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A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 
(SEI), no intuito de produzir estatísticas e análises sobre as Ativi-
dades Características do Turismo da Bahia (ACT), disponibiliza o 
primeiro boletim anual sobre o tema. Fruto da parceria firmada 
com a Secretaria de Turismo da Bahia (SETUR), o presente tra-
balho divulga os resultados da participação do Valor Adicionado 
das ACT das zonas turísticas baianas (2016 e 2017)1 e do estado, 
relativos aos anos de 2016 a 20182, bem como a taxa de cresci-
mento apenas para o estado. 

A contribuição do presente trabalho é identificar a participação 
do desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural do 
turismo, além de servir como um auxílio para a implantação de 
políticas e programas para promover ações e planejamentos di-
recionados a estimular melhorias na infraestrutura, propiciando 
benefícios ao turismo e à comunidade local. Sendo assim, a pro-
dução de estatísticas sobre a atividade do turismo e a análise 
das características por zonas turísticas, podem corroborar em 
um melhor uso dos potenciais turísticos do estado.

A elaboração deste trabalho começa com a utilização da lista 
de atividades turísticas desenvolvida pela Organização Mun-
dial do Turismo (1999)3. A base é classificar as atividades eco-
nômicas de uma forma mais ampla pela ONU. A utilização da 
classificação da Organização Mundial do Turismo (OMT) torna 
possível que as estatísticas produzidas sobre o turismo baia-
no sigam um padrão internacional, permitindo algum nível de 
comparabilidade espacial. Além da estimativa da participação 
no VAB do estado em termos nominais, optou-se ainda por es-
timar a dinâmica das ACT a partir da identificação do Volume 
(taxa de crescimento) do Valor Adicionado a partir da criação 
de uma Conta de Produção para cada atividade; e para a parti-
cipação do VAB das ACT na regionalização das zonas turísticas, 

1  O cálculo do VAB das zonas turísticas depende dos dados do PIB 
Municipal que possui uma defasagem temporal de dois anos, por isso 
o último ano do trabalho é 2017. Não sendo possível também calcular 
taxa de crescimento dos municípios/zonas.

2  O valor adicionado do estado é proveniente dos dados consolidados 
do Sistema de Contas Regionais (2016, 2017) e da estimativa do PIB 
Trimestral (2018), sujeito a retificação.

3 A Organização Mundial do Turismo (1999) classifica os produtos do 
turismo como: produtos característicos do turismo, produtos conexos 
ao turismo e produtos específicos do turismo.

foram utilizadas agregações e ponderações do PIB dos municí-
pios da Bahia. Para identificação das Atividades Características 
do Turismo tomou-se como referência o agrupamento do SCN 
2010, onde foi possível trabalhar com cinco atividades4 as quais 
estão alocadas no setor de serviços.

Turismo na Economia
Segundo lei estadual5 nº 12.933 (BAHIA, 2014), o turismo é a 
atividade econômica decorrente de viagens e respectivas per-
manências das pessoas em lugares distintos dos que vivem, por 
período de tempo inferior a um ano consecutivo e superior a 
24 horas, com a finalidade de lazer, negócios, cultura, religião, 
entretenimento e outros. Gerando movimentação econômica, 
trabalho, emprego, renda e receitas públicas, constituindo ins-
trumento de desenvolvimento econômico e social, promoção e 
diversidade cultural, conservação e preservação da biodiversi-
dade e do patrimônio histórico.

Ainda segundo a lei, zona ou região turística é o território 
formado pelo conjunto de municípios turísticos6 ou de inte-
resse turístico, com afinidades culturais ou naturais suficien-
tes para possibilitar o planejamento e organização integrada, 
oferta de produtos turísticos mais competitivos nos diferen-
tes mercados (BAHIA, 2014). 

Já Atividades Características do Turismo (ACT) são todas as ativi-
dades ligadas à hospedagem, alimentação, agenciamento, trans-
porte, recepção turística, eventos, recreação e entretenimento, 
além de outras utilizadas pelos turistas em seus deslocamentos 
e que, por essa relação são identificadas como atividades turísti-
cas ainda que nem todo o Valor Adicionado por essas atividades 
provenha diretamente da atividade turística7 (BAHIA, 2014).

4  Ver texto metodológico no site da SEI.
5  Que institui a Política Estadual de Turismo, o Sistema Estadual de 

Turismo, e dá outras providências.
6  Aquele que possui atrativo turístico,infraestrutura, produtos e serviços 

adequados que atendam ao fluxo existente.
7  Um exemplo disso é o segmento de Alimentação. Apesar de o mesmo ser 

classificado e ter todo do seu Valor Adicionado associado às Atividades 
Características do Turismo, sabe-se que parte significativa do VAB desse 
setor é gerada fora do âmbito dos fluxos turísticos; no entanto, devido à 
indisponibilidade de informações estatísticas que permitam fazer essa 
dissociação, considera-se então toda a atividade como correlata do turismo.

Resultados da Bahia
A análise dos resultados discorre sobre a participação e taxa de 
crescimento das Atividades Características do Turismo no VAB 
das Contas Regionais a partir de 2016. Segundo a Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE (INSTITUTO BRASI-
LEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2007), as ACT foram clas-
sificadas em cinco atividades do setor de serviços: Transporte, 
armazenagem e correio; Alojamento e alimentação; Arte, cultu-
ra, esporte e recreação; Serviços de informação e comunicação; 
e Atividades profissionais, científicas e técnicas. 

Através dos dados consolidados de Contas Regionais de 2016 e 
20178, foi possível calcular a distribuição percentual do VAB das 
ACT dentro do turismo da Bahia. Nota-se que o turismo baiano 
é um segmento concentrado em duas atividades (em torno de 
80%). 

A atividade de maior representatividade para o turismo é a de 
Alojamento e alimentação que correspondeu por 42,3% em 
2017. Em 2016, essa atividade representava 44,9% de todas as 
atividades turísticas do estado.

A segunda atividade com maior percentual no turismo é a de 
Transportes, armazenagem e correio que detém 38,6% de parti-
cipação, reduzindo-se apenas 0,2 p.p. de 2016 para 2017. 

Em contrapartida, atividades de menor peso como Atividades 
profissionais (12,4); Artes, cultura, esporte e recreação (6,2%); 
e serviço de informação (0,5%) passaram a apresentar maiores 
ponderações internas, com destaque para Arte, cultura, esporte 
e recreação que apresentou um incremento de 1,9 p.p. de 2016 
para 2017.

No que diz respeito à participação do VAB das ACT nas 
Contas Regionais, percebe-se que o primeiro ano da série 
(2016-2018) é o que apresenta o menor percentual. Em 
2016, a participação das ACT no VAB da economia baiana 
foi de 3,6%. Essa participação deve-se a razão do VAB das 
ACT em torno de R$ 8 bilhões com o montante do VAB total 
do estado (dados de Contas Regionais) que foi de, aproxi-

8 Para 2018 foi utilizada a participação do ano anterior (2017) por ser o último 
ano divulgado com dados consolidados até o momento desse boletim.
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O gráfico a seguir exibe a participação das ACT no PIB esta-
dual entre 2016 e 2018. No período, percebe-se que há uma 
tendência de crescimento dessa participação, a despeito da 
retração observada entre 2017 e 2018.

Além da estimativa de participação do VAB das ACT no PIB es-
tadual, foi possível também montar uma conta de produção por 
atividades, o que possibilitou a geração de estimativas de cresci-
mento anual. A série inicia-se no ano de 2016 e mostra que na-
quele ano, as ACT, assim como toda a economia baiana9, registra 
retração de 6,6%. Esta queda no volume é atrelada a baixa taxa de 
crescimento do PIB baiano (-6,2%), sendo que o setor de serviços 
– todas as Atividades Características do Turismo, segundo a CNAE, 
se encontram neste setor – caiu 4,0%. Ao desagregar as informa-
ções, percebe-se que as cinco atividades que compõe as ACT re-
gistraram quedas e as mais acentuadas foram justamente aquelas 
com as maiores ponderações internas: Transportes, armazena-
gem e correios (-13,7%); e Alojamento e alimentação (-1,8%). De 
fato, a economia baiana sentiu os efeitos da forte recessão, 

9  Naquele ano, o PIB total da Bahia registrou queda de -6,2%.

enfrentada pela economia nacional que apresentou queda 
acentuada na demanda doméstica. A desvalorização do Real 
também contribuiu para o avanço da inflação e, consequen-
temente, reduziu o potencial de crescimento da economia 
do turismo. Logo, a combinação desses fatores propiciou 
uma elevada queda na atividade turística no primeiro ano 
da série em análise.

Em 2017, as ACT expandem em volume 0,7%. Este cresci-
mento no VAB das Contas Regionais pode ser atribuído em 
grande parte pela baixa taxa registrada no ano anterior. Po-
de-se observar que as principais Atividades Características 
do turismo crescem 5,7% no caso dos Transportes, arma-
zenagem e correios e 3,4% na atividade de Alojamento e 
alimentação. Das cinco atividades, quatro apresentam alta. 
Além das duas já citadas, as outras atividades com volu-
me positivo foram: Serviços de informação e comunicação 
(+4,4%) e Artes, cultura, esporte e recreação e outras ativi-
dades de serviços (+0,8%). A queda ficou apenas por conta 
das Atividades profissionais, científicas e técnicas, adminis-
trativas e serviços complementares (-4,6%). 

Diante da sinalização de recuperação da economia do tu-
rismo em 2017, esperava-se uma continuidade desse mo-
vimento na atividade. Entretanto, a greve dos caminhonei-
ros, também conhecida como a crise do diesel, em maio 
de 2018 contribuiu negativamente para o desempenho 
da atividade de Transportes, armazenagem e correios. A 
manifestação ganhou alcance maior e os primeiros efeitos 
na economia foram sentidos. Esse impacto foi evidencia-
do nas outras ACT. A única atividade com crescimento em 
volume foi Alojamento e alimentação, porém a leve taxa 
apresentada não foi suficiente para manter a taxa positiva 
do ano anterior. Dessa forma, o rebatimento da greve fez 
com que a taxa de crescimento das ACT em 2018 se retra-
ísse em 1,2%. Ao longo desse período (2016-2018) a taxa 
média de crescimento do turismo foi negativa em 2,4%, e 
a taxa acumulada registrou queda em 7,1%.

madamente, R$ 228 bilhões. Essa participação poderia ter 
sido maior, caso a atividade de Transporte, armazenagem e 
correio apresentasse um melhor desempenho em volume, 
conforme será visto à frente.

No ano de 2017, o turismo baiano registrou sua maior par-
ticipação ao longo do período em análise. A taxa de partici-
pação alcança a marca dos 4,0%, mostrando a possível vo-
cação do estado nessa atividade. Em 2018, dados sujeitos a 
retificação, o turismo responde por 3,8% no VAB do estado. 

As atividades econômicas relacionadas ao turismo são impor-
tantes por atender à demanda externa com serviços locais e, 
devido a essa característica, seus impactos podem ser visua-
lizados a partir da dinamização das regiões econômicas atra-
vés dos empregos, da renda e impostos gerados. Identificar 
a participação das Atividades Características do Turismo no 
total da atividade econômica estadual implica entender essa 
relação e, a partir daí, possibilitar a proposição de ações ne-
cessárias para motivar a atração de novos investimentos tan-
to públicos quanto privados, tanto na infraestrutura física e 
de serviços como nas ações de incremento ao fluxo turístico. 

Gráfico 1  
Distribuição percentual do VAB das ACT, por atividade
Bahia — 2016 – 2018(1)
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia. 
Elaboração: Coref/ Equipe PIB Regional.
(1) Para 2018, o peso da atividade utilizado no cálculo foi o mesmo do ano anterior (2017).

Gráfico 2 
Participação do VAB das ACT nas Contas Regionais 
Bahia — 2016 – 2018(1)
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia.
Elaboração: Coref/ Equipe PIB Regional.
(1) Dados sujeitos a retificação.
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ACT – essa região se destaca pelo vasto litoral, infraestrutura, 
resorts, restaurantes, meios de comunicação etc., com desta-
que para os municípios de Lauro de Freitas, Camaçari e Mata 
de São João, como principais representantes. 

Em terceiro lugar esta zona turística da Costa do Descobri-
mento – com 6,17% –, localizada no sul do Estado, também 
com vasto litoral, com diversidade de praias propícias às ativi-
dades náuticas, e um grande parque hoteleiro. Porto Seguro 
e Santa Cruz de Cabrália são os seus principais municípios, 
haja vista serem municípios com diversos atrativos de entre-
tenimento como, centro histórico e conjunto arquitetônico 
mais antigo do país, com o marco do descobrimento, igrejas, 
museus, passarela do álcool, parque marinho dentre outros. 
O aeroporto de Porto Seguro é um dos que recebe mais vôos 
charters de destinos nacionais e internacionais com operação 
das principais companhias aéreas brasileiras. 

A zona turística Caminhos do Sertão – com 5,68% –, desta-
ca-se pelo turismo de negócios, eventos, histórico, cultural e 
religioso. Os principais municípios dessa região são Feira de 
Santana - turismo de negocio, lazer e grandes eventos como 
a micareta, grandes feiras e exposições são as características 
desse município – e Alagoinhas – também caracterizado pelo 
turismo de negócios e festas populares. 

A Costa do Cacau – outra zona turística localizada no sul da 
Bahia, detentora de infraestrutura turística com equipamen-
tos hoteleiros de médio e grande porte, praias belíssimas, tu-
rismo cultural e histórico forte – é a quarta mais importante 
zona turística da Bahia em termos de participação no Valor 
Adicionado; Ilhéus, Itabuna e Itacaré, são os municípios que 
mais se destacam. Acerca dessa zona turística, vale mencio-
nar a evolução histórica do cacau e a religiosidade popular 
descrita nos romances de Jorge Amado.

A zona Caminhos do Sudoeste – 3,08% – têm como atrativo 
principal, o clima com temperaturas amenas, riquezas natu-
rais, trilhas e cachoeiras.  Já a zona turística do oeste, com 
2,5%, é considerada o pólo do ecoturismo da Bahia, com ro-
teiro ecológico raro composto por rios, cachoeiras e grutas 
(Os municípios de Barreiras, Luis Eduardo Magalhães e Cor-
rentina são os principais destaques dessa zona). 

A Costa das Baleias ocupa a oitava posição no ranking das 
Atividades Características do Turismo; está, localizada no ex-
tremo sul da Bahia, também com belas praias, com destaque 

Resultados por Zonas Turísticas
Além da estimativa da participação das Atividades Características 
do Turismo no Valor Adicionado da Bahia, estimou-se também 
essa participação, considerando as Zonas Turísticas da Bahia10. 
Conforme o ranking do Ministério do Turismo (BRASIL, 2017), as 
Zonas Turísticas da Bahia contemplaram, até o ano de 2017, um 
total de 150 municípios. A principal zona turística é a Bahia de 
todos os Santos – onde está localizado o município Salvador (prin-
cipal destino turístico do estado) –, respondendo por 57,7% de 
todo o Valor Adicionado das ACT; essa participação se deve à sua 
importância econômica, pelo acervo de patrimônio histórico e 
cultural, atrativos turísticos, praias, recreação e entretenimento.

A zona turística de Costa dos Coqueiros é a segunda mais im-
portante com 9,00% na de participação no Valor Adicionado das 

10  As Zonas Turísticas seguem a classificação do Ministério do Turismo, o 
qual classifica os municípios numa escala que se inicia com nota E até 
alcançar nota A (a melhor). 

para o arquipélago de Abrolhos (local de reprodução das ba-
leias Jubarte). O município que mais se destaca é Teixeira de 
Freitas que atrai visitantes por conta da diversidade de servi-
ços, o que lhe proporciona o turismo de negócios, com ampla 
rede hoteleira, restaurantes com diversidade culinária, infra-
estrutura com aeroporto que oferece vôos para sul da Bahia, 
nordeste de Minas e norte do Espírito Santo.

A zona turística da Costa do Dendê – 1,41% de participação 
– , apresenta atrativos de aventura, esportes radicais, mer-
gulho, centro histórico, ecoturismo e turismo de sol e praia. 
Tem como destaque os municípios de Cairu, Valença e Maraú 
–onde se podem encontrar os atrativos naturais: Morro de 
São Paulo, ilha de Boipeba, baia de Camamu dentre outras. 
A zona turística da Chapada Diamantina com 1,23% de par-
ticipação no VAB das ACT tem como perfil turístico passeios 
pelo centro histórico e cultural, bem como oecoturismo com 
cenários naturais belíssimos. Jacobina, Senhor do Bonfim e 
Lençóis, são os principais destaques.

A zona turística Caminhos de Jiquiriça – 1,14% –, caracteriza-
-se pela presença de rios e morros, favorecendo os esportes 
radicais, aventura, canoagem e pesca. Santo Antonio de Jesus 
e Cruz das Almas são os municípios de destaque nessa zona. 
Além disso, essa zona turística se destaca ainda pelas festas 
populares como o São João. Finalmente, as zonas turísticas 
do Vale do São Francisco e Canyons do São Francisco (0,96% 
e 0,34%, respectivamente), são regiões de belezas naturais 
com potencial turístico ainda pouco explorado, mas com ca-
pacidade de incrementar de forma significativa a atividade 
turística do estado, com maior exploração das capacidades 
naturais observadas em rios, corredeiras, cavernas, cachoei-
ras, sítios arqueológicos, vegetação da caatinga e cerrado.

A Tabela 1 exibe a participação de cada Zona Turística no valor 
adicionado das ACT para os anos de 2016 e 201711.

A tabela 2 mostra a importância que as ACT têm na atividade eco-
nômica de cada uma das Zonas Turísticas, isto é, qual a participação 
das ACT dentro do Valor adicionado total das Zonas Turísticas. Con-
forme se pode constatar, a Zona Turística da Costa do Descobrimen-
to é a que possui a maior dependência das Atividades Características 

11  Diferentemente da estimativa das ACT para o estado da Bahia, a qual 
contempla o ano de 2018 (estimativa), para as zonas turísticas somente 
foi possível estimar até o ano de 2017, em função da limitação dos 
dados relativos ao PIB dos municípios.

Gráfico 3 
Taxa de Crescimento do VAB das ACT nas Contas Regionais 
Bahia — 2016 – 2018(1)

- 6,6

0,7

- 1,2

- 9,0

- 7,0

- 5,0

- 3,0

- 1,0

1,0

3,0

2016 2017 2018(1)

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia.
Elaboração: Coref/ Equipe PIB Regional.
(1) Dados sujeitos a retificação.
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da por Costa do Cacau e do Dendê. Nas demais zonas, a partici-
pação ainda é bastante incipiente, demonstrando que existe 
espaço para o fortalecimento das Atividades Características e, 
por extensão, do turismo.

APÊNDICE

do Turismo (18,4% em 2017); ou seja, quase 1/5 do valor adicionado 
nessa zona turística provém das atividades ACT, demonstrando o quão 
importante é a atividade turística para o desenvolvimento da região. Na 
sequência aparece a zona turística da Baía de Todos os Santos, segui-

Tabela 1
Participação das zonas turíticas no total ACT do Estado
Bahia — 2016/2017

Zonas turísticas
% ACT

Categorização
2016 2017

Baía de Todos os Santos 57,72 56,03 A, B, C
Costa dos Coqueiros 9,00 9,54 A, B, C
Costa do Descobrimento 6,17 6,32 A, C
Caminhos do Sertão 5,68 5,65 B, C
Costa do Cacau 4,23 4,09 B, C
Caminhos do Sudoeste 3,08 3,36 B
Caminhos do Oeste 2,48 2,78 B, C
Costa das Baleias 1,57 1,60 B, C
Costa do Dendê 1,41 1,39 A, B, C
Chapada Diamantina 1,23 1,39 B, C
Caminhos de Jiquiriçá 1,14 1,21 C
Vale do São Francisco 0,96 1,04 B
Lagos Canyos do São Francisco 0,34 0,31 C
Total das zonas turísticas 94,99 94,71 -
Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (2017), Ministério do 
Turismo (2017).
Elaboração: Coref/Equipe PIB municipal.

Tabela 2
Participação das ACT  no VAB total da zonas turísticas 
Bahia — 2016/2017

Zonas Turísticas %  VAB ACT 
2016

% VAB ACT 
2017

Costa do Descobrimento 16,66 18,41 
Baía de Todos os Santos 6,72 7,54 
Costa do Cacau 4,32 4,80 
Costa do Dendê 4,22 4,54 
Caminhos do Sudoeste 3,06 3,59 
Costa dos Coqueiros 2,86 3,31 
Caminhos do Sertão 2,94 3,09 
Caminhos de Jiquiriçá 2,13 2,51 
Costa das Baleias 2,17 2,49 
Vale do São Francisco 1,64 1,82 
Caminhos do Oeste 1,74 1,74 
Chapada Diamantina 1,33 1,56 
Lagos e Canyons do São Francisco 1,27 1,06 

Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (2017).
Elaboração: Coref/Equipe PIB municipal.

Figura 1 
Zonas turísticas da Bahia

Fonte: SEI, MTUR, 2017.
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