e 25% é capital estrangeiro. O representante da empresa Singlehome 

S.A declarou que o capital da empresa é 100% nacional, mas, para investir no Brasil 

criou uma nova empresa com 49% de capital brasileiro. Por sua vez as redes hoteleiras 

Iberostar e Fiesta declararam que o capital da empresa é 100% nacional. 

A estrutura organizacional destas empresas na sua maioria é tradicional do tipo 

hieráquico-funcional. Este modelo organizacional segue as mesmas linhas de comando 

estabelecidas pela estrutura hierárquica da empresa matriz, organizada em 

departamentos especializados e funcionais. A exceção a empresa Singlehome S.A que 

optou por estrutura organizacional por projeto “neste modelo organizacional todos os 

recursos necessários para levar ao objetivo de cada projeto são separados, formando 

unidades independentes. 

A expansão internacional das empresas hoteleiras espanholas ocorreu através do 

IED via investimento de raiz e menor proporção via aquisições diferentemente das 

empresas portuguesas que promoveram a sua internacionalização através de aquisições 

e contratos de gestão.  

Segundo os entrevistados, a internacionalização das empresas espanholas foi 

motivada pelo potencial do mercado brasileiro e diversificação dos mercados e a 

procura de recursos. Assim, como o mercado hoteleiro e imobiliário português, o 

mercado espanhol também apresentou sinais de esgotamento e foi bastante afetado com 

a crise econômica mundial de 2008. Os empresários portugueses e espanhóis afirmaram 

que os aspectos burocráticos e a falta de conhecimento do mercado são os principais 



  281  

 

 

entraves ao processo de internacionalização das empresas no Brasil. Eles citaram ainda 

a falta de informação sobre procedimentos e normas e incentivos, bem como os aspectos 

culturais.  

As instituições que mantiveram interação e apoiaram a internacionalização 

destas empresas no Brasil foram a Câmara do Comércio Espanhola, instituições 

brasileiras, associações empresariais, consulados e embaixadas. Para os entrevistados, 

os apoios considerados importantes no processo de expansão internacional destas 

empresas são informações sobre aspectos burocráticos e encontros empresariais. 

Todavia, as empresas pesquisadas consideram relevante que as informações 

disponibilizadas sobre incentivos e apoios financeiros e consultoria sejam mais claras. 

Segundo os entrevistados, os fatores que influenciaram na decisão de investir no 

Brasil e no Litoral Norte da Bahia foram: as condições favoráveis da economia 

brasileira, taxa cambial e estabilidade econômica. Com relação ao Litoral Norte foi 

destacado o preço do solo, o potencial de crescimento do mercado turístico, a 

proximidade ao aeroporto internacional e a oportunidade de investimento futuro. Dentre 

as vantagens de investir no Brasil, destacaram o potencial de crescimento do mercado 

brasileiro e incentivo fiscais. Com relação às desvantagens, foram destacadas: a 

excessiva burocracia, a lentidão no processo de licenciamento ambiental, a morosidade 

da justiça e a deficiência da malha aérea. Com relação aos incentivos, foram salientadas 

a redução de IPTU e a isenção de ISS no período de dez anos. 

O enquadramento das empresas com relação às políticas públicas ambientais, 

territoriais e urbanas tem se constituído no principal ponto de conflito entre as empresas 

e os órgãos controle e licenciamento ambiental. Segundo os entrevistados, as empresas 

cumprem todas as exigências das instituições relativas às questões ambientais e 

urbanísticas. Contudo, eles enfrentam muitas dificuldades no processo de licenciamento 

devido à falta de clareza na legislação ambiental e urbanística o que leva as diferentes 

interpretações sobre a mesma matéria. Com relação a este tema o representante do 

Singlehome no Brasil/Bahia declarou em 10/10/2011 que: 

“o PDDU na Espanha já avalia o impacto ambiental do crescimento 
planejado da cidade a nível local e regional. O incorporador já conhece já 
conhece as limitações sobre o uso do solo no momento da compra. As 
normas são bem definidas dando maior segurança jurídica”. 

 

Sobre este tema o representante Iberostar afirma que “o processo es dificultoso y 

lento, pero com apoyo y colaboración cuando requerido”. O número reduzido de 



  282  

 

 

técnicos nos órgãos ambientais na esfera estadual e municipal para atender as demandas 

das empresas constitui um dos fatores que colabora para a morosidade na aprovação dos 

projetos e em muitos casos levando as empresas a prejuízos financeiros significativos, 

segundo relato do entrevistado.  

Alguns empresários informaram que aguardam o licenciamento há cinco anos. 

Inclusive as empresas que estão em fase de licenciamento consideram que os 

investimentos realizados estão abaixo das expectativas. Todos os entrevistados 

afirmaram que a principal dificuldade enfrentada no processo de implantação dos 

empreendimentos é o licenciamento ambiental aliado a burocracia e morosidade da 

maquina administrativa nas esferas federal, estadual e municipal. 

Embora estas empresas estejam localizadas em uma área de proteção ambiental 

não possuem sistema de gestão ambiental e certificação ambiental. As empresas que 

estão em fase de operação declararam desenvolver projetos de responsabilidade 

ambiental, mediante projetos de educação ambiental, formação e capacitação de mão- 

de –obra. A exemplo do Fiesta que em parceria com o Instituto Imbassai desenvolve 

várias atividades na área social e oferece 40 bolsas para jovens da comunidade. Dentre 

as empresas que tem planos de expansão, o Iberostar deverá até o próximo ano 

implantar a terceira etapa do empreendimento e o representante o Fiesta declarou que 

ampliará o hotel com mais uma nova unidade até 2012. 

Ao comparar o processo de implantação do empreendimento em Espanha e no 

Litoral Norte da Bahia com relação às políticas públicas ambientais, territoriais, 

ambientais e urbanas as maiorias dos entrevistados não comentaram exceto o 

representante da Singlehome S.A, segundo o qual “em Espanha as normas urbanísticas 

e a legislação ambiental são claras. O PDDU já avalia o impacto ambiental do 

crescimento da cidade a nível local e regional. O incorporador já conhece as limitações 

sobre o uso do solo no momento da compra, dando maior segurança jurídica”. 
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8. Considerações Finais 

 

Tendo em vista as questões que nortearam o desenvolvimento deste estudo e o 

resultado da análise dos dados quantitativos, qualitativos, pesquisa documental e a 

pesquisa de campo considera-se que: as transformações socioespaciais, ambientais e 

econômicas ocorridas recentemente no Litoral Norte da Bahia, em particular, na faixa 

costeira dos municípios de Camaçari, Mata de São João, Entre Rios, Esplanada estão 

vinculadas e subordinadas às demandas e interesses externos resultado da 

internacionalização do capital. 

A inserção desta região ao circuito turístico-hoteleiro e imobiliário nacional e 

internacional em diferentes períodos, desde os anos 1980 foi viabilizada pelo governo 

estadual em articulação com grupos hoteleiros internacionais, como as redes hoteleiras 

espanholas e portuguesas. Tal processo é caracterizado pela implantação de enclaves 

turísticos, megaresorts hoteleiros e condomínios residenciais que visam atender a 

demanda do mercado global, focado nos seus países de origem. Essa realidade assinala 

uma nova fase e processos relacionados ao meio técnico científico-informacional, 

caracterizando-se pela fragmentação e alienação territorial, gerando um mosaico 

espacial complexo constituído por espaços que se diferenciam quanto à forma e função. 

São espaços produzidos como efeito dos grandes processos econômicos globais de 

integração dos mercados constituindo-se zonas de densidade e de rarefação, espaços 

luminosos e opacos como denomina SANTOS (2001). 

 A incidência e a interação de lógicas globais aliadas às dinâmicas econômicas 

como a industrialização e urbanização da RMS e as dinâmicas sociopopulacionais como 

o crescimento demográfico, urbano e o boom imobiliário de Salvador são os fatores 

responsáveis pela produção e organização do espaço no Litoral Norte da Bahia, 

expressando um desenvolvimento socioespacial desigual, a formação de 

territorialidades bem definidas: territórios “modernos” e territórios “antigos”, 

densificação, favelização, ilhas de riqueza versus pobreza.  

Esta lógica de diferenciação espacial, resultado dos processos políticos e 

econômicos que operam na área de estudo, são observados na paisagem, na divisão 

socioespacial delimitada pela rodovia BA- 099 (Estrada do Coco/Linha Verde), entre 

margem direita e margem esquerda. Na orla marítima se concentram os condomínios de 

alto padrão e os complexos turístico-hoteleiros e imobiliários integrados pertencentes às 

cadeias hoteleiras internacionais, onde os terrenos possuem os preços elevados e são 
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dotados de infraestrutura urbana. Na área oposta à rodovia BA 099 (margem esquerda), 

localizam-se os povoados constituídos pela população autóctone, na sua maioria, 

descendentes de trabalhadores de antigas fazendas ligadas às atividades agropastoris e 

silvícolas, além de trabalhadores atraídos para trabalhar na construção dos 

empreendimentos vinculados ao turismo e lazer.  

A interação dos processos econômicos globais, nacionais, regionais e locais 

resultaram na produção de espaços que apresentam diferentes estágios de 

desenvolvimento que podem ser classificados em três cenários: 

O primeiro cenário compreende a faixa litorânea dos municípios de Lauro de Freitas 

e Camaçari, as dinâmicas territoriais, urbanas e do turismo são fortemente influenciadas 

pelos processos urbanos e econômicos da RMS, constituindo-se no principal eixo de 

expansão urbana de Salvador, integrada ao tecido metropolitano através da rodovia BA- 

099 e submetida ao processo de conurbação. Ali predominam os condomínios fechados 

de alto padrão próximos à praia ao passo que os condomínio e loteamentos de médio e 

baixo padrão situam-se na margem esquerda da rodovia. 

O segundo cenário compreende a faixa litorânea do município de Mata de São João 

distante a 55 km do Aeroporto Internacional de Salvador, apresenta forte concentração de 

empreendimentos hoteleiros e imobiliários cujo capital (de origem ibérico) representa 

57% dos investimentos previstos e 86% dos investimentos já realizados na região. Nesta 

porção territorial predomina os megaempreendimentos que formam enclaves turísticos-

residenciais  e condomínios fechados de alto padrão que tem como foco o mercado 

internacional. 

O terceiro cenário compreende a faixa litorânea dos municípios de Conde, Esplanada, 

Entre Rios e Jandaíra, onde o turismo se organizou de forma não planejada e apresenta 

características locais e regionais. No futuro próximo tal realidade tende a se modificar, 

pois, extensas glebas de terras foram adquiridas por grupos econômicos europeus como 

espanhóis, portugueses e em menor proporção por belgas, italianos e holandeses que 

planejam implantar na orla marítima destes municípios, até 2014, quatro 

megaempreendimentos que se encontram  em fase de licenciamento. 

Os processos econômicos e as dinâmicas territoriais em curso engendraram um 

modelo de desenvolvimento urbano-regional complexo que se evidencia em uma 

macrourbanização: uma linear caracterizada pela tendência e formação de um contínuo 
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urbano linear de caráter metropolitano ao longo da rodovia BA- 099, integrando os 

municípios de Salvador- Lauro de Freitas e Camaçari, e uma outra tendência de 

urbanização dispersa, descontínua; caracterizada pela formação de enclaves, espaços 

especializados focados no consumo vinculados ao lazer e o turismo e a segunda-

residência, que contam com modernas infraestruturas e serviços. Esses Complexos 

Turísticos Residenciais acompanham a primeira linha costeira, com casas e apartamentos 

“vista mar” construídos segundo um modelo “fechado” que oferecem segurança aos seus 

clientes e múltiplos serviços. Trata-se de espaços que se distinguem socialmente do 

contexto regional, devido ao predomínio de grupos de alta renda, nacionais e 

estrangeiros. A coexistência da macrourbanização contínua e dispersa tende a aumentar 

os conflitos socioambientais, devido à privatização do acesso às praias, rios, lagoas e 

outros recursos naturais. 

 Diferentes agentes sociais atuam articulando-se nas diversas escalas espaciais a fim 

de viabilizar novos projetos em parceria com o Estado e as empresas hoteleiras 

internacionais, o que é evidenciado nos diversos momentos históricos analisados, 

constatando-se que a organização atual daquele espaço é resultado da conjunção de 

lógicas econômicas externas, as verticalidades e lógicas internas, horizontalidades.  

O desenvolvimento econômico-espacial engendrado pelos agentes hegemônicos na 

área de estudo vincula-se á lógica de acumulação e reprodução, de concentração e 

desconcentração do capital, resultando na diferenciação espacial e igualização. (SMITH, 

1988). Essa lógica de desenvolvimento desigual e combinado do capital observa-se na 

paisagem, na diferenciação espacial com atividades específicas de uso da terra e na 

mais-valia através da renda fundiária. Esse processo de acumulação primitiva do capital, 

através de renda fundiária, ocorre de forma variada e se caracteriza pela transformação 

da terra em solo urbano e pelo seu valor de uso em valor de troca.    

A análise das políticas públicas expressas em programas e projetos de 

desenvolvimento do turismo associadas às estratégias e as práticas espaciais dos 

diversos agentes econômicos evidencia a existência de dois modelos de 

desenvolvimento do turismo inspirados no modelo europeu, nomeadamente ibérico. O 

primeiro deles foi implantado na Praia do Forte nos anos de 1980, idealizado e 

desenvolvido por um empresário paulista dotado de forte articulação com o mercado 

internacional. Tal empreendimento destacou-se pelo pioneirismo, incorporando a 
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dimensão ambiental, a baixa densidade de ocupação e uso do solo, além de usar o 

marketing ecológico como diferencial competitivo. 

O segundo modelo, o Centro Turístico Forte- Sauipe foi concebido no âmbito do 

PRODETUR/BA e NE em 1995, referenciado nas “experiências exitosas” do México e 

Caribe, sendo adotadas pelo governo da Bahia em diversos períodos, a fim de atrair 

investimentos estrangeiros focados no turismo, hotelaria e segunda-residência. Este 

modelo se consolidou com a inauguração do Complexo Costa do Sauipe, em 2000, 

marcando um novo ciclo de desenvolvimento econômico regional. Tal empreendimento 

inovou ao associar o capital turístico-hoteleiro, imobiliário e o capital financeiro (fundos 

de pensão) em articulação com o governo para viabilizar a sua implantação.  

Enquanto o modelo Praia do Forte foi empreendido pelo setor privado, o Costa do 

Sauipe resultou da parceria entre a iniciativa privada, fundos institucionais e governo. 

Eles assinalam uma nova fase para o desenvolvimento do turismo no Litoral Baiano 

apresentando características de enclave, sendo conceitual e espacialmente diferentes. O 

primeiro caracteriza-se pela baixa densidade de ocupação e estabelece ínfimas conexões 

com o entorno e a Vila de Praia do Forte, ao passo que o segundo apresenta elevada 

densidade de ocupação e é autocontido, incluindo nos pacotes todos os serviços “all 

inclusive”, visando confinar os hóspedes territorialmente constituindo na chamada 

“bolha ambiental”. Planejados, concebidos e focados no mercado internacional, tais 

empreendimentos reorientaram suas estratégias mercadológicas, devido às recentes 

mudanças ocorridas no cenário econômico nacional e internacional, além dos fatores 

críticos, como: distância/ tempo/ custo entre os mercados emissor/ receptor e a 

concorrência de destinos consolidados, a exemplo do Caribe e do México. 

O governo do estado da Bahia, em consonância com as políticas do governo 

federal, tem desempenhando um papel central para o desenvolvimento do turismo e do 

setor imobiliário desde a década de 80, sendo o agente planejador e ordenador do 

território, promotor do desenvolvimento do turismo, responsável por implantar estrutura 

básica e urbana (saneamento básico, estradas, transportes, e equipamentos urbanos) que 

favoreceram a valorização da terra.  

Mediador de conflitos e interesses diversos, o Estado cumpre um dúbio papel, 

sendo agente controlador e disciplinador do uso e ocupação do território, facilitador e 

agenciador para atrair grandes grupos hoteleiros internacionais. 

As intervenções governamentais, nos últimos vinte anos, resultaram no intenso 

processo de apropriação de grandes extensões de terras no Litoral Baiano por grupos 
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hoteleiros internacionais vinculados às forcas hegemônicas interessadas na reprodução 

do capital e no lucro imediato através da renda fundiária. Esse processo vem ocorrendo 

em outras regiões do país, em particular, no litoral nordestino (Ceará, Rio Grande do 

Norte e Pernambuco).  

O processo de internacionalização do Litoral Norte do Estado da Bahia conta 

como principais protagonistas: o Estado nas diferentes esferas, e as instituições 

empresariais, que atuam de forma organizada e articulada através de varias instituições 

para o desenvolvimento dos negócios turísticos e imobiliários no Brasil. Dentre elas 

destacam-se: a Associação para o Desenvolvimento Imobiliário Turístico do Brasil/ 

Nordeste (ADIT- Brasil/NE), a Agência para o Investimento e Comércio Externo de 

Portugal, (AICEP), Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil- Bahia e o Cluster de 

Turismo Costa dos Coqueiros e a Câmara Espanhola no Brasil.  

A expansão internacional da indústria hoteleira mundial decorre da saturação do 

mercado doméstico dos países desenvolvidos e da necessidade de crescimento e 

sobrevivência dessas empresas que decidem explorar novos mercados no mundo. 

Operando globalmente as empresas turísticas optam pela internacionalização enquanto o 

mercado turístico global é constituído por empresas pequenas e médias (95% dos 

setores de acomodação e restaurantes) e por poucas grandes corporações transnacionais 

que controlam os setores de transportes e operadoras turísticas, competindo sem 

considerar o seu tamanho e o país de origem. O sistema turístico é integrado, formando 

alianças estratégicas, fusões e aquisições, bem como outros mecanismos para facilitar a 

sua expansão internacional. É constituído por operadores turísticos, hotéis e companhias 

aéreas, agentes que influenciam o comportamento e a distribuição dos fluxos turísticos. 

As empresas turísticas transnacionais expandiram-se para outros países buscando 

economias de escala, diversificação produtiva e geográfica, redução de custos, 

defendendo e reforçando a sua posição competitiva nos mercados nacionais e 

internacionais. Disso resultam a internacionalização e a concentração de empresas 

turísticas de diferentes segmentos do setor turístico como (companhias aéreas, 

operadores turísticos e cadeias hoteleiras). O que se acentuou, devido às fusões e 

aquisições via contratos de gestão, arrendamento e franquias.  

A internacionalização das redes hoteleiras ibéricas foi facilitada pela proximidade 

cultural e lingüística. Assim sendo, as empresas espanholas privilegiaram os países de 

língua hispânica (Cuba e Republica Dominicana) e México. Enquanto que as empresas 
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portuguesas focaram diferentes segmentos do mercado brasileiro e africano resultando 

na fragmentação e especialização geográfica do território.  

   A internacionalização envolve a articulação de empresas correlatas (imobiliárias, 

construtoras e entidades financeiras), enquanto que o setor hoteleiro destaca-se por suas 

“marcas globais” convertidas em prioridade para acessar muitos países em 

desenvolvimento que necessitam de capital, conhecimento, know-how e atração de IED 

a fim de ingressar nos circuitos internacionais do turismo. A crescente presença dessas 

“marcas globais” distorce a verdadeira magnitude dos IED e a relevância das empresas 

transnacionais nos países em desenvolvimento, a exemplo do que ocorre no Brasil. 

         A expansão internacional das empresas turísticas transnacionais ocorreu através de 

fusões e aquisições e, raramente, se utilizam do IED enquanto forma de investimento, 

priorizando outros mecanismos de expansão internacional (contratos de gestão, franquias 

e outras formas de acordo comerciais). As maiores empresas turísticas e hoteleiras 

privilegiaram o uso de mecanismos sem participação de capital, estratégia apoiada em 

vários fatores como: 

a) As vantagens competitivas das empresas turísticas e hoteleiras sustentam-se em 

ativos intangíveis, reconhecimento mundial de uma marca, o acesso a utilização de 

sistemas globais de reserva e know-how do negócio; 

b) A maioria destes ativos intangíveis pode separar-se dos ativos tangíveis como bens 

imóveis, contratos ou outros mecanismos legais facilitam os acordos de gestão, 

arrendamento e franquia sem que haja necessidade de ter uma participação na 

propriedade de bens imóveis fora do país de origem. 

No setor turístico/hoteleiro, o IED separa o controle da propriedade dos ativos 

imobiliários. O segmento hoteleiro possui particularidades únicas quando comparadas 

com empresas transnacionais manufatureiras, pois se beneficia das vantagens 

decorrentes da internacionalização das atividades sem inversões diretas em ativos 

físicos, como: terrenos, edificações e instalações adicionais (CEPAL, 2008). 

As condições favoráveis da economia brasileira e os fatores externos da economia 

mundial, em particular da economia européia, contribuíram para a recente 

internacionalização das redes hoteleiras.  Aliado a esses fatores têm-se ainda a 

densificação de ocupação de áreas litorâneas em outros destinos de maior tradição 

turística internacional, a exemplo da costa ibérica e a costa do mediterrâneo onde o 

preço do metro quadrado nestas regiões é muito valorizado, enquanto que o litoral 

nordestino dispõe de grandes áreas com preços competitivos.  
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 Paradoxalmente, as repercussões da crise econômica mundial de 2008, originada no 

mercado financeiro e na chamada “bolha” do mercado imobiliário estadunidense 

contribuiu para a queda acentuada na venda e nos preços dos imóveis nos países 

europeus, devido à oferta e a supervalorização dos imóveis. Assim, os países europeus 

sofreram uma desvalorização dos ativos imobiliários como é o caso da Irlanda que 

apresentou uma queda nos preços e nas vendas de 20,9 % e 19,5%; Espanha 19,7% e 

10%; Portugal 4,3% e 16,0%, respectivamente, no biênio 2009/2011, (TINSA, 2011). 

 Como conseqüência, a compra e a aquisição de imóveis no Litoral Norte por 

estrangeiros reduziram devido à desvalorização do dólar e do euro, da instabilidade 

econômica, da superoferta e a conseqüente desvalorização de imóveis nos países 

europeus.  Como reflexo da crise, os compradores de imóveis no Litoral Norte Baiano 

passaram a ser brasileiros. 

Não existe um panorama claro sobre o IED em turismo, pois a complexa dinâmica 

econômica dificulta o entendimento em sua totalidade criando lacuna na compreensão 

das tendências e conseqüências. Uma delas é a escassez de informações estatísticas 

quanto aos impactos do IED nas economias receptoras, bem como as articulações e o 

montante de capital que envolve o setor turístico. O fato das empresas transnacionais 

turísticas utilizarem formas de investimento sem participação de capital para seu 

processo de expansão internacional faz com que as estatísticas oficiais não registrem 

outras formas não tradicionais de IED, como: saída de tecnologias, movimentos 

internacionais de pessoal qualificado e fluxos de informações e dados transfronteiras, 

subestimando a presença de capital estrangeiro neste setor (CEPAL, 2008). 

          O IED no setor de turismo é baixo se comparado aos setores da economia, mas os 

investimentos realizados por empresas transnacionais turísticas são relevantes e 

significativos, nos últimos vinte anos, devido ao uso de contratos (arrendamento, gestão e 

franquia) a estratégia usada por empresas transnacionais turísticas que tem impactado as 

economias receptoras como alguns países latino-americanos e caribenhos. 

Por serem paraísos fiscais, nesses países os investimentos transfronteiriços 

ocorrem através de inversões em IED indiretos (franquias, alianças estratégicas, 

licenças, joint-ventures e subcontratações). Não existem dados confiáveis acerca dos 

volumes, modalidades e agentes envolvidos nessas operações materializados nos 

paraísos fiscais. O desconhecimento da sinergia entre a economia de cassino, a 

economia “submersa” (prostituição, tráfico de drogas) e a indústria turística e 



   290  

  

residencial dificulta o cálculo do volume de negócios neste setor em escala mundial, 

lembra (BUADES, 2006). 

A atuação das referidas empresas contribuiu para a integração dos países receptores 

ao circuito turístico internacional aumentando o fluxo de turistas estrangeiros. As 

deficiências relativas à disponibilidade de informações e dados estatísticos, aliado a 

complexidade das atividades relacionadas ao setor subestima o alcance das atividades das 

empresas transnacionais no setor de turismo. 

 As empresas transnacionais do setor hoteleiro desenvolvem novos mecanismos de 

diversificação interna de seus produtos através do branding, estratégia usada pelas 

empresas para superar a saturação a fim de manterem o posicionamento competitivo no 

mercado permitindo diversificar riscos.  

       Outra tendência do branding usado pelas grandes cadeias hoteleiras é o marketing 

“ecológico” oferecendo produtos “ecoturísticos”. As alianças estratégicas entre cadeias 

hoteleiras, setor imobiliário e fundos de capital de risco especulativo estão crescente em 

todo mundo, a exemplo do Los Real Estate Investment Trusts (REITS) com suas variadas 

formas de investimentos. Constituindo fundo de investimentos imobiliários ligados ao 

mercado de capitais, uma de suas vantagens é o fato de não pagarem impostos por seus 

benefícios no país onde realizam suas operações, como no caso do Caribe e do Brasil. As 

transnacionais turísticas experimentam intensa concentração tendendo a estabelecer 

alianças e formando conglomerados com bancos, fundos de pensão, construtoras e 

investimentos fazendo com que “as economias do turismo e imobiliária” sejam usadas 

para fins especulativos (BUADES, 2006). 

                O setor hoteleiro sofre intensas fusões a fim de incrementar o tamanho de suas 

operações. Tais fusões ocorrem de diversas maneiras de integração (horizontal e 

vertical). Assim, os grupos hoteleiros experimentam elevado nível de integração para 

criar potentes transnacionais capazes de controlar todos os segmentos da oferta turística.  

A combinação da atividade hoteleira e de segunda-residência e campo de golfe 

denominado Complexo Turístico Residencial ou “Turismo Residencial” é uma 

tendência mundial consolidada nos países ibéricos, desde os anos 70. Esses projetos 

foram incrementados durante o auge do mercado imobiliário nos países ricos, a fim de 

suprir a demanda dos aposentados estadunidenses, canadenses e europeus, 

especialmente, alemães e ingleses. Nos anos 1980/1990, as empresas turísticas 

transancionais estadunidenses e européias expandiram-se internacionalmente chegando 

à América Central, o Caribe e a Ásia com megaprojetos que integravam campos de 
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golfe, centros desportivos, segunda-residência, serviços de saúde e bem-estar. Estes 

projetos se expandiram nos anos de 2000 para os países sulamericanos (Brasil, 

Argentina, Venezuela e Chile). 

      Tais empreendimentos diversificam as fontes de ingressos combinando aportes 

procedentes da gestão de propriedades (hotéis) com a venda de imóveis (segundas-

residências). Esta fórmula é uma alternativa que reduz montante de investimento de 

capital e logra sua recuperação no curto prazo além de obtenção de melhores preços por 

propriedade residencial, além de aproveitar o prestígio das marcas das cadeias hoteleiras 

de luxo. Por fim, o crescente apoio governamental, latinoamericano e caribenho a estes 

megaprojetos asseguram níveis de segurança jurídica e benefícios legais para os 

investidores, promotores imobiliários e compradores individuais. 

            A integração entre os megaprojetos hoteleiros, as empresas construtoras, 

imobiliárias e entidades financeiras fortaleceu o setor, tendo essas últimas empresas 

desempenhado um papel fundamental na viabilização dos projetos de capital nacional. 

Em contrapartida, as cadeias hoteleiras internacionais disponibilizam conhecimento dos 

negócios e a experiência no atendimento aos clientes avaliadas pelo prestigio de suas 

marcas. Aparentemente, o novo modelo tende a fortalecer articulações com as 

economias nacionais em comparação com o modelo “all inclusive”. Com efeito, as 

principais empresas procuram aumentar as vantagens competitivas estabelecendo 

diversos tipos de contratos (gestão, arrendamento e franquias) sem que seja necessário 

adotar novas iniciativas que envolva inversões de capital (CEPAL, 2008).  

Esse modelo tem sido criticado quanto à possibilidade de se promover o 

desenvolvimento regional e local, e quanto às inéditas interações estabelecidas entre o 

capital nacional, internacional e o governo. Tal modelo superespecializa a ocupação e 

uso da terra, produzindo poucos benefícios para a região, pois usa grandes extensões de 

terras para a instalação de campo de golfe e construção de segundas-residências que, 

permanecendo fechadas durante maior parte do ano absorvem pouca mão-de-obra e 

produzem exíguas receitas para as localidades.    

Os lucros gerados por tais empreendimentos são enviados para a sede situada nos 

países ricos. O referido arranjo institucional promove a interdependência entre os 

capitais nacionais e internacionais e o governo. O Estado articula os diversos atores 

hegemônicos e provedores de investimentos em infraestrutura onerosos aos cofres 

públicos e à sociedade, pois seus recursos são financiados por organismos 

internacionais. Finalmente, a economia regional torna-se dependente de processos e 
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decisões decorrentes dos investimentos externos e oscilações dos mercados o que a 

torna também refém dos interesses externos. 

Os destinos turísticos convivem com diferentes tipos de oferta hoteleira 

(albergues, pousadas, hotéis de alto luxo, além de empreendimentos que combinam 

infraestrutura hoteleira, projetos imobiliários e serviços de lazer como campos de golfe 

e centro náutico). As cadeias hoteleiras são catalisadores de recursos financeiros 

combinando fontes (locais e/ou externas) abandonando o turismo de massa, apostam em 

projetos de baixa densidade urbanística e impacto ambiental focados no mercado de 

elevados ingressos de países desenvolvidos. 

O “turismo de segunda residência” tem originado definições confusas, e que 

necessitam de aprofundamento conceitual e de reflexões teóricas capazes de subsidiar 

os estudos empíricos que analisem as repercussões (econômicas, socioculturais, 

ambientais e espaciais) nos locais onde se desenvolve a atividade. Alguns estudiosos 

sobre o tema consideram que os fatores uso/finalidade e temporalidade são 

fundamentais para definir o turismo de segunda residência, transformando-o em uma 

modalidade de alojamento turístico elitista, símbolo de status social.  

A segunda residência apresenta diferentes tipos de uso (casa de férias, casa de 

férias e aluguel, casa para alugar como forma de investimento) e apresenta 

temporalidades diversas (finais de semana, férias e até meses). 

Os modelos de resorts integrados e o timeshare já consolidados nos países 

europeus, nos países latinoamericanos e nos Estados Unidos encontra-se em franca 

expansão no Brasil, especialmente, no litoral nordestino. A segunda residência 

tradicional decorre da emergência de novos estratos sociais médios e urbanos que, aos 

poucos, incorporaram, entre os seus valores socioculturais, a ideologia do turismo e do 

lazer, de modo que o descanso dos fins de semana se transformou em valores sociais de 

diferenciação social. 

Na área de estudo verifica-se que o turismo residencial vem se desenvolvendo 

seguindo estas duas tendências: a primeira é evidenciada pela construção de 

condomínios de alto padrão, baixa densidade de ocupação e serviços exclusivos, visa 

principalmente o mercado externo (Costa do Sauípe e Tivoli Ecoresidence), a segunda 

tendência  apresenta características de um turismo de massa seletivo (Iberostar e 

Reserva Imbassai) voltado para o mercado interno. Os demais empreendimentos que 

estão em fase de licenciamento seguem também essas tendências. 
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No que se refere aos impactos socioambientais provocados pelo turismo 

residencial pesquisadores como (ALEDO e MÁZON, 2008) destacam à discrepância 

entre as condições socioeconômicas dos turistas vindos de outras regiões e dos 

habitantes locais. Tal atividade representa para a região grandes mudanças podendo 

gerar desenvolvimento, mas, por outro lado, possibilitando o aumento da desigualdade 

social, a degradação ambiental e o crescimento econômico não sustentado afirmam os 

autores. 

O turismo residencial na costa ibérica é uma referência para se refletir ao processo 

de desenvolvimento em curso no litoral nordestino brasileiro. Inicialmente, 

prometeram-se grandes benefícios econômicos a costa espanhola (aumento significativo 

nos orçamento municipais em forma de impostos e outras taxas (licenciamento 

ambiental) fazendo com que governos municipais fossem os principais agentes 

indutores desta atividade. Uma casa em resort “green” custa até 40% a mais que outra 

sem estas instalações (ALEDO, 2007). Some-se a isso a impossibilidade de se encontrar 

solo próximo do litoral, devido a densificação urbanística. Por fim, deve-se considerar a 

desqualificação de alguns destinos costeiros, devido à massificação da atividade e 

déficit dos serviços públicos e infraestrutura. 

 No turismo residencial o campo de golfe é um elemento que agrega valor a seu 

produto imobiliário obrigado a se deslocar da primeira linha da costa, substituindo o 

azul do mar pelo verde. No litoral nordestino brasileiro, tais empreendimentos tem se 

implantado na linha costeira, devido à disponibilidade de terras. 

Essa lógica empresarial caracteriza-se pela busca imediata de resultados 

econômicos, capacidade mobilidade/deslocamento, disponibilidade de capital e 

tecnologia. O setor de promoção imobiliária escolhe e evita os limites locais ao 

transferir seus investimentos a outros lugares, uma lógica baseada na transferência de 

externalidades ambientais negativas para comunidades locais que absorvem os impactos 

negativos decorrentes do modelo. Assim, as empresas turísticas transnacionais elegeram 

como novos destinos, a fim de ampliar e diversificar seus investimentos, os países 

latinoamericanos, caribenhos e, recentemente, o Brasil.  

O turismo residencial caracteriza-se: a) pela sazonalidade (férias e verão) b) 

concentração espacial c) escasso desenvolvimento da sua oferta complementar  gerando 

turistas cativos d) escassez ou precário planejamento de sua extensão e crescimento 

espacial e) baixo custo turístico f) notáveis benefícios empresarias g) rendimentos via 

impostos e licenciamento de obras que geram para as prefeituras locais, receitas que 
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ocasiona dependência h)casos de corrupção urbanística ligados a numerosas ações 

turístico-residenciais.  

Há, contudo, uma tendência a redução da sazonalidade devido ao aumento das 

viagens turísticas fora de temporada e a elevada quantidade de aposentados residentes 

permanentemente nas residências turísticas.  

O comportamento do mercado turístico residencial é complexo e se caracteriza 

pela elevada sazonalidade na ocupação das segundas residências – este tipo de demanda 

gera um modelo de desenvolvimento urbano e turístico carente de população 

permanente, sendo zonas completamente urbanizadas e vazias de população residente.  

 O desenvolvimento do turismo residencial na costa espanhola evidencia um enorme 

processo de artificialização e densificação do litoral e o desaparecimento das atividades 

e culturas locais, substituídas por cultura cosmopolita global, estes dentre outros 

impactos socioambientais: a alteração da paisagem em decorrência da implantação de 

infraestruturas para o desenvolvimento do setor, supressão da vegetação, contaminação 

do solo e da água devido ao tratamento inadequado das águas residuárias e dos resíduos 

sólidos resultantes da desqualificação de alguns destinos turísticos e da massificação da 

atividade, déficit de serviços e infra-estruturas assim como insegurança (ALEDO, 

2008). 

A escassez de solo e a existência de uma legislação ambiental mais restritiva na 

Espanha fazem com que parte de suas empresas transfira seus investimentos para 

regiões com solos baratos, leis mais flexíveis, apoios incentivos fiscais, como é o caso 

do litoral nordestino brasileiro.  

A análise das entrevistas realizada com representantes das empresas hoteleiras, 

construtoras e imobiliárias portuguesas e espanholas com investimentos no Brasil, 

permitiu identificar similaridades e diferenças no processo de expansão internacional: 

 

• No Litoral Norte da Bahia, as redes hoteleiras espanholas e portuguesas 

contrariam as tendências relativas ao IED no setor hoteleiro e turístico utilizando 

com freqüência em investimento de raiz. Contudo, vale lembrar que as redes 

hoteleiras portuguesas iniciaram a sua expansão internacional através de acordos 

contratuais (arrendamento, contratos de gestão e aquisições), o investimento em 

propriedade ocorreu a partir de 2003, estabelecendo alianças estratégicas entre o 

setor de construção civil e proprietários de terras. 
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• As redes hoteleiras portuguesas e espanholas desenvolvem atividades correlatas 

como imobiliário, construção, transporte tanto nos países de origem e no 

exterior; 

•  A expansão internacional das redes espanholas no Brasil e no Litoral Norte da 

Bahia é mais recente do que as empresas portuguesas, entretanto são aquelas que 

possuem maior volume de inversões representando (80%) dos investimentos 

realizados e previstos para a região;  

•  O capital social das empresas espanholas supera o das empresas portuguesas, 

movimentando maior volume de negócios no setor turístico, hoteleiro e 

imobiliário no Brasil. 

• A participação de capital estrangeiro nestas empresas é de 25%, muitos dos 

acionistas são brasileiros, excetuando-se a Singlehome (com 49% de participação 

de capital brasileiro). 

•  Para investir no Brasil, os grupos hoteleiros criaram uma filial com uma 

estrutura organizacional do tipo hieráquico-funcional, seguindo as linhas de 

comando estabelecidas pela matriz o que caracteriza um elevado grau de 

centralização e dependência; 

•  Para financiar os projetos de expansão, as redes hoteleiras utilizam recursos 

financeiros próprios, por considerar que os juros, no Brasil, são elevados. A 

exceção dos grupos Pestana e Tivoli usaram financiamentos de instituições 

brasileiras (Banco do Nordeste e o Bradesco) para adquirir e reformar seus hotéis 

na Bahia; 

•  A expansão internacional das empresas hoteleiras espanholas decorreu de 

investimento externo direto via investimento de raiz e menor proporção via 

aquisições, o que difere das empresas portuguesas cuja internacionalização deu-se 

através de aquisições e contratos de gestão com menor proporção via investimento 

de raiz;  

•  Os fatores determinantes para redes hoteleiras espanholas e portuguesas 

investirem no Brasil foram: o potencial crescimento do mercado brasileiro, a 

diversificação dos mercados, as condições favoráveis da economia brasileira (taxa 

cambial e estabilidade econômica, além do preço do solo, o potencial crescente do 

mercado turístico, e a oportunidade de investimento futuro; 
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•  O potencial de crescimento do mercado brasileiro e os incentivos fiscais 

(redução de IPTU e a isenção de ISS no período de dez anos) foram as principais 

vantagens de se investir no Brasil, além das perspectivas de investimento em 

infraestrutura e o crescimento do mercado turístico brasileiro impulsionado pelos 

eventos da Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016. Como desvantagens 

destacam-se: a excessiva burocracia, a lentidão no processo de licenciamento 

ambiental, a morosidade jurídica e a deficiência da malha área, o custo 

operacional das empresas devido aos encargos trabalhistas e ao sistema tributário; 

•  Os aspectos burocráticos e a falta de conhecimento do mercado são os 

principais entraves ao processo de internacionalização das empresas no Brasil e na 

área de estudo, além da falta de informação e os aspectos culturais. Apesar da 

proximidade cultural e lingüística os representantes corporativos declararam 

dificuldades de adaptação ao mercado brasileiro;  

•  A internacionalização das empresas pesquisadas foi apoiada e incentivada pelas 

Câmaras do Comércio Espanhola e Portuguesa instituições brasileiras e 

Associações empresariais, consulados e embaixadas. Tal internacionalização se 

intensificou nos últimos cinco anos devido a alianças estratégicas entre o setor 

turístico, hoteleiro, imobiliário e fundos institucionais para a construção de novos 

projetos conhecidos como complexo turístico-residencial orientado para a 

segunda-residência, cujo foco inicial era o mercado europeu (50% dos 

compradores), com a crise econômica internacional, os compradores atuais são, 

em sua maioria, brasileiros;  

•  As parcerias ocorrem entre as próprias empresas portuguesas e espanholas e, 

secundariamente, com empresas brasileiras. São parcerias entre o setor hoteleiro e 

imobiliário e o setor de construção civil. Por exemplo, os grupos Pestana e Vila 

Galé firmaram contrato com as empresas brasileiras locais para a construção dos 

seus empreendimentos no Brasil;  

• O enquadramento das empresas com relação às políticas públicas ambientais, 

territoriais e urbanas constitui-se no principal ponto de conflito entre as empresas 

e os órgãos de controle e licenciamento ambiental. Segundo os entrevistados, as 

empresas cumprem as exigências das instituições relativas às questões ambientais 

e urbanísticas, contudo, enfrentam muitas dificuldades no processo de 



   297  

  

licenciamento devido a falta de clareza na legislação ambiental e urbanística o que 

leva as diferentes interpretações sobre a mesma matéria;  

• O número reduzido de técnicos nos órgãos ambientais na esfera estadual e 

municipal para atender as demandas das empresas constitui um dos fatores que 

colabora para a morosidade na aprovação dos projetos e em muitos casos levando 

as empresas a prejuízos financeiros significativos, muitos licenciamentos 

demoram cerca de cinco anos. Inclusive as empresas que estão em fase de 

licenciamento consideram que os investimentos realizados estão abaixo das 

expectativas;  

• Comparando o processo de implantação de um empreendimento em Espanha, 

Portugal e no Litoral Norte da Bahia com relação às políticas públicas ambientais, 

territoriais, ambientais e urbanas, na Europa representantes corporativos 

declararam que “as regras do jogo nos países europeus são claras, enquanto que no 

Brasil/ Bahia” as regras não são “claras” muda de acordo com os interesses e os 

governantes.  

A principal contribuição desta pesquisa foi identificar os modelos de 

desenvolvimento socioespacial do turismo no Litoral Norte da Bahia e as suas 

implicações territoriais, econômicas e socioambientais. Espera-se que as questões 

discutidas neste trabalho sejam apropriadas pelos diversos atores sociais que atuam 

na região para subsidiar o debate e a construção de um modelo desenvolvimento 

socialmente justo e equilibrado.  

Foi possível identificar também similaridades na forma como operam os grupos 

hoteleiros espanhóis e portugueses tanto no Litoral Norte, quanto no seu pais de 

origem relativo as políticas públicas ambientais, territoriais e de turismo: 

 

• O Estado é o principal agente do desenvolvimento do turismo atua na elaboração 

de políticas publicas na captação de financiamentos internacionais e na 

articulação de parcerias entre o setor empresarial e os governos regionais e 

locais e as instituições financeiras internacionais, concede crédito e 

infraestrutura; 

• Os principais entraves apontados pelos representantes corporativos para o 

desenvolvimento dos projetos turísticos-residenciais são o licenciamento 

ambiental e a burocracia; 
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• A precarização do mercado de trabalho predomina em Portugal, Espanha e 

Brasil no setor turístico, hoteleiro como a baixa remuneração e a extração de 

mais-valia da força de trabalho; 

• A corrupção para facilitar a aprovação dos projetos e as relações de poder entre 

o setor político e o setor econômico é um dos fatores que dificulta o 

desenvolvimento socioespacial, ambiental e urbano equilibrado; 

•  A ausência de dados e informações estatísticos atualizados e precisos sobre a 

economia do turismo dificulta uma análise mais precisa sobre a verdadeira 

dimensão deste setor nas diversas escala espaciais, inclusive na área de estudo. 

• As empresas hoteleiras e construtoras ibéricas replicam no Brasil o modelo de 

desenvolvimento sociespacial e empresarial do seu país de origem. Do ponto de 

vista mercadológico as empresas em Portugal e Espanha orientam seus projetos 

para o mercado inglês, alemão e nórdico. No Litoral Norte da Bahia inicialmente 

os projetos turístico-residenciais foram orientados para investidores dos países 

de origem destas empresas, com a crise econômica internacional de 2008, os 

investidores são hoje em sua maioria brasileiros. 

Para além das questões discutidas e analisadas nesta investigação considera-se 

que as opções políticas e econômicas neste momento são cruciais para o futuro do 

Litoral Norte da Bahia. A crise do modelo ibérico turístico-residencial serve para 

refletir sobre os riscos de uma “bolha imobiliária” na área de estudo, caso não haja um 

equilíbrio entre oferta e demanda. Há que se refletir também sobre a sustentabilidade 

ambiental e socioespacial desta atividade na região, uma vez que a implantação destes 

empreendimentos implica na superespecialização no uso solo, na demanda de serviços 

básicos como água, energia, saneamento e saúde, cuja oferta atual atende precariamente 

as populações locais. 
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Resumo das entrevistas com os representantes das empresas espanholas no Brasil 

 

ITENS INVISA INTER. HOTEIS LTDA FIESTA H. & RESORTS IBEROSTAR SINGLEHOME S.A. TRUSAM/ BENSAL DO BRASIL 

Atividade principal 1. Hotelaria, Ag. de viagem ,   

Transporte 

 

 Hotelaria Agropecuária e 

distribuição alimentícia. 

 

Hotelaria, transportes, 

agencias de viagem e 

imobiliário. 

Incorporação Imobiliária, 

hotelaria. 

Construção. 

Hotelaria. Imobiliário e 

construção, Companhia de seguros. 

Sede da empresa Ibiza Ibiza Palma de Mallorca. 

 

Madrid 

 

Madrid. 

Capital Social 2010 5. 837.057,00 € 

 

NI Em 2009: 350.000.000 € 

 

Em 2009: 1.650.586 € 

 

NI 

Volume de negócios no 

setor turístico e 

imobiliário 

2010: (zero) a empresa esta em 

fase de licenciamento. 

 

2009: 240.000.000 €. 

 

750.000.000 € 

 

90.000.000 € Investimentos realizados e 

previstos para o Litoral Norte 800 

milhões de dólares 

N de trabalhadores no 

setor 

N/A 

 

7000 no LN – 600 

funcionários 

23.000 funcionários. 

 

184 funcionários   no LN 02 NI 

Composição do capital 

social da empresa 

mais 25 % participação capital 

estrangeiro 

100% nacional. 100%. participação de capital 

estrangeiro. 25  a 50% 

nacional e 49% capital 

brasileiro 

25% participação capital 

estrangeiroe 75% capital nacional  

Natureza Jurídica Empresa Individual de 

responsabilidade Limitada 

Holding. Holding. Sociedade anônima. 

 

Sociedade Limitada 

Estrutura Organizacional Hierárquico-funcional. Hierárquico-funcional e 

divisional por produtos 

Hierárquico-funcional. 

 

por projeto 

 

Hierárquico-funcional 

Internacionalização da 

empresa: Em que consiste 

a atividade internacional  

Investimento direto Investimento direto. Investimento direto e 

contrato de gestão. 

Investimento direto Investimento direto. 

Tipo de IDE Investimento de raiz. Investimento de raiz Investimento de raiz. Investimento de raiz e 

aquisição. 

Investimento de raiz e aquisicao. 

Motivos da 

internacionalização 

potencial do mercado brasileiro e 

diversificação dos mercados. 

potencial do mercado 

brasileiro e diversificação 

dos mercados. 

potencial do mercado 

brasileiro e diversificação 

dos mercados. 

diversificação dos mercados. potencial do mercado brasileiro e 

diversificação dos mercados, 

procura de recursos. 

Principais entraves ao 

processo de 

internacionalização 
Aspectos burocráticos    e falta de 

conhecimento do mercado, cultura

falta de informacao e incentivos. 

 

Aspectos burocráticos. 

 

Aspectos burocráticos. 

 

Aspectos burocráticos. 

 

Aspectos burocráticos     
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ITENS INVISA INTER. HOTEIS 

LTDA 

FIESTA H. & RESORTS IBEROSTAR SINGLEHOME S.A. TRUSAM/ BENSAL DO BRASIL 

Entidades que tiveram 

interação no Brasil Instituições brasileiras, Câmara 

de Comércio Espanhola. 

 

Instituições brasileiras, embaixadas e 

consulados. 

 

Instituições brasileiras 

 Instituições brasileiras, 

Câmara de Comércio 

Espanhola, associacoes 

empresariais/comerciais 

 

associacoes empresariais e comerciais. 

 

Quando iniciou os seus 

investimentos diretos no 

exterior 

2 a 5 anos 

No Brasil: 2 a 5 anos 

 

No Brasil: 2 a 5 anos 

Há mais dez anos no exterior 

 

Há mais dez anos No Brasil: 5 

a 10 anos 

 

no exterior: 2 a 5 anos 

No Brasil: 2 a 5 anos 

 

5 a 10 anos No Brasil: 5 a 10  anos. 

 

Setor onde concentrou os 

seus investimentos no 

Brasil 

turístico e  imobiliário. turístico e  imobiliário. turístico e  imobiliário. turístico e  imobiliário. turístico e  imobiliário. 

Origem das parceiras ---- ---- Sim, origem espanhola Local com 

empresários 

brasileiros 

----- 

Percentual das 

subsidiarias  no exterior  N/A 

 

50% a 75% 

 

50%  a 75% 

 

Mais de 5%. 

 

NI 

Principais países onde 

empresa investe - peso 

aproximado que cada pais 

tem no total de receitas 

1- Espanha e 2. Brasil. 

 

México 40% Rep. Dominicana 

40%  Jamaica  20%. 

 

.México 17%, Rep. 

Dominicana  15% e  Brasil: 

13%. 

 

1. Espanha e 2. Brasil. 

 Espanha e Brasil. 

 

Principais países-alvos a 

nível de investimento: 

Portugal 

 

1. Brasil. 2. EUA,  3. Turquia. 1. México, 2. Brasil e Cuba. 

 

1. Espanha, 2. Brasil 

Espanha, Brasil e México. 

 

Apoios importantes no 

processo de 

internacionalização: 

 

Consultoria,   Aspectos 

burocráticos, informações 

claras. 

 

Consultoria,   Aspectos 

burocráticos, Encontros 

empresariais em Espanha 

Encontros empresariais no 

exterior 

Aspectos burocráticos, 

e informação sobre 

sistemas de incentivos 

Consultoria, informação sobre apoios 

financeiros e sistema de incentivos 
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ITENS INVISA INTER. 

HOTEIS LTDA 

FIESTA H. & RESORTS IBEROSTAR SINGLEHOME S.A. TRUSAM/ BENSAL DO BRASIL 

Investimento no Litoral 

Baiano: Porque escolheu 

o Brasil e a Bahia/ Litoral 

Norte para investir? 

Preço da terra e mercado 

turistico em expansao. 

 

Bom preço do metro quadrado do 

solo e mercado turistico em 

expansao, proximidade ao 

aeroporto internacional 

Preço do solo e mercado 

turistico em expansao. A 

Bahia é um produto brasileiro 

muito conhecido no mercado 

estrangeiro. 

 

mercado turistico em 

expansao, as condicoes 

favoraveis da economia 

brasileiro. 

 

Oportunidade de investimento 

futuro. 

 

Para investir no Brasil foi 

criada uma nova 

empresa? 

Sim 

Invisa International 

Hotéis Ltda. 

 

Sim. Investimentos, Participacoes 

e Empreendimentos Hoteleiros 

LTDA 

Nao. Sim. 

Singlehome 

Empreendimentos e 

participacoes S.A. 

 

Sim. Patrimonial 

 

Vantagens e desvantagens 

de investir no Brasil e na 

Bahia? 

 

NI Vantagens: mercado em expansão; 

Desvantagem: malha aérea 

deficiente, burocracia 

 

Vantagens: colaboracao das 

autoridades e incentivos 

fiscais 

Desvantagens: excessiva 

burocracia no processo de 

licenciamento. 

 

Vantagens: mercado 

turistico em expansao 

Desvantagens: excessiva 

burocracia  e lentidão no 

processo de licenciamento 

e morosidade da justica 

NI 

Principais incentivos 

governamentais para 

investir no estado da 

Bahia, em nível? 

 

Municipal. 

 

Municipal Estadual NI nenhum incentivo 

Além do investimento 

externo direto da sua 

empresa na Bahia tiveram 

outras formas de entrada 

Nào. contrato de gestão. 

 

contrato de gestão. 

 

Outros, abertura da 

empresa a empresas locais 

Nào. 

Enquadramento da 

relação as políticas 

públicas ambientais, 

urbanas e territoriais 

locais? 

 

Falta clareza na legislacao 

ambiental 

. A empresa  respeitar a 

legislação ambiental e 

urbanística. 

 

100%. 

 

Com elevado grau de 

colaboracao. 

 

Conhecimento e gestão das 

politicas publicas e dos 

processos de 

licenciamento. 

 

 

Falta clareza na legislacao 

ambiental 

. A empresa  respeitar a legislação 

ambiental e urbanística. 
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ITENS INVISA INTER. 

HOTEIS LTDA 

FIESTA H. & RESORTS IBEROSTAR SINGLEHOME S.A. TRUSAM/ BENSAL DO 

BRASIL 

integraçao da empresa 

com o meio sócio-

cultural, econômico e   

ambiental do   L.Norte 

A proposta do projeto é 

integrar a populacao local 

com o publico do projeto 

mediante programas de 

colaboracao com a comunidade, 

criacao de uma escola de 

formacao – instituto imbassai – 

40 bolsas. 

comunicacao continua e 

acoes com as 

comunidades locais 

atraves do licenciamento ambiental e 

urbanistico e da criacao futura de 

postos de trabalho com a construcao do 

empreendimento. 

NI 

A empresa possui Sistema 

de Gestão Ambiental? 

Certificação ambiental? 

Nao. 

 

Nao. 

 

Nao. 

 

Sim. Na espanha Nao. 

 A empresa tem projetos 

de responsabilidade 

ambiental e social no 

Litoral Norte da Bahia? 

Não. Sim sim Sim, na Espanha Sim. 

 

Como avalia os resultados 

dos seus investimentos na 

Bahia? 

Abaixo das expectativas 

 

De acordo com as expectativas. 

 

De acordo com as 

expectativas. 

Abaixo das expectativas. 

 

Abaixo das expectativas 

 

Tem planos para 

expansão? 

Não. sim sim nao está no estagio inicial – 

licenciamento. 

 No seu projeto de 

investimento foram 

utilizados recursos de 

instituições brasileiras? 

Nao nao nao nao Não. Possivel no futuro. 

 

Como a empresa analisa 

comparativamente o seu 

processo de implantação 

no Brasil e em Portugal, 

considerando as políticas 

públicas ambientais, 

urbanas e territoriais? 

NI NI NI Em Espanha, as normas urbanísticas e a 

legislação ambiental são claras. O 

PDDU avalia o impacto ambiental do 

crescimento da cidade a nível local e 

regional. O incorporador conhece as 

limitações sobre o uso do solo no 

momento da compra, dando maior 

segurança jurídica. 

Políticas diferentes, conceito 

igual. 

 

A atual crise econômica- 

financeira mundial afetou 

os seus investimentos no 

Brasil? 

sim Nao Um pouco sim Sim 

 Dificuldades no processo 

de implantação dos 

empreendimentos. 

Processo de licenciamento 

ambiental 

Processo de licenciamento 

ambiental 

Processo de 

licenciamento 

ambiental 

Processo de licenciamento ambiental Processo de licenciamento 

ambiental, burocracia maquina 

administrativa morosa. 

Obs: As empresas Sol Meliá e Prima Inova não disponibilizou informações.   NI = Não Informou. 
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                                                         Resumo das entrevistas com os representantes das empresas portuguesas no Brasil 
 

ITENS PESTANA TIVOLI HOTELS & RESORTS VILA GALÉ RETA ATLANTICO 
Atividade principal Hotelaria, alimentação, imobiliário 

 
Hotelaria, alimentação, 

imobiliário 
 

Hotelaria e construção de empreendimentos 
turísticos, gestão de unidades hoteleiras 

Incorporação e Construção de 
empreendimentos turísticos e imobiliários 

Sede da empresa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa 
Capital Social 2008/2009: 10.600.000,00 € 

 
2009/2010 15.414 mil e 

imobiliário: 1,533 mil Euros 
 

Capital Social 2008/2009 
  11,3 Milhões de Euros 

N/R 

Volume de negócios no 
setor turístico e 
imobiliário 

12.600.000,00 € 
 

Turístico: 22. 183 mil € 
imobiliário: 1. 447 mil € 

75 Milhões de Euros em Portugal;             
60 Milhões de Reais no Brasil 

R$180 milhões e a realizar R$220 milhões 

N. de trabalhadores no 
setor 

300 (no Brasil) 
 

Turístico: 451 e imobiliário: 4 ( 
Brasil) 

 

Portugal e Brasil cerca de 2000. 
 

30 

Composição do capital 
social da empresa 

75% e 100% nacional Menos de 25% nacional 100% nacional 
 

100% estrangeiro. 

Natureza Jurídica Individual de Responsabilidade 
Limitada 

Sociedade Anônima. 
 

Sociedade Anônima. 
 

Sociedade por quotas/ Holding 

Estrutura Organizacional Hierárquico-funcional Hierárquico-funcional Em rede Hierárquico-funcional e por projeto. 
Internacionalização da 

empresa: Em que consiste 
a atividade internacional 

da empresa 

Contratos de gestão, investimento 
externo direto e gestão de ativos 

Investimento externo direto e 
gestão de ativos. 

contratos de gestão, investimento externo e 
gestão de ativos. 

 

Investimento externo 

Tipo de IDE Investimento de raiz, aquisição, 
contratos de gestão. 

 

aquisição, contratos de gestão. 
 

investimento de raiz, aquisição, contratos de 
gestão. 

 

Investimento de raiz. 

Motivos da 
internacionalização 

potencial do mercado brasileiro e 
diversificação dos mercados 
(mercado português saturado) 

 

potencial do mercado brasileiro 
e diversificação dos mercados. 

 

potencial do mercado brasileiro e 
diversificação dos mercados. 

potencial do mercado brasileiro e 
diversificação dos mercados. 

Principais entraves ao 
processo de 

internacionalização 

Aspectos burocráticos e falta de 
conhecimento do mercado e a 
dificuldade de montar uma nova 
equipe num país estrangeiro. 

 

Aspectos burocráticos. 
 

Aspectos burocráticos e o licenciamento 
ambiental 

Aspectos burocráticos e o licenciamento 
ambiental. 
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ITENS PESTANA TIVOLI HOTELS & RESORTS VILA GALÉ RETA ATLANTICO 

Entidades que tiveram 
interação no Brasil 

AICEP     Instituições brasileiras, 
Embaixadas/Consulados, Câmaras 

de Comércio, Associações 
Empresariais/Comerciais. 

AICEP     Instituições brasileiras, 
Embaixadas/Consulados, Câmaras 

de Comércio, Associações 
empresariais/Comerciais. 

AICEP     Instituições brasileiras. Embaixadas/Consulados, Câmaras de 
Comércio, Associações 
empresariais/Comerciais. 

 
Quando iniciou os seus 
investimentos diretos no 

exterior 

Acima de 10 anos 
No Brasil: 5 a 10 anos. 

 

: 2 a 5 anos  No Brasil: 2 a 5 anos 
 

5 a 10  anos  No Brasil: 5 a 10 anos. 
 

5 a 10  anos  No Brasil: 5 a 10 anos. 

Setor onde concentrou os 
seus investimentos no 

Brasil 

turístico e  imobiliário. 
 

turístico e  imobiliário. 
 

turístico e  imobiliário. 
 

turístico e  imobiliário. 

Origem das parceiras Local (construtora) e  portuguesa Portuguesa (INVESTITUR) o 
grupo Ges tem participação de 
20% nas ações do Bradesco setor 

de agronegócio. 

Local (construtora Diagonal no ceará. Portuguesa. 

Quanto às subsidiárias no 
exterior representam na 
faturação da sua empresa: 

10% a 25% 10% a 25% 10% a 25% 50 a 75%. 

Principais países onde 
empresa investe o peso 
aproximado que cada um 
tem no total de receitas 

Londres, Berlim e Miami (1/3). 

 

1. Portugal, 2. Brasil, 3. países da 
África. 

 

Portugal 75%, Brasil 25% 
 

Portugal, Brasil . 

3 principais países-alvo 
para a sua empresa a nível 

de investimento: 

Argentina, Uruguai e Chile. Brasil, países da África e Portugal 
 

Portugal e Brasil Brasil. 

Apoios importantes no 
processo de 

internacionalização: 
 

Consultoria,   Informação sobre 
apoios financeiros, Aspectos 
burocráticos, Informação sobre 

sistemas de incentivos 

Consultoria,   Informação sobre 
apoios financeiros, Aspectos 
burocráticos, Informação sobre 

sistemas de incentivos. 

Informação sobre apoios financeiros, 
Aspectos burocráticos, Informação sobre 

sistemas de incentivos 
 

Consultoria,   Informação sobre apoios 
financeiros, Aspectos burocráticos, 

Informação sobre sistemas de incentivos. 

Investimento no Litoral 
Baiano: Porque escolheu 
o Brasil e a Bahia/ Litoral 
Norte para investir? 

Taxa cambial, euro muito 
valorizado em relacao ao real, 
oprtunidade de negocios. 

 
 

Potencial do mercado turistico e 
imobiliario, um destino 
consolidado como um dos 

melhores do Brasil. 

Grande potencial turístico. 

 

Potencial do mercado turistico e 
imobiliarioe  as afinidades culturais. A 
bahia e o LN pela disponibilidade de 

infraestrutura. 

Para investir no Brasil foi 
criada uma nova 

empresa? 

Sim.Bahiainvest Investimentos 
Turísticos Ltda 

 

Nao.  A POJUCA S.A foi 
comprada pela Tivoli, com o hotel 
Ecoresort. P. F. 
 

Sim. VG Brasil – Atividades Hoteleiras 
Ltda. 

Sim. Reta Atlântico Brasil 
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Vantagens e desvantagens 
de investir no Brasil e na 

Bahia? 
 

VantVantagens: mercado em expansão; 

Desvantagem: burocracia, que 

gera lentidão, grande carga 

tributária. 

 

Vantagens: hospitalidade, mercado 
em expansao, impulsionado pelos 
eventos da Copa do Mundo 2014 e 
Olimpiadas em 2016Desvantagens: 

custo operacional devido aos 
encargos trabalhistas e tributários. 

Vantavantagens:  Perspectivas de crescimento da 
marca Vila Galé. 

Desvantagens: sistema fiscal complexo e 
caro, tributacao muito alta, aspectos 

trabalhistas complexo. 
 

Vantagens: mercado em expansão, 
emergente. 

Desvantagem: burocracia, que gera lentidão 
nos processos. 

Principais incentivos 
governamentais para 
investir no estado da 
Bahia, em nível? 

Estadual 
 

Federal, Banco do Nordeste e 
BNDES 

Municipal/ redução de IPTU E ISS por 
sete anos. 

Municipal/ redução de IPTU para áraes nao 
edificadas. 

Além do investimento 
externo direto da sua 
empresa na Bahia, teve 
outra forma de entrada? 

Contratos de gestão 
 

Arrendamento. Contratos de gestão 
 

Não. 

Enquadramento da 
relação as políticas 
públicas ambientais, 
urbanas e territoriais 

locais? 

A empresa visa sempre respeitar a 
legislação ambiental e urbanística 

 

O Tivoli Ecoresrt desenvolve 
campanhas de Ed. Ambiental 

Em sintonia com as entidades oficiais. 
 

A empresa é socio-ambientalmente 
responsavel, tem programas de conservacao 
ambiental e desenvolvimento humano. 

 

Integração da empresa 
com o meio sócio-
cultural, econômico e 
ambiental do  L.Norte 

A integração se dá por meio de 
participação em projetos sociais e 

ambientais 

Bem Sim Através do Instituto Imbassaí  que promove 
cursos de capacitacao profissional com o 

objetivo de gerar renda. 

A empresa possui Sistema 
de Gestão Ambiental? 
Certificação ambiental? 

Nao. Nao. Tem  práticas correntes de gestão ambiental. ( 
coleta seletiva de lixo, utilização de sensores 
para reduzir o consumo de energia e água). 

 

Não. 

A empresa tem projetos de 
responsabilidade 

ambiental e social no 
Litoral Norte da Bahia? 

Sim Sim Sim Sim. 

 

Como avalia os resultados 
dos seus investimentos na 

Bahia? 
 

Acima das expectativas 
 

De acordo com as expectativas. 
 

Abaixo das  expectativas 

 

Abaixo das  expectativas 
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Têm planos para 
expansão? 

Sim. Sim. Sim. Sim. 

No seu projeto de 
investimento foram 
utilizados recursos de 
instituições brasileiras? 

Sim 

Banco do Nordeste. 

 

? Sim- Banco do Nordeste e 
Bradesco. P reforma dos hoteis em 

Praia do Forte e Sao Paulo. 

Nao. Financiamento para a construção. 

Como a empresa analisa 
comparativamente o seu 
processo de implantação 
no Brasil e em Portugal, 
considerando as políticas 
públicas ambientais, 
urbanas e territoriais? 

A implantação no Brasil se deu de 

forma mais lenta, tendo em vista a 

burocracia local 

Há similaridades em relação as 

políticas publicas. A estratégia é a 

mesma adequada as características 

locais. 

Maior insegurança jurídica quanto às 
normas aplicável.  Burocracia pesada quer 

em Portugal quer no Brasil. 
 

As leis e a sensibilidade dos temas são 
muito equiparadas, o que diverge é a 

vaidade dos atos administrativos (licenças, 
Tacs, etc.) na Bahia muda muito em função 

dos titulares das entidades. 

A atual crise econômica- 
financeira mundial afetou 
os seus investimentos no 

Brasil? 

Não, o volume de negócios continua 

em franca expansão 

 

 

Nao Nao Sim, 50% dos clientes até 2008 eram 
europeus. Hoje os clientes são todos 

nacionais. 

Quais as dificuldades 
encontradas no processo 
de implantação dos 
empreendimentos? 

Burocracia, lentidão na aprovação 
dos projetos, carga tributaria 

elevada 

Burocracia, lentidão na aprovação 
dos projetos, carga tributaria 

elevada 

Burocracia, lentidão na aprovação dos 
projetos, carga tributaria elevada 

Para alem da burocracia. Os 
questionamentos sobre as licenças e 

autorizações concedidas. 
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       PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

NÚCLEO DE PÓ-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA- NPGEO 
 

 

Roteiro de entrevista   

  
As informações solicitadas neste questionário são para fins de pesquisa acadêmica, assim os resultados 

poderão divulgados em eventos científicos como congressos, seminários e conferências entre outros. 

 
A sua colaboracao é fundamental para o bom desempenho da pesquisa e qualidade dos resultados. 

 

Obrigado pela atenção! 

Prof. Msc. Lirandina Gomes 

 
CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 
1. Empresa                       Ano de constituição  

 

Sede da Empresa    

Localidade    

Distrito      

Website (Site electrónico):     

1.2 Setor(es) de atividade    

  1.3 Atividade principal da Empresa     

Principais produtos/serviços por ordem decrescente de importância: 

• 1º    

• 2º    

• 3º    

1.4 Capital Social 2010,  setor turístico e imobiliário (€)     

1.5 Volume de negócios em 2010, no setor turístico e imobiliário (€)                                                                                                                                  

1.6 N.º de trabalhadores no setor turístico e imobiliário  (2010/2011)      

1. 7 N.º de trabalhadores no setor turístico e imobiliário no empreendimento no Litoral Norte (2010/2011)      

1. 8 Investimentos realizados e previstos para o Litoral Norte da Bahia.  
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1.9 Alem da Bahia tem investimentos em outros estados? Quais?  

1.9.1 A empresa reproduz o modelo de gestao da matriz? 

 
2  . ESTRUTURA DA EMPRESA 

 
2.1 Composição do capital social da empresa: 

100% nacional          

Entre 75% e 100% nacional         

Entre 50% e 75% nacional         

Menos de 25% nacional         

% participação capital estrangeiro        

Outros                                                                                                                              

2.2 Natureza jurídica  

 Sociedade por Quotas                   Empresário em Nome Individual          Holding 

 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada                                   Sociedade Anónima                     

    Outra? (indique qual) __________________                          

2.3 Tipo de estrutura organizacional da empresa 
 

   Hierárquico-funcional  Divisional por produtos  Matricial  

 

    Por projeto                   Em rede                               Outra? (indique quais)  

 
 

3.  INTERNACIONALIZAÇÃO DA EMPRESA 
 

3.1 Em que consiste a atividade internacional da sua empresa? 

       

     Contratos de gestão              Investimento direto              Gestão de ativos      

        

      Outros (indique quais) 

 

3.2 No caso de investimento direto, qual tipo? 
         

           Investimento de raiz                      Aquisição     

 

        Joint-venture                                    Outros (indique quais) 
 

3.3 Principais motivos para a internacionalização: 
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       Potencial de mercado           Diversificação dos mercados  

 

       Procura de recursos               Outros? (indique quais)  

 

3.4 Principais entraves ao processo de internacionalização: 

      Falta de informação              Aspectos burocráticos       cultura 

 

       Falta de incentivos               Outros? (indique quais)  

 

Obs:  
3.5 No decorrer da atividade internacional com que entidades teve interação? (Pode assinalar mais 

do que uma opção) 
        

            Instituições brasileiras        Embaixadas/Consulados     

       Câmaras de Comércio             Associações Empresariais/Comerciais       Outras 

 

      

3.6 Há quanto tempo iniciou os seus investimentos diretos no exterior? 

         <2             2 a 5 anos                5 a 10 anos              >10 anos   

 

3.6.1.1Há quanto tempo iniciou os seus investimentos diretos no Brasil? 

   <2               2 a 5 anos                5 a 10 anos              >10 anos 

            

3.7 Qual o setor onde concentrou os seus investimentos no Brasil? 
 

  Infra-estrutura  produtivas     Infra-estruturas comerciais      Setor turístico e  imobiliário 

 

      Aquisição de participações sociais             Outros 

3.8 No caso de parcerias, qual a origem dessa? 

        Local          espanhola          portuguesa             Outras 

 

Indique quais parceiros?- 

  Em 2010, quanto é que as subsidiárias no exterior representaram na faturação da sua 

empresa: (Brasil) 

 

      <5%        5%-10%        10%-25%        25%-50%        50%-75%        >75%      

3.8.1 Indique os 3 principais países onde a sua empresa investe atualmente. Qual o peso aproximado 
que cada um tem no total de receitas? 

 

1º mercado     % -  

2º mercado    % 

3º mercado   % -  
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3.8.2 De futuro, quais serão os 3 principais países-alvo para a sua empresa a nível de investimento? 

1º mercado     

2º mercado     

3º mercado    ___________________________________________________________  

 

 

3.8.3 Apoios que considera importantes no processo de internacionalização: 

 Consultoria     Encontros empresariais em Portugal    Encontros empresariais no exterior 

 Ações de formação        Missões empresariais                Aspectos burocráticos     

   Informação sobre apoios financeiros                      Informação sobre sistemas de incentivos   

 

 

4    INVESTIMENTOS NO BRASIL/ LITORAL BAIANO 

 

4.1 Porque escolheu o Brasil e a Bahia/ Litoral Norte para investir?   

   
4.2 Para investir no Brasil foi criada uma nova empresa? 

          

         Sim      Não 

  

4.2.1 Qual a designação da nova empresa?   
     

4.3    Em relação ao setor turístico e imobiliário quais as vantagens e desvantagens de investir no Brasil 

e na Bahia. 

4.3.1 Quais os principais incentivos governamentais para investir no estado da Bahia, em nível? 

        Federal                     Estadual                  Municipal  

4.4   Além do investimento externo direto da sua empresa na Bahia, teve outras formas de entrada? 

          Contratos de gestão           Arrendamento       Outros, quais? 

 4 .5 Como se enquadra a empresa com relação as políticas públicas ambientais, urbanas e territoriais 

locais?   

           4. 5.1 Como se dá a integração da empresa com o meio sócio-cultural, econômico e   ambiental do   

Litoral Norte Baiano?   

          4. 5.2 A empresa possui Sistema de Gestão Ambiental? Certificação ambiental? 

                Sim          Não      

 

 4.5.3 A empresa tem projetos de responsabilidade ambiental e social no Litoral Norte da Bahia e em 

Espanha? 

       Sim                        Não  

 

 4.6   Como avalia os resultados dos seus investimentos na Bahia? 

     Acima das expectativas    De acordo com as expectativas       Abaixo das  expectativas 
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  4.7.1 Tem planos para expansão? 

                   Sim        Não 

  

4.7.2   No seu projeto de investimento foram utilizados recursos de instituições brasileiras? 

   Sim            Não   

( se utilizou, indique quais) --------------------------- 

4.8  Como a empresa analisa comparativamente o seu processo de implantação no Brasil e em Espanha, 

considerando as políticas públicas ambientais, urbanas e territoriais?    

4.8.1 Quais as dificuldades encontradas no processo de implantação do empreendimento?  

4.9  A atual crise econômica- finaceira mundial afetou os seus investimentos no Litoral Norte Baiano?    
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Encuesta a las empresas que operan en El Salvador y la costa norte de Bahia, Brasil  
 
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  
1. Empresa _______________________________ Año de creación ---------------  
    Sede Corporativa ____________________________  
    Ciudad _______________________________  
    Distrito___________________________________  
   Sitio Web (dirección web): _____________________  
1.2 Sector (s) de la actividad _____________________________________________ 

1.3 Activismo principal de la empresa _________________________________________  
      Principales productos / servicios en orden decreciente de importancia:  
    • 1 ª _____________________________________________________________  
    • 2 ª _____________________________________________________________  
    • 3 ª _____________________________________________________________  

 1.4 Capital de 2010 el turismo y bienes raíces (€ )___________________________  
 1.5 El volumen de negocios en 2010 en el turismo y bienes raíces (€) ___  
 1.6 Número de trabajadores en el turismo y bienes raíces (2010) ___   

1.7 Número de. trabajadores en el turismo y bienes raíces en Litoral norte en Bahia (2010/2011) 

1.8 Inversiones realizadas e previstas para el litoral norte de Bahia 2010/2011 

1.9 Tiene inversiones en otras regiones de Brasil? 

2.  ESTRUCTURA DE LA EMPRESA  

2.1 Composición del capital de la empresa:  

  100% nacional    Entre el 75% y 100% nacional     Entre el 50% y 75%   nacional   

  Menos del 25% nacional    % Participación de capital  extranjero   Otros     

 2.2 Estatuto jurídico  

   Sociedad cuotas                                      Empresario Independiente                  Holding 

   Empresa Individual de Responsabilidad Limitada    Sociedad Limitada  

   Otros (favor especificar) __________________  

2.3 ¿Cual el tipo de estructura organizativa de la  empresa?  

     Jerárquico-funcionales        Divisional por los productos      Matriarcal  

    Por su diseño                          En la red         Otros  (especifique)  

3. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA  

3.1 ¿En lo que es la actividad internacional de su empresa?  

        Los contratos de gestión          La inversión directa           Gestión de activos  

        Otros (especifique) ------------------------------- 
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3.2 ¿En el caso de la inversión directa, de qué tipo?  

    Inversión raíz     Adquisición     Joint-venture   Otros (especifique) ------------- 

3.3 Las principales razones para la internacionalización:  

       Diversificación de mercados      Potenciales de los mercados  

       Buscar  recursos                          Otros (especifique) --------------------------- 

       3.4 Principales obstáculos para el proceso de internacionalización:  

     La falta de información             Aspectos burocráticos            Idiomas  

      Falta de incentivos                     Otros (especifique) -------------------- 

3.5 ¿En el curso de las actividades internacionales con entidades que habían interacción? (Puede marcar más de una 

opción)  

    Instituciones   brasileñas        Embajadas  / Consulados        Cámaras de Comercio             

Asociaciones de negocios / comercial            Otros (especifique) -------------------- 

3,6 ¿Hace cuánto tiempo comenzó sus inversiones directas en el extranjero?  

         <2           2 a 5 años         5 a 10 años                > 10 años  

3.6.1 ¿Hace cuánto tiempo comenzó su inversión directa en Brasil?  

         <2           2 a 5 años         5 a 10 años                > 10 años       

   3.7 ¿Qué es el sector que ha concentrado sus inversiones en Brasil? 

      Infraestructura productivas       Infraestructura  comerciales    Adquisición de  acciones         

      Bienes raíces y el turismo          Otros   (especifique) -------------------- 

3.8 ¿En el caso de las asociaciones, cual su origen?  

 Local         Español           Otros    Indican que los socios ----------------------- 

3.9 ¿En 2008, cuánto es que las filiales extranjeras representaron a la facturación de su empresa?  

  <5%       5% -10%    10% 25%      25% 50%     50% -75%       > 75%  

3.9.1 Indique los 3 países en los que su empresa está invirtiendo actualmente. ¿Cuál es el peso aproximado que 

cada uno tiene en los ingresos totales? 

 1º mercado __________________________________%  _________________  

 2º mercado __________________________________ % _________________  

3º mercado __________________________________ % _________________  

3.9.2 ¿En el futuro, cuáles son los 3 países de destino principal de su empresa de inversión de ancho? 

 1º  mercado ___________________________________________________________  

 2º mercado ___________________________________________________________  
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 3º mercado ___________________________________________________________  

3.9.3 Apoyo que son importantes en el proceso de internacionalización:  

   Consultoría                 Reuniones de negocio en España     Reuniones de negocio en    extranjero  

  Misiones empresariales     Acciones de negocios       Aspectos burocráticos  

   Información sobre ayuda financiera        Información sobre los planes de incentivos  

4 INVERSIONES EN BRASIL / BAHIA COSTA  

4.1 ¿Por qué eligió a Brasil y Bahia / Costa Norte para invertir?  

 4.2 ¿Para invertir en Brasil ha creado una nueva empresa?      Sí                  No  

4.2.1 ¿Cuál es el nombre de la nueva empresa?  

 4.3 ¿En relación con el turismo y bienes raíces, que las ventajas y desventajas de invertir en Brasil y en la 

Bahía?  

4.3.1 ¿Cuáles son los principales incentivos del gobierno para invertir en el estado de Bahía?  

          Federal                   Estadual                    Municipal  

4.4 ¿Además de  la inversión extranjera directa de su empresa en la Bahía, había otras formas de entrada?  

           Contratos de gestión           Alquiler                Otros 

  4 .5 ¿Cómo se ajusta a la empresa respecto a las políticas públicas ambientales, las  urbanas y territoriales locales?  

  4. 5.1 ¿Cómo se establece la integración de la empresa con los aspectos socio-culturales, económicos y ambientales 

de la costa norte de la Bahía?  

 4. 5.2 ¿La empresa ha Sistema de Gestión Ambiental? La certificación ambiental?  

                 Sí                                         No  

                 (la empresa tiene, especifique)--------------------------------------------     

 4.5.3 ¿La empresa ha participado en la responsabilidad ambiental y social en la costa norte de la Bahía?  

             Sí                                          No  

4.6 ¿Cómo evalúa  los resultados de sus inversiones en la Bahía? 

    Encima de las expectativas     De acuerdo a las expectativas      Debajo de las expectativas  

 4.7.1 ¿Tiene planes de expansión? 

      Sí                              No  

 

4.7.2 ¿En su proyecto de inversión de los recursos fueron utilizados en las instituciones de brasileñas?  

       Sí                                       No  

(Si se utiliza, indicar cuáles) ---------------------------  

4.8 ¿Como la empresa analiza el proceso de su aplicación en Brasil- Bahia y España, teniendo en cuenta la política 
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pública ambiental, urbano y territorial?  

4.9 La actual crisis económica mundial afectaron el emprendedores e  sus inversiones en Brasil?  

  Gracias, por su atención. Prof. MSc. Lirandina Gomes   
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Síntese das unidades socioambientais homogêneas projetadas no âmbito do GERCO 

Unid. Sócio-
Ambiental 
Homogênea 

 Configuração atual do Território  Projeção das tendências atuais  Usos ideais projetados 

Urbana Contínua Área densamente ocupada sobre terraços 
marinhos, dunas, brejos e manguezais, cuja 
morfologia está totalmente modificada pela 
urbanização. Identifica-se carências urbanísticas 
relacionadas a infra-estrutura, desenho urbano, 
circulação viária, esgotamento sanitário, coleta 
de lixo e etc. Em 2020 a mancha urbana 
contínua estende-se de Salvador até a foz do Rio 
Pojuca e os terrenos após o rio Subaúma 
começam a ser mais fortemente pressionados 
pela especulação imobiliária. 

Mancha urbana densificada, acrescida de tecido 
urbano favelizado. No município de Lauro de 
Freitas o processo de segregação sócio-espacial 
dos condomínios fechados na faixa litorânea e as 
ocupações espontâneas no bairro de Itinga, 
intensificariam o processo de contradição 
urbana, aumentando os índices de violência e 
criminalidade, gerando pressões sobre os 
segmentos de classe média que migrariam para o 
norte da orla de Camaçari em busca de áreas 
menos adensadas.  

 Processo de crescimento urbano desordenado contido, 
infraestrutura urbana implantada. Salvador revitaliza sua área 
central e o centro histórico ganha um novo dinamismo urbano 
fazendo que haja uma valorização deste espaço para o 
mercado imobiliário. A utilização turística da Bahia de Todos 
os Santos, a revitalização portuária e a consolidação da 
reforma do centro histórico faz com que Salvador assuma um 
caráter mais cosmopolita e moderna concentrando serviços e 
atividades turísticas.Integrando-se a este modelo, Lauro de 
Freitas se estabelece como um sub-centro de serviços com 
perfil pós-moderno. 

Urbana em 
Expansão 

Configura-se como principal eixo de expansão 
urbana litorânea da RMS, contínua a zona 
urbana consolidada de Lauro de Freitas, 
integrada a mancha urbana de Salvador, 
distribuída numa extensão de 40 km. Em 
núcleos urbanos tradicionais expandidos de 
forma desordenada encontram-se 
empreendimentos de diferentes padrões 
urbanísticos e de infra-estrutura. Encontram-se 
empreendimentos que variam de um elevado 
padrão urbanístico até ocupações semi-
espontâneas com padrão urbanístico de péssima 
qualidade implantado sobre ecossistemas de 
elevado grau de fragilidade. 

Núcleos urbanos tradicionais expandidos de 
forma desordenada, formando uma mancha 
urbana contínua, com degradação irreversível 
formando um tecido urbano de baixa qualidade. 
A orla de Camaçari se qualificaria como uma 
área residencial, transformando-se numa 
alternativa para os habitantes que saíram de 
Salvador e Lauro de Freitas. A ocupação de 
loteamentos existentes mal projetados e sem 
infra-estrutura seriam mais velozmente 
ocupados e novos empreendimentos se 
multiplicariam, reproduzindo em bases pioradas 
o processo de urbanização verificado em Lauro 
de Freitas nas três décadas passadas. 

Tendências de crescimento desordenado contido, e 
implementação de projetos urbanísticos ecologicamente 
corretos. Coma a implantação de uma forte revitalização das 
áreas urbanas a sul cessam-se as tendências de expansão 
urbana neste trecho, facilitando o sucesso de uma política de 
ordenamento e controle de uso do solo que produziria uma 
nova configuração deste espaço urbano.A implantação de 
parques urbanos, voltados para a conservação dos recursos 
naturais e educação ambiental dos moradores. Essas áreas 
protegidas deveriam contar com infra-estrutura de apoio a 
visitação pública controlada incluindo centros de pesquisa 
ambientais, universidades e vilas ecológicas. 
 

Turística 
Programada 

Área planejada pelo PRODETUR para a 
implantação de complexos turísticos, 
compreende uma faixa territorial de 30 km de 
extensão entre as localidades de Praia do Forte e 
Porto do Sauípe. Nesta área já estão implantados 
o Centro Turístico Praia do Forte e o Complexo 
Costa do Sauípe (1 etapa), outros 
empreendimentos estão em fase de implantação 
entre essas duas localidades. 

Ocupação completa da área por 
empreendimentos turísticos com elevada 
densidades volumétricas e demográficas 
produzindo impactos ambientais que promovem 
o declínio deste modelo em médio prazo. 

Elaboração e implantação de um Modelo de Desenvolvimento 
Turístico Sustentável, participativo, projetos turísticos de 
baixa densidade completamente integrados as restrições 
ambientais do território. Utilização de tecnologias 
limpas,projeto de reciclagem e aproveitamento dos resíduos 
dos complexos hoteleiros dariam lugar a uma forte indústria 
de reciclagem, que absorveria excedentes da mão de obra 
local não aproveitadas nas atividades tradicionais. 
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 Turística 
espontânea 

Correspondem as áreas litorâneas de influência 
direta da Ba-099. (linha verde). Presença 
nucleações urbanas que dão apoio a atividade 
turística e populações tradicionais. O maior 
problema desta área é a falta de infra-estrutura, 
baixa circulação de dinheiro e choque cultural 
entre moradores tradicionais e turistas de baixa 
renda. 

Expansão da atividade turística desordenada e 
favelização dos núcleos urbanos tradicionais, 
degradação de ecossistemas costeiros e perda da 
qualidade ambiental. A proximidade da mancha 
urbana consolidada faz com que se intensifique 
o processo de turismo espontâneo de baixa 
renda, e os povoados tradicionais passam a ser 
local de residência para empregados, caseiros e 
empregadas doméstica. 

Implantação de um Modelo de Desenvolvimento Turístico 
Ecológico, integrado e fortalecendo as atividades produtivas 
tradicionais, trilhas ecológicas e melhoria nas infra-estruturas 
dos povoados tradicionais capacitação dos moradores para 
este tipo de atividade. 
 

Agropecuária 
 

Áreas interiores onde prevalece atividade 
agrícola e pecuária, com baixa produtividade, 
quando comparada a outras regiões do Estado. 

Áreas interiores onde prevalece atividade 
agrícola e pecuária, com baixa produtividade, 
quando comparada a outras regiões do Estado. 

Integração da atividade agrícola  e pecuária com as novas 
demandas turísticas, com fortalecimento da cadeia produtiva e 
requalificação do produtor para atender o novo mercado 
turístico. 

Agroflorestal 
 

Áreas de silvicultura plantadas com eucalipto e 
pinus na década de 70, para servir de matéria 
prima a uma indústria de celulose que não se 
implantou, manejadas atualmente para produção 
de toras para consumo energético. 

Implantação de indústria de celulose nas 
imediações de Massarandupió produzindo 
alterações em ecossistemas frágeis alterando 
indiretamente o potencial turístico da região. 

 

Redefinição do modelo de silvicultura praticada na área com 
áreas degradadas recuperadas e implantação de estruturas de 
beneficiamento a aproveitamento local da matéria prima por 
agentes econômicos da região. 
 

Agroecológica Áreas com ecossistemas naturais conservados, 
agricultura incipiente com subutilização 
econômica. 

Baixo dinamismo econômico e exploração 
predatória dos recursos naturais. 

Aproveitamento sustentável dos recursos naturais existentes 
a partir da implantação de centros de pesquisas e empresas 
interessadas nu manejo sustentável de ecossistemas costeiros, 
com incorporação dos moradores locais no processo 
produtivo 

Petrolífera 
 

Áreas interiores onde são explorados campos 
petrolíferos senis, com impactos sobre a 
paisagem e geração de reduzidos royalties para 
os municípios. 

Exaustão das reservas petrolíferas e grande 
passivo ambiental decorrente de focos erosivos 
poços abandonados, cursos hídricos alterados. 

Exaustão das reservas petrolíferas e grande passivo 
ambiental decorrente de focos erosivos, poços abandonados, 
cursos hídricos alterados. 

Industrial 
 

Áreas industriais na RMS, responsáveis pela 
maior parte do PIB estadual onde estão 
instaladas indústrias, petroquímicas e 
automobilísticas atraídas por incentivos fiscais, 
diretamente relacionados ao mercado 
internacional do petróleo. 

Áreas industriais na RMS, responsáveis pela 
maior parte do PIB estadual onde estão 
instaladas indústrias, petroquímicas e 
automobilísticas atraídas por incentivos fiscais, 
diretamente relacionados ao mercado 
internacional do petróleo. 

Áreas industriais na RMS, responsáveis pela maior parte do 
PIB estadual onde estão instaladas indústrias, petroquímicas 
e automobilísticas atraídas por incentivos fiscais, diretamente 
relacionados ao mercado internacional do petróleo. 

Fonte:AdaptadodoGERCO-BAHIA,2003.                 
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Costa dos Coqueiros 12.207 3.683.750.000 16.852

Complexo Sol Meliá - 1ª 

etapa (The Reserve 

Paradisus Hotel - Guarajuba)-

Guarajuba Empreendimentos 

S.A.

hotel, spa e centro de convenções 

para 1.000
Espanha

Guarajuba / 

Camaçari
Sol Meliá 225 dez/2013 60.000.000 Planejamento 225

Complexo Sol Meliá - 2ª 

etapa (The Guarajuba Beach 

Resort)

04 hotéis + academia de golfe, clube 

equestre, centro comercial, 

condomínios de 1ª e 2ª residência

Espanha
Guarajuba / 

Camaçari
Sol Meliá 1.000 dez/2020 700.000.000 Planejamento 500

Costa de Imbassay Resort e 

Residence (Orissio Norte)
hotel+2ª residencia Brasil

Imbassaí / Mata de 

São João
2.714

1ª fase 

dez/2015
450.000.000 Planejamento 2.714

Orissio Sul hotel Itália
Imbassaí / Mata de 

São João

Orissio 

Investimentos
533 * 14.500.000 Planejamento 533

Grand Palladium Imbassai 

Resort & Spa - Reserva 

Imbassaí - 2ª etapa

hotel Espanha
Imbassaí / Mata de 

São João
Fiesta Hoteles 210 jun/2014 90.000.000 Planejamento 400

Le Carlo / Les Terrasses
hotel com 110 UHs + 

cond.residencial com 80 casas
Brasil

Itacimirim / 

Camaçari

Hotel-Doubletree by 

Hilton
110

Hotel Abr/2013 - 

Cond. Set/2012
30.000.000 Implantação 180

Bahia dos Coqueiros
área com 104 hectares, 2,4 kms de 

praia, 3 empreendimentos hoteiros 
Portugal Jacuípe / Camaçari A definir 770

1ª etapa  3 

anos após 

aprovação

220.000.000 Planejamento 1.200

Iberostar (3ª Etapa)  3º hotel Espanha
Praia do Forte / 

Mata de São João
Iberostar 240 * * Planejamento 400

Complexo Turístico em Praia 

do Forte - Norte / Bensal 

Holding do Brasil

02 hotéis(peq.porte) + conjunto 

habitacional+vila de 

entretenimento+centro de serviços e 

lazer

Espanha
Praia do Forte/ Mata 

de São João
Grupo TRUSAM 1.200 dez/2013 500.000.000 Planejamento 2.000

Complexo Turístico em Praia 

do Forte - Sul / Amagerone 

Capital Holding do Brasil

04 hotéis(medio a grande porte) 

+conjunto habitacional+ campo de 

golfe + centro de serviços e lazer

Espanha
Praia do Forte/ Mata 

de São João
Grupo TRUSAM 2.500 * 700.000.000 Planejamento 5.000

Plano Baixio (1ª Etapa) - 

Lagoa Azul 
hotel + centro de serviços e lazer Espanha Baixio - Esplanada Grupo É de Prima 60 * 398.000.000 Planejamento 1.450

Busca Vida Bangalô Resort

hotel com 45 UHs + 13 unidades 

residenciais + centro de serviços + 

restaurante 

Portugal
Busca Vida / 

Camaçari
A definir 45 jun/2014 40.000.000 Planejamento 50

Fazenda Onça
entretenimento e lazer (454 

hectares)
Bélgica

Cachoeira de Itanhí 

/ Jandaíra
A definir 0 * 18.750.000 Planejamento 300

* - Números e datas não informado pelos investidores 1 / 5
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Costa dos Coqueiros

Costa Azul Bahia Golf Resort 

& Condomínio

área com 868 ha (2,5 km de praia), 

complexo turístico com 05 hotéis + 

condomínio residencial+ 01campos 

de golfe + centro hípico + centro de 

entretenimento, serviços e comércio 

Espanha
Costa Azul / 

Jandaíra

Invisa Internacional 

Hotéis
2.250 jan/2014 312.500.000 Planejamento 1.500

Quintas de Arembepe

hotel com 200 UHs + casas 'bio 

vilas' autosustentáveis + hotel 

executivo com 150 UHs + 

condomínio residencial 80 

unidades+ centro de entretenimento, 

serviços e comércio 

Portugal
Arembepe / 

Camaçari

TWIST / Rede 

Sleep Hotels
350

1ª fase em 

dez/2013
            150.000.000 Planejamento 400

* - Números e datas não informado pelos investidores 2 / 5
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Baía de Todos os Santos 4.605 919.022.000 5.096

Grande Hotel de Itaparica Hotel Nacional Itaparica Sesc 83 fev/2012 10.000.000 Implantação 120

Catussaba Inn hotel Nacional Salvador DIHOL 232 dez/2013 25.000.000 Planejamento 300

Catussaba Suítes hotel Nacional Salvador DIHOL 86 dez/2011 9.000.000 Implantação 86

Hotel Hilton / Hotel do 

Comércio

hotel de alto padrão + restaurante  + 

salas de reuniões + healthy club + 

7Day Spa

Portugal Salvador Hilton 170 dez/2013 37.500.000 Implantação 250

Porto Bello Armação hotel Nacional Armação / Salvador Porto Bello Hotéis 380 dez/2015 50.000.000 Planejamento 200

Txai Hotel Salvador hotel de alto padrão+4 residencias Nacional Salvador Txai Resort 44 * 3500000 Planejamento 120

Ilha de Cajaíba (1ª etapa) 

A 1ª etapa compreende hotel com 

318 UHs, 200 unidades residenciais 

e comerciais

Estônia
São Francisco do 

Conde
A definir 1.010 jan/2014 195.000.000 Planejamento 800

Ilha de Cajaíba (2ª etapa)

A 2ª etapa compreende hotel com 

318 UHs, 200 unidades residenciais 

e comerciais

Estônia
São Francisco do 

Conde
A definir 422 jan/2016 130.000.000 Planejamento 800

Ilha de Cajaíba (3ª etapa)

A 3ª etapa compreende hotel com 

318 UHs, 200 unidades residenciais 

e comerciais

Estônia
São Francisco do 

Conde
A definir 100 jan/2018 195.000.000 Planejamento 800

Ilha de Cajaíba (4ª etapa)

A 4ª etapa compreende hotel com 

318 UHs, 200 unidades residenciais 

e comerciais

Estônia
São Francisco do 

Conde
A definir 618 jan/2020 130.000.000 Planejamento 800

Antigo Edifício Jornal A 

Tarde (Hotel Fasano)
hotel boutique Espanha Salvador

Prima 

Empreendimentos 

Inovadores

70 * 6.522.000 Planejamento 70

Matiz Salvador
hotel de negócios + centro de 

convenções + área de lazer + lojas 
Nacional Salvador Hotelaria Brasil 304 nov/2011 20.000.000 Implantação 150

Hotel da Bahia Reforma de Hotel Nacional Salvador 295 mar/2012 12.500.000 Implantação 200

Hangar Salvador
2 Hotéis: Ibis- 275 UHs  / Novotel-

192 UHs       
Nacional Salvador Rede Accor 467 dez/2013 55.000.000 Implantação 200

Mercure Boulevard Salvador Residence Service Nacional Salvador Rede Accor 324 abr/2012 40.000.000 Implantação 200

* - Números e datas não informado pelos investidores 3 / 5
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Costa do Dendê 1.257 727.500.000 1.860

Projeto Maraú 1 hotel alto padrão + 50 casas Nacional Maraú A definir 33 dez/2013 17.500.000 Planejamento 60

Projeto Tamaca

05 pousadas com 50 UHs + 

residencial com 550 unidades eco-

sustentáveis + centro de serviços + 

centro de entretenimento + inclusão 

social

Nacional / 

Itália

Morro de São Paulo 

/ Cairu
A definir 275 * 100.000.000 Planejamento 300

Espaço XXI

2700 hectares com 600 hectares de 

coqueiral, 03 hotéis + 1100 casas + 

campo de golfe+ hípica + polo club 

+ pousadas  

Portugal Algodões / Maraú A definir 900 dez/2020 500.000.000 Planejamento 1300

Pratigi Resort-Fazenda Barra 

dos Carvalhos

hotel de alto padrão com 49 

bangalôs + condomìnio residencial + 

restaurantes  + quadras de tênis + 

marina + beach club + spa + centro 

hípico

Nacional / 

Suécia

Praia de Pratigi / 

Nilo Peçanha 
A definir 49 jan/2015 110.000.000 Planejamento 200

Costa do Cacau 853 199.250.000 1.254

Fazenda Itacarezinho pousada de charme + residencial Nacional Itacaré A definir * dez/2013 12.500.000 Planejamento *

Fazenda Miramar hotel  + residencial + vilagge Nacional Itacaré A definir 75 * 23.000.000 Planejamento *

Fazenda Patizeiro 01 hotel + residencial Nacional Itacaré A definir 150 * 21.000.000 Planejamento *

Ilha de Canavieiras Resort 

(Marina Resort)
resort + condominio residencial Nacional Canavieiras a definir 247 * 15.000.000 Planejamento 269

 Hotel & Residence ( Nossa 

Senhora da Vitória)

turístico-imobiliário, 22 hectares com 

01 km de praia
Nacional Ilhéus a definir 207 *               26.500.000 Planejamento 125

Miramoro Eco-Boutique 

Resort
hotel boutique Itália Itacaré

Grupo San 

Domenico Hotels
14 dez/2012                 1.250.000 Planejamento 20

Reserva Itacaré-Conchas do 

Mar Empreendimentos 

área de 233 hectares = pousada de 

charme com 30 apartamentos + 

hotel com 100 apartamentos+ 

residências de moradia e de uso 

turístico, área comercial, centro de 

convenções, hospital, escola 

profissionalizante, centro esportivo.

Itacaré – Costa do 

Cacau
a definir 130

1ª etapa 

concluída em 

Julho 2015

              70.000.000 Planejamento 800

Resende Beach hotel alto padrão Suécia
Praia do Resende / 

Itacaré 
A definir 30 * 30.000.000 Planejamento 40

* - Números e datas não informado pelos investidores 4 / 5
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Costa do Descobrimento 978 286.000.000 1.430

Projeto Portal do 

Descobrimento (Fazenda 

Ondina)

01 hotel 250 UHs + Apart-hotel 300 

Uhs + pousada 50 + campo de golfe 

+ condomínio residencial com 502 

casas

Portugal Belmonte A definir 600 dez/2015 63.500.000 Planejamento 600

Golf Boutique Resort 

(Terravista Boutique)

1 hotel + 19 residencias-7 hectares 

+ empreendimento turístico-

imobiliário

Nacional
Trancoso / Porto 

Seguro
A definir 69 dez/2013 20.000.000 Planejamento 200

Fasano Trancoso
Complexo residencial hoteleiro-40 

bangalôs+23 'Residências Fasano'

50%Suécia/

50%Fundo 

Private 

Itacaré 

Capital 

Praia de Itapororoca 

/ Trancoso / Porto 

Seguro

Fasano 63 dez/2013 50.000.000 Planejamento 250

Singlehome Trancoso Hotel
318 hectares com 1,8 km de praia-3 

hotéis+residencias
Nacional

Trancoso / Porto 

Seguro
A definir 150 dez/2015 100.000.000 Planejamento 180

Projeto Turtle Bay

turístico-imobiliário + campo de golfe 

09 buracos + centro equestre, centro 

comercial + spa

Espanha / 

Brasil
Belmonte A definir 50 dez/2014 42.500.000 Implantação 100

El Secreto da Bahia

46 UHs + spa  + restaurante + 

condomínio residencial + centro de 

serviços

Espanha
Arraial d'Ajuda / 

Porto Seguro
A definir 46 dez/2013               10.000.000 Implantação 100

Chapada Diamantina 370 23.500.000 458

Reserva Lençóis

hotel resort (180 UHs) + pousada  

(90 UHs)+ residencial com serviços  

(100 UHs)+ memorial do garimpo 

Nacional Lençóis A definir 370 dez/2013 23.500.000 Planejamento 458

TOTAIS 20.270          5.839.022.000 26.950

* - Números e datas não informado pelos investidores 5 / 5


