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1. Introdução 

O presente trabalho analisa o desenvolvimento de atividades comerciais que se 

relacionam diretamente com a atividade turística no município de Bonito, as transformações 

espaciais que ocorreram na respectiva cidade em função desta nova atividade econômica. 

Nossa pesquisa faz um recorte histórico que compreende da segunda metade da 

década de 1980 ao ano de 2003, enfocando basicamente as transformações econômicas e 

espaciais em função desta nova atividade econômica, tendo analisado se esta mudança de 

rumos da economia local trouxe repercussões na transformação do espaço urbano 

municipal. Para analisar a importância desta atividade para a cidade, o quadro abaixo do 

IBGE, traz dados significativos do crescimento do comércio varejista de 1980 a 2002. 

Quadro 1 – Bonito: Crescimento do comércio varejista de 1980 a 2002 

 

Ano 1980 1998 2000 2002 
Total de estabelecimentos 86 204 265 328 

 Fonte: IBGE 

Esta tabela apresenta o crescimento do comércio varejista nas últimas décadas e 

nos incentiva a pesquisar em que medida o incremento no número de estabelecimentos está 

atrelada a esta nova atividade econômica desenvolvida no município – a atividade do 

ecoturismo. 

A explicação para esse recorte histórico deve-se ao fato que em princípios da 

década de 1990, a cidade de Bonito começa a despontar no cenário nacional e internacional 

como um dos lugares mais exuberantes do mundo, ideal para a prática do eco-turismo ou 

turismo de aventura. Para isso, teve papel fundamental o destaque conferido pela mídia 

televisiva através de programa veiculado pela Rede Globo de Televisão, com amplo alcance 

e repercussão. 

                                                 
1 (discente) – ronimayer@ibest.com.br - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Mestrado em 
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2 (docente) – lamoso@terra.com.br 
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2. A atividade turística em Bonito - MS 

O município de Bonito está localizado no Estado de Mato Grosso do Sul – Brasio, no 

Planalto da Bodoquena. Faz parte da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai, sub-bacia do 

Miranda e Aquidauana e apresenta como importantes atributos as belíssimas paisagens 

naturais que derivam da formação calcárea e que permaneceram, no decorrer dos anos, 

relativamente conservadas. Com essas belezas naturais, a atividade turística tem se 

desenvolvido no local com grande êxito. 

A partir de 1993, com a exibição em cadeia nacional de diversos documentários 

sobre a região, Bonito começou a ser referenciado como local ideal para a atividade 

turística, se organizando para receber os turistas visitantes. O marco oficial inicial para a 

profissionalização do turismo em Bonito, enquanto atividade econômica, ocorreu em agosto 

de 1993, com a realização do primeiro Curso de Formação para Guias de Turismo, 

coordenado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O turismo hoje se apresenta 

como uma das principais atividades econômicas do município e a maior geradora de 

empregos, haja vista que a agricultura entrou em declínio nos últimos anos na região, a 

indústria possui ainda uma participação relativamente pequena no montante da economia e 

a pecuária tradicionalmente não gera muitos postos de trabalho. (LOMBA, G. 2004, p. 7) 

 A atividade turística é uma das atividades econômicas mais importantes do mundo 

no quesito de geração de empregos - isto tem sido freqüentemente veiculado tanto pela 

iniciativa privada ligada ao setor quanto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, mas o que 

poucos analisam é a qualidade destes empregos gerados. Um grave problema enfrentado 

pelo turismo em Bonito (e não apenas nesta localidade) é a questão da sazonalidade desta 

atividade e conseqüentemente, esta no processo de expansão/redução de postos de 

trabalho. 

 A atividade turística em Bonito enfrenta dificuldades com relação a isso. O período 

que esta atividade gera mais emprego e renda é curto, restringe-se em torno de dois meses 

ao ano. No restante do ano a economia turística permanece com pouca demanda, embora 

essa redução não represente atividade zero, já que o ano todo Bonito recebe turistas. O 

quadro abaixo aponta um pouco esta situação vivenciada pela sociedade local, empresários 

e principalmente os trabalhadores diretos. 

Quadro 2 – Bonito: Calendário turístico para 2003 – Alta Temporada 

 

Período Eventos 
1º de janeiro a 2 de fevereiro Férias escolares 
28 de fevereiro a 5 de março Carnaval 
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17 a 21 de abril Semana Santa e Descobrimento do Brasil 
1º a 4 de maio Dia do Trabalho 
19 a 22 de junho Corpus Christi 
1º de junho a 3 de agosto Férias de Julho 
13 a 19 de outubro Semana do Saco Cheio 
21 a 31 de dezembro Férias de Verão  

Fonte: COMTUR - Bonito 

 Esta tabela demonstra que a alta temporada é composta por poucos dias, restringe-

se basicamente às férias em final de ano, carnaval e alguns feriados prolongados durante o 

ano. Considerando a sazonalidade, Vargas afirma que: 

A sazonalidade do turismo é real e gera grandes transtornos na 

economia. Entretanto, a agro-pecuária também é sazonal à medida 

que possui períodos bem definidos: há momentos de se 

aplicar/investir e há momentos de obter retorno/lucro, tudo muito 

exposto às osculações de mercado, de clima etc. (VARGAS, 1998, 

p. 108) 

 Há uma qualidade diferenciada nestas sazonalidades, pois a margem de lucro obtida 

em uma negociação de gado ou lavoura gera uma massa de capital considerável, o que 

transmite uma tranqüilidade financeira para este durante um tempo maior, aquecendo de 

forma mais uniforme a economia. O mesmo não acontece com Bonito e outras localidades 

que possuem sua economia atrelada à atividade turística. Devem ser relativizados os efeitos 

da sazonalidade no caso da atividade comercial pois há diferenças significativas de ganho 

de um fazendeiro pecuarista para um pequeno comerciante de Bonito, que vende artesanato 

em uma pequena loja, ou mesmo comparar os trabalhadores do turismo, onde muitos são 

informais e passam boa parte do ano no ócio com os trabalhadores da agropecuária, que 

possuem um ritmo de trabalho mais uniforme e conseqüentemente uma renda também, 

quando se trata de empregado fixo. 

 Outro ponto que é importante destacar é o alto custo do turismo em Bonito, um dos 

mais caros em nível nacional e internacional, excluindo uma massa considerável de 

“possíveis turistas”, pois os preços cobrados pelos passeios os tornam proibitivos às classes 

sociais menos favorecidas economicamente. Isso talvez ajude a acentuar ainda uma 

seletividade e os problemas enfrentados pela sociedade local. Isso acontece pela forma 

como o turismo está organizado. Como se trata de ecoturismo/consumo de paisagens 

naturais, os principais atrativos, como pontos de mergulho, rafting, trilhas, encontram-se em 

propriedades privadas. O acesso a esses pontos somente ocorre com a companhia de um 

guia turístico autorizado, contratado através das agências de turismo. Todos os acessos são 

cobrados. 
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3 – Atividades econômicas em Bonito: da agropecuária do turismo 

Em função da inserção da atividade turística, ocorre uma transformação econômica 

no município, com um reordenamento do espaço urbano para se adequar ao fluxo de 

turistas. Bonito, até o final da década de 1980 teve na agropecuária sua principal atividade 

econômica. A partir da década de 1990 houve um recuo desta e a instalação da atividade 

turística. 

A pecuária teve uma expansão significativa a partir da década de 1950, quando 

ocorreu a instalação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, na porção meridional do 

Estado, que direcionou uma grande massa de pecuaristas a migrarem para outras regiões, 

sendo que muitos destes estabeleceram-se em Bonito. Sobre a agricultura, devido à 

dinamização desta em terras douradenses, ela se expandiu para outras regiões do Estado, 

ocupando terras de Bonito, com a cultura da soja. A extração do calcário também possui 

relativa importância para a economia do município, representado 60% da produção 

estadual. (LOMBA, G. 2004, p. 6) 

A partir da década de 1990, esse cenário começou a ser modificado, de acordo com 

Vargas: 

No início da década de 1990 as tradicionais atividades econômicas 

do município – a agricultura e a pecuária – começaram a sinalizar 

uma situação de crise, impondo um redirecionamento na economia. 

É quando o turismo é implantado na região, traduzindo-se uma 

reação à conjuntura econômica vigente. O turismo desponta como 

uma atividade promissora, inserida no processo de desenvolvimento 

regional, além de ser supostamente condizente com os preceitos do 

chamado “desenvolvimento sustentável”. (2001, p. 127) 

Atividades econômicas que durante décadas predominaram na região, em especial a 

agropecuária, a partir da década de 1990, em função da perda de dinamismo econômico 

associada à preocupação ambiental, perderam sua importância na região, cedendo espaço 

a atividade turística, que despontou, no imaginário coletivo, como uma atividade que poderia 

gerar desenvolvimento regional, contemplando toda a sociedade. O turismo foi imaginado 

como atividade capaz de gerar renda para empresários/agropecuaristas, gerar empregos 

para os trabalhadores e estaria aliado à conservação ambiental). 

 Boggiani destaca que em Bonito, a sociedade teve papel fundamental para o 

desenvolvimento do turismo, demonstrando a revolta através da pixação de muros no centro 

da cidade contra a degradação ambiental promovida pelos agricultores. 
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Sob a ameaça de ter suas belezas naturais destruídas, pessoas da 

cidade, preocupadas com o futuro de Bonito, picharam o muro da 

rua principal com a frase: “os agricultores estão acabando com 

Bonito”, que expressava a revolta de alguns com a poluição, 

sensibilizados e motivados pelos acontecimentos da Eco-92, 

ocorrida em julho no Rio de Janeiro. (2001, p. 156) 

 Esta ação foi um dos marcos para o início profissional da atividade turística em 

Bonito. A maior parte das manifestações ocorridas no início dos anos 90, pela sociedade 

local, foi embebida pelas mensagens ambientais de grande efeito proclamadas pela Rio-

92. 

 Atualmente, no comércio varejista de Bonito existe o predomínio de 

estabelecimentos comerciais voltados ao atendimento de turistas. A cidade a partir da 

década de 1990, passou a se especializar no atendimento deste tipo de atividade, como 

demonstra os dados fornecidos pelo IBGE, onde o número de estabelecimentos aumenta de 

86 em 1980, para 328 em 2002 – um aumento de 2801%. 

 Desta forma, podemos compreender a importância da atividade turística para o 

município através vários fatores: a transformação da cidade pelos novos estabelecimentos 

comerciais criados, o aumento do número de empregos gerados pela atividade e, também, 

no aumento da arrecadação municipal proporcionada pela expansão do comércio. 

 O rebanho bovino do município teve um aumento no efetivo de cabeças na seguinte 

ordem: de 58.523 em 1970 para 236.267 no ano de 1985, 303.506 em 1995 para 331.534 

no ano de 2000 e em 2002 para 350.923. (IBGE). O crescimento demonstra que a atividade 

foi menos afetada pela inserção do turismo que a agricultura. Já a agricultura, introduzida 

em Bonito na década de 1970, teve uma perda de dinamismo a partir final da década de 

1980. 

A tabela abaixo apresenta os dados sobre a produção agrícola no município de 

Bonito e demonstra o declínio da atividade a partir da análise da redução da área colhida. 

Quadro 3 - BONITO: Evolução da área colhida dos principais produtos agrícolas (ha) 

Produto 1982 1986 2000 2004 
Soja 10.100 18.000 8.200 10.200 
Milho 3.500 8.000 3.100 3.000 
Arroz 4.272 6.000 500 350 
Trigo 325 10.121 - 200 
Feijão 829 520 105 115 
Café 1.447 220 5 5 
Mandioca 480 530 160 200 
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Cana 105 130 32 40 
  Fonte: IBGE 

  Org. Lomba, R. 2004 

 Gráfico 1 

BONITO: Evolução da área colhida dos principais produtos 
agrícolas
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Fonte: IBGE 

Organizado por: Lamoso 

Como fica evidenciado no gráfico, o desenvolvimento da atividade agrícola de Bonito 

ocorreu até o ano de 1986, a partir de então todos os gêneros do campo tiveram uma crise 

muito acentuada, a própria soja, atualmente um dos principais produtos da pauta de 

exportação brasileira e que alcança preço elevado no mercado externo, aponta franca crise 

(em termos da redução da área plantada no município). 

Através do trabalho de Vargas (1998), verificados que a agricultura em Bonito 

prosperou com certo êxito na década de 1970 e meados da década de 1980, quando o 

Estado incentivava esta atividade via créditos bancários mais baratos através de projetos e 

programas, como o POLOCENTRO, que visava abrir novas terras para a agricultura. Para 

Vargas, a decadência veio com a redução dos incentivos do poder público. A agricultura, 

especialmente a produção de soja, ocorria em grande parte nas grandes fazendas de 

pecuaristas através de arrendamento. A partir de entrevistas realizadas em outubro de 2004, 

levantamos outros elementos para explicar essa redução. Segundo o Sr. Augusto Pires, que 
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atualmente é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bonito e reside no 

município há cerca de 30 anos, com trabalho direto na agropecuária, 

Na década de 1980 era melhor a agricultura em Bonito, a 

cidade não tinha desemprego, fome etc. Quem trabalhava a 

agricultura em Bonito eram arrendatários de terras, que abriam 

as terras retirando a mata nativa e iniciando o plantio. Quando 

chegou o fim dos contratos de arrendamento, os proprietários 

retomaram as terras substituindo a agricultura pela pecuária. 

Aliado a isso os problemas enfrentados pelos agricultores 

como dificuldade de acesso ao crédito no período de transição 

do governo de José Sarney para Fernando Collor Melo. Os 

pecuaristas por outro lado, já eram os antigos proprietários das 

terras e hoje muitos destes já conseguem aliar a pecuária com 

a exploração turística em suas fazendas. (Entrevista concedida 

aos autores em 9 de outubro de 2004). 

 Portanto evidencia-se uma outra análise sobre os problemas enfrentados na 

agricultura de Bonito, onde a grande parte dos agricultores eram na realidade arrendatários, 

tinham um contrato para “abrir” essas terras para a pecuária e ao vencerem os prazos do 

arrendamento, devolveram as terras aos respectivos proprietários. É correto que não 

podemos ignorar a redução dos incentivos governamentais para a agricultura, e outros 

fatores que prejudicam seu desenvolvimento, como: adversidades climáticas, mercado 

consumidor, escoamento das safras etc, mas esses são fatores comuns a vários outros 

municípios e não exclusivos de Bonito. 

 A pecuária, no entanto, conseguiu manter-se no mesmo patamar das décadas 

anteriores, através da introdução de tecnologias mais avançadas como novas variedades de 

capim, sistemas de pecuária intensiva e melhoramento de raças. (Vargas, 1998, p. 89). 

Outro fator é que os pecuaristas são proprietários e não arrendatários e por isso investem 

na atividade para buscar aumento da produtividade e do lucro. Como se verificou também, 

muitos destes pecuaristas, aproveitando as belezas naturais de suas propriedades, 

resolveram investir na atividade turística em suas terras, que serviria como uma renda extra. 

 Esta afirmação pode ser confirmada através de outra entrevista realizada, desta vez 

com o Sr. Deusdito da Costa Medeiros, popularmente conhecido como Sr. Nenê Guascas - 

pecuarista e morador há 35 anos em Bonito: “os agricultores eram arrendatários (cerca de 

80 a 90%). Existia em torno de 50.000 ha. de lavoura. Muitos agricultores foram embora, 

outros transferiram para a pecuária, hoje existe em torno de 10.000 ha. Na pecuária corre-se 
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menos riscos, alguns destes exploram o turismo em suas terras.” (Entrevista concedida aos 

autores em 8 de outubro de 2004). 

 No quadro abaixo, é possível verificar o desenvolvimento da pecuária, que também 

no período analisado (final da década de 1990), mostra uma certa estagnação. 

Quadro 4 – Bonito: Principais rebanhos de 1997 a 2001 (em números de cabeças) 

Rebanho 1997 1998 1999 2000 2001 

Bovino 311.156 311.200 311.300 331.534 344.042

Eqüino 5.670 5.700 5.720 5.851 5.860

Suíno 6.000 6.050 6.110 6.292 6.390

Ovino 9.690 9.700 9.750 9.900 9.915

 Fonte: IBGE 

4 – A Atividade Turística em Bonito-MS e as Transformações Sócio-econômicas 
Locais 

A reflexão sobre o turismo em Bonito, chama a atenção para a transformação 

territorial que esta atividade provoca no perímetro urbano. 

 No que se refere à geração de empregos, a atividade turística é uma das atividades 

econômicas que mais gerou a expansão de postos de trabalho em Bonito: 

O turismo na totalidade de suas atividades, representa neste início 

de século XXI, segundo o COMTUR3,mais de 56% da mão-de-obra 

ocupada em Bonito, sendo diversos os tipos de emprego presentes 

neste contexto, como guias, agentes, remadores, monitores, 

recepcionistas, motoristas, gerentes, guardas, telefonistas, 

camareiras, etc. (LOMBA, G. 2004, p.22) 

Em especial, verifica-se um re-ordenamento espacial quando se instaura a atividade 

turística. No caso especifico de Bonito, a partir da década de 1990, quando teve início a 

atividade turística de forma sistemática, notam-se transformações bruscas na organização 

da cidade.  Sobre isto, Boggiani afirma: “é crescente, no Brasil, o interesse pelo turismo 

de atrativos naturais. De tal forma que áreas naturais antes apenas visitadas por 

esporádicos excursionistas, passam a receber infra-estrutura a fim de possibilitar um 

número cada vez maior de visitantes”. (2001, p.151). 

 A principal entrada da cidade, através da rodovia que liga Bonito ao município de 

Guia Lopes da Laguna, desemboca na principal avenida, a rua Cel. Pilad Rebuá. É nesta 
                                                 
3 Conselho Municipal de Turismo de Bonito 
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avenida, nas duas ruas paralelas (Rua das Flores e Rua Luiz da Costa Leite) e nas ruas 

perpendiculares, onde está localizada a grande maioria dos estabelecimentos comerciais 

vinculados ao turismo. 

 A visualização destas ruas, principalmente a Cel. Pilad Rebuá, possui um 

embelezamento produzido em função do turista de alta renda. São fachadas construídas 

com materiais de acabamento contemporâneos, cuidado na harmonia visual e na 

combinação de cores. Nota-se investimentos nos mobiliários e acabamentos internos. 

Principalmente na Pilad Rebuá, o turista tem à disposição estabelecimentos diversos e bem 

equipados, como artesanato e souveniers, bares e restaurantes luxuosos, agências de 

turismo, sorveterias, docerias, além dos estabelecimentos destinados a hospedagem, como 

hotéis e pousadas. 

 Neste sentido, a única intereção do turista com a cidade é através do comércio e dos 

serviços criados em sua função. Sua visita a Bonito está restrita ao seu local de hopedagem, 

compras/consumo/locais de alimentação e aos passeios que são na área rural. 

Reafirmando, o turista dessa forma mantém pouca ou nenhuma relação nenhuma com a 

cidade de Bonito e seus moradores. A planta apresentada mostra a área central da cidade, 

 

onde se localiza a grande maioria dos estabelecimentos comerciais. 

A outra face da cidade de Bonito, aquela não freqüentada pelos turistas mostra-se 

totalmente diferente do embelezamento planejado. Fora do circuito comercial as ruas não 

são asfaltadas, 

Bonito - localização central da cidade

Região Central  de Bonito - MS 

o esgoto atende apenas 40% da cidade (incluindo o centro). São duas faces 

urbanas com o mesmo nome de “Bonito”. 
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Bonito transformou-se em uma cidade com elevado custo de vida para seus 

habitantes. Os salários estão em torno do salário comercial – R$320,00. Mas não são todos 

os trabalhadores 

ção dos questionários verificamos que muitos entrevistados estão 

empregados há pouco tempo no estabelecimento. As maiores reclamações dos 

 média dos aluguéis 

residenciais em um bairro com ausência de infra-estrutura e serviços públicos custa, em 

na sociedade, no geral, em privilegiar a 

atividade turística e a cidade, ou os bairros onde residem a população, encontra-se em 

omércio varejista ligado ao 

turista, pode-se afirmar que reproduz, de forma ampliada, a desigualdade social. Segundo 

Com o turismo, Bonito passou a ter no comércio um outro forte componente de sua 

r passou a responder por boa parte dos empregos 

gerados na área urbana. O comércio local se fortaleceu no decorrer dos últimos anos para 

atender ao turista que visita a região. O total de estabelecimentos varejistas tem crescido 

com esse piso e muitos não recebem pelas horas extras dos períodos de 

alta temporada. O comércio funciona das 8:00 às 23:00, normalmente trabalhando em 2 

turnos, o que não elimina a possibilidade de uma jornada de trabalho maior, especialmente 

na alta temporada. 

A rotatividade dos funcionários no comércio varejista destinado aos turistas é 

elevada. Na aplica

entrevistados são relativas ao alto custo da alimentação, que pode variar de preço entre a 

alta e baixa temporadas e, principalmente, o alto valor dos aluguéis. 

 Já é possível perceber certa especulação imobiliária em Bonito. Segundo Sr. 

Leonardo Pacífico, proprietário de uma corretora de imóveis, a

média, R$ 260,00, segundo ele a partir do ano 2000, esta especulação “explodiu” em Bonito, 

por conta do aumento do fluxo de turistas na cidade. 

 Segundo Liel de Souza, funcionário de uma escolha de mergulho “Sub-mundo 

Scuba-Dive, nascido em Bonito: “existe um interesse 

pleno abandono. O custo de vida se tornou muito mais elevado como alimentação, aluguéis 

etc, o que implica na perda da qualidade de vida da população”. 

  Com isso, podemos afirmar que a inserção da atividade turística em Bonito, além de 

comercializar a contemplação e ter provocado a expansão do c

Sr. Augusto Pires (morador na cidade), em Bonito com o êxodo rural a partir da década de 

1990, verifica-se o aumento do número de famílias miseráveis na cidade, pois o turismo 

emprega trabalhadores com um mínimo de escolaridade, o que não ocorre com 

trabalhadores recém-expropriados do campo, que possuem instrução escolar mínima. 

5. O Comércio na Atividade Turística 

economia, e conseqüentemente, o seto

significativamente, se comparado aos números das décadas de 1970 e 1980, como também 
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no decorrer dos últimos anos. Somente entre 1998 e 2002, podemos constatar uma 

ampliação de 60,8% no total de estabelecimentos implantados nesta cidade. 

 O quadro abaixo apresenta elementos que são reflexos dessa nova dinâmica 

Quadro 5 – Consumo de energia elétrica em Bonito e Mato Grosso do Sul – 2002 

(por classe de consumidor (%) 

Consumidor Consumo de 
Energia Elétrica 

Número de 
Consumidores 

Consumo de 
Energia Elétrica 

Número de 
Consumidores 

econômica. 

(Mwh) (Mwh) 
Residencial   31,40 81,89 32,48 76,12
Industrial 25,40 0,80 10,70 0,39
Comercial 18,87 8,74 30,33 11,90
Rural 10,41 7,47 16,04 10,19
Demais Classes 13,93 1,09 10,45 1,40
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

F

enquanto no Estado o 

consum

 A Tabela 1 apresenta os dados relativos sobre à arrecadação de ICMS no Estado. 

Tabela 1 – Bonito: Arrecadação de ICMS por atividade econômica de 1983 a 2002 (%) 

Especificação 1983 1985 1987 1998 2000 2002 

onte: ENERSUL 

Org. LOMBA, R. 2004 

Nos dados apresentados neste quadro, podemos afirmar que 

o da indústria de transformação é superior ao consumo do setor comercial e rural 

somados, em Bonito, é verificado o contrário, ou seja, o setor comercial tem uma 

participação maior que o industrial e o rural. O setor rural tem uma participação significativa 

em relação ao consumo estadual, demonstrando que a atividade que desenvolve a 

economia local é a atividade turística, relacionada através da tabela, um grande número de 

ex-fazendas agropecuárias que se transformaram em lugares de recepção e atendimento a 

turistas, oferecendo diversos serviços, como gastronomia, hospedagem etc, denominado de 

“turismo rural”. 

Comércio 5,69 6 5 3 5 44,2 7,4 51,9 72,5 70,4

Indústria 1,38 6,20 12,83 7,07 6,17 1,06

Pecuária 5 4 3 15,83 1,78 49,70 0,30 7,43 5,92

Agricultura 37,10 47,76 30,02 1,84 6,27 5,15

Outros - - - 8,86 7,58 7,43

 Fonte: BDE/MS 
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Esta tabela demonstra que a atividade econômica mais importante em termos de 

arrecadação de ICMS em Bonito é o comércio. 

Essas novas formas comerciais, que no caso de Bonito impulsiona a economia 

(comércio atrelado a atividade turística), implicam em novas relações de trabalho na 

atividade comercial, que ainda não mereceram a devida atenção. Outra questão que se 

particulariza nesse universo é o crescimento da atividade turística. O espaço geográfico 

produzido e consumido pela atividade turística exigiu novas formas de organização da 

atividade comercial, voltadas para o atendimento dessa demanda específica, que se soma à 

demanda tradicional da população residente. 

6 – O Comércio Varejista em Bonito – MS: transformações espacials, econômicas e 
sociais 

Uma das transformações que podemos apontar com a inserção da atividade turística 

em Bonito, está explícita no comércio. O turismo transforma o espaço urbano em centros de 

consumo de mercadorias de todos os tipos. Segundo Lomba, 

Entre as infra-estruturas, podemos citar a melhoria das condições de 

acesso ao município de Bonito, com pavimentação asfáltica de 

algumas rodovias e cascalhamento em outras, o aumento do 

número de hotéis, bares restaurantes na cidade, o crescimento do 

setor de agências de turismo, além de inúmeros outros 

estabelecimentos de comércio e serviços típicos da atividade 

turística como lojas de artesanatos, serviços fotográficos, vendas de 

camisetas referentes ao lugar, aluguel de botes, trajes de mergulho, 

dentre outros. (2004, p.17) 

É em função disso, que na cidade de Bonito existe variedade de estabelecimentos 

comerciais e de serviços. Além das tradicionais formas de comércio, como supermercados, 

postos de combustíveis, lojas de artigos de vestuário etc, ou seja, estabelecimentos comuns 

em todos os municípios, existem em Bonito uma série de outras formas de comércio mais 

típicas ao atendimento aos turistas, como lojas de artesanato locais, agências de turismo e 

hotéis, lojas de serviços fotográficos, vendas de souveniers etc. 

Pesquisas do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), no ano de 1999, 

apontaram dados que a comprovam a visível expansão do setor turístico em Bonito. De 

acordo com a pesquisa, foram verificados mais de 3.000 leitos no setor hoteleiro no ano de 

1999, comprovando-se um crescimento superior a 900%, se comparado com o ano de 1993. 

O número de agências de turismo cresceu, no mesmo período, de 6 para 24 

estabelecimentos. O número de empregos diretos oferecidos pelos setor turístico atingiu, em 
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1999, 877 postos de trabalho, cabendo destaque ao setor hoteleiro com 481 empregos e ao 

setor de restaurantes com 139, além de agências, guias, lojas e atrativos turísticos, que 

completam o chamado emprego direto na atividade turística, conforme critério da pesquisa. 

Neste contexto, a partir de 1990, com a introdução da atividade turística, 

expandiram-se as atividades comerciais, como hotéis, bares, restaurantes, enfim, 

estabelecimentos destinados a atender turistas. A atividade turística também modifica as 

relações de trabalho existentes nesta cidade; atualmente, grande maioria dos trabalhadores 

locais trabalha direta ou indiretamente com alguma atividade relacionado ao turismo. 

A principal questão, pela via da análise da expansão do comércio em função da 

atividade turística, é que o lucro gerado pela atividade além de não ser distribuído 

socialmente, provoca um aumento no custo de vida da população local, nos itens como 

aluguel e alimentação, principalmente na alta temporada. Ainda, os salários auferidos pelos 

trabalhadores no comércio são importante fonte de renda para a população local visto que, 

economicamente, não se encontram alternativas de emprego fora do setor de comércio e 

serviços na escala necessária para atender à demanda. 
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