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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo apresentar a metodologia e o referencial teórico do projeto de pesquisa 

sobre a atividade turística em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Utilizando-se de uma matriz 

interdisciplinar, procura- se entender os fluxos dos insumos que sustentam essa atividade, 

pretendendo dessa formar contribuir na construção metodológica dos estudos em turismo. Como 

resultado da pesquisa foram gerados mapas demonstrativos dos fluxos e analisados segundo as 

particularidades encontradas em cada caso. De forma geral percebeu-se que entre os grandes 

estabelecimentos, há uma complexa rede que lhes dá suporte, por se tratar de uma gestão altamente 

profissionalizada que persegue a maximização de lucros. 
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INTRODUÇÃO 

 Este artigo objetiva apresentar uma proposta metodológica de um trabalho de investigação 

cuja construção se pauta por uma matriz interdisciplinar, congregando o turismo, a geografia e a 

economia, a partir de cortes especializados tanto setorialmente como espacialmente. A pesquisa 

resulta da compreensão que o turismo enquanto fenômeno ou atividade econômica estabelece um 

conjunto de relações que se desenvolvem a partir da ação intencional do capital, quando turistifica 

os espaços voltados para o lazer e amplia seu raio de ação com vistas ao suprimento de sua 

produção e reprodução. 

A literatura mostra que as pesquisas em geografia do turismo acentuaram-se bastante nos 

últimos anos e procuram alcançar cada vez mais a complexidade que envolve os espaços 

apropriados pela atividade, se debruçando sobre dimensões diversas, tais como econômica, social, 

cultural, ambiental ou mesmo institucional. Esse debate procura ponderar algumas questões que 

ainda persistem no discurso do turismo e dos seus efeitos de transbordamento. 

Um dos debates mais efervescentes se dá a partir da chegada da atividade e do seu 

espraiamento, centra-se nos efeitos multiplicadores, sobretudo quando visto sob a perspectiva dos 

estudos da economia e administração. No entanto, tem faltado a essa discussão um ponto 

importante: localizar as áreas que oferecem suporte ao acontecer turístico e que deveriam, em tese, 

se beneficiar com a atividade em determinados polos. Seria esta uma compreensão do efeito 

transbordamento do desenvolvimento que muitas vezes fica encastelado nas áreas receptoras. 

Esse é o propósito do presente trabalho. Entender até onde alcançam os fluxos que 

sustentam o turismo, tomando por base a Cidade de Natal/RN, e com foco na área do seu grande 

complexo hoteleiro, a Via Costeira. A partir dessa localização das áreas fornecedoras, procurar 

compreender qual a natureza dessas trocas e identificar possíveis ações do poder público para tornar 

a atividade mais inclusiva. 

 

 



A FORÇA DO TURISMO: apropriando espaços, modificando paisagens 

A apropriação do espaço pelo capital e as relações sociais que o modo de produção 

estabelece sempre foram objeto de estudo de diversos campos do conhecimento, sobretudo, aqueles 

relacionados ás ciências humanas e sociais. A falta de respostas mais completas impôs um 

tratamento multidisciplinar, onde cada uma dessas áreas de conhecimento traz suas contribuições na 

busca de conclusões mais próximas daquilo que mostra a realidade. 

A Geografia ao estudar o espaço geográfico e as interações que nele se desenvolvem, 

principalmente quando se fala em atividades econômicas, sejam elas necessárias a sobrevivência 

humana, ou aquelas resultantes das necessidades criadas pelo capitalismo, a exemplo do turismo. 

Por isso, explica-se o interesse da Geografia no Turismo, uma vez que o espaço é seu objeto de 

estudo. Nesse sentido: 
“[...] o turismo é um fenômeno social que não acontece num vazio, mas numa sociedade em 

funcionamento, e ele é, por sua vez, consequência da dinâmica desta. O turismo é afetado por 

condicionantes culturais, geográficas, políticas, econômicas e legais, no âmbito nacional e 
internacional” (Barreto, 2003, p. 12) 

Embora outros conceitos sejam aqui trabalhados, o princípio da pesquisa está atrelado ao 

conceito do Turismo. Nota-se a complexidade dessa atividade econômica, primeiramente na busca 

de um conceito chave, que defina de forma clara e completa o seu significado. 

A Organização Mundial do Turismo (OMT) define-o, segundo Cruz (2001), “como uma 

modalidade de deslocamento espacial, que envolve a utilização de algum meio de transporte e ao 

menos um pernoite no destino”. Verifica-se com esse conceito que o turismo é de fato uma 

atividade dependente de outras, uma vez que o turista utiliza o transporte para chegar ao destino 

turístico, além do uso de hospedagem, alimentação e demais necessidades que estão relacionadas a 

essa prática. Portanto, já se começa a desenhar toda uma rede de necessidades que estão para além 

da estadia do visitante na localidade turística. 

Se o turismo necessita de insumos diversos, pode-se afirmar que à medida que surge em uma 

determinada localidade, a configuração territorial do lugar vai sendo alterada, como afirma Cruz 

(2001), ao dizer: “O turismo é a única prática social que consome elementarmente espaço”. Assim, 

não só consome aquele espaço onde o visitante se faz presente, mas também passa a consumir o 

espaço que fornece os insumos ao lugar turístico. 

Por se apoiar em um conjunto de outras atividades e se relacionar a outros setores 

econômicos, em tese, demonstraria um forte efeito multiplicador. E mesmo dando-se em lugares 

específicos, esta atividade possui uma espacialidade considerável, quando se fala em atividades que 

lhe oferecem suporte.  

O alcance das relações, que pelo turismo são criadas significa que um determinado lugar 

pode ter seu desenvolvimento resultante da participação no circuito de relações que surgem com 

essa modalidade de alta espacialização. Logo, a atividade turística possui relação direta com o 

desenvolvimento, por isso faz-se necessária uma apresentação do referido conceito. 

Celso Furtado (1981) qualifica bem o desenvolvimento ao afirmar que sua gênese está 

atrelada ao conceito de progresso, e que na atualidade duas vertentes se apresentam: uma ligada à 

evolução de um sistema produtivo, por meio da acumulação e progresso das técnicas; a outra 

atrelada ao grau de satisfação das necessidades humanas. 

Assim, o turismo enquanto atividade econômica também estaria associado diretamente ao 

desenvolvimento do espaço geográfico. Segundo Cruz (2001), em função dessa característica, a 

atividade turística acaba por causar transformações, diretamente, em duas porções do espaço 

geográfico: sobre os polos emissores de fluxos e sobre os espaços de deslocamento e os núcleos 

receptores de turista. No entanto, compreende-se que exista uma terceira porção que seria aquela 

que está além desses espaços, e se localizaria nas áreas que fornecem insumos para que o turismo 

possa “acontecer”. 

Sem dúvida, na atualidade, a atividade representa importante fonte de geração de renda, 

empregos e divisas para vários países. Por isso, o turismo tem sido frequentemente apontado como 

uma “saída estratégica” para o desenvolvimento, sendo incentivado pelos governos, desejado pelos 



empresários, procurado pelos consumidores e transformado em ideia de “salvação da pátria” para os 

núcleos receptores, sobretudo nos locais economicamente deprimidos. 

No entanto, essa dinâmica da atividade não se dá com a mesma intensidade em todos os 

pontos do território nacional. A evolução do turismo no Brasil mostrou-se mais concentrada no 

litoral, atendendo ao modelo sol/mar, que nos últimos anos foi capaz de produzir um sem número 

de pontos de atração, indo desde grandes cidades até pequenos vilarejos de pescadores. Dessa 

forma, percebe-se que não é o tamanho do lugar, mas, sim, sua importância para o turismo que 

determina até onde vão seus fluxos de visitantes e de insumos. 

O turismo se constitui em uma importante atividade terciária que origina desdobramentos em 

várias dimensões no território, tendo em vista que ao contrário do que consensualmente é 

imaginado, não é composto apenas por agências de viagens, hotelaria, logística e transportes. Trata-

se de uma atividade que demanda vários outros serviços para se concretizar, causando reflexos 

difusos na sociedade com um efeito de onda, que vai desde o fornecedor de alimentos, passando 

pelo marketing de multimídia, ao prestador de serviço terceirizado, todos os elementos necessários 

para sua reprodução.  

Há de se entender então que o turismo é um mosaico, uma composição complexa que 

necessita de diferentes elementos para se constituir. A variedade de prestadores de serviços diretos e 

indiretos de que a atividade turística necessita é um fator adicional na intrincada relação espacial da 

atividade, na medida em que variam seus reflexos no contexto territorial.  

Assim, o turismo embora aconteça em lugares específicos articula-se a outros espaços que se 

conectam a ele, principalmente através de um conjunto de atividades que lhes são conexas e 

oferecerem suporte para que aconteça. Na dimensão econômica, a renda gerada pelo turismo pode 

se converter em desenvolvimento ─ seja através dos equipamentos tipicamente turísticos como 

hotéis e restaurantes, seja por meio de setores indiretamente relacionados a esta atividade, tais como 

o comércio e os bancos, ou ainda, os setores industrial, agrícola e de serviços. Nesse aspecto Silva 

destaca que: 
A riqueza que o turismo gera não se limita à que se origina nos setores econômicos em 

contato direto com a demanda turística. O consumo turístico afeta a maioria dos setores 

componentes do sistema econômico em três formas de projeção: via produção, via renda e 

via investimento (Silva, 2004 p.296). 

O alcance das relações que o turismo demanda significa que um lugar pode ter seu 

desenvolvimento promovido por fazer parte do “ciclo” de relações que são engendradas pela 

atividade e extrapolam seu entorno direto. Portanto, a presença da atividade envolve a participação 

de múltiplos serviços e também a participação de outros espaços, cabendo aos estudiosos do tema 

entender a participação efetiva desses territórios no desenvolvimento promovido pela atividade. 

Assim sendo, o turismo ao longo dos anos vem ampliando seu papel no que tange a sua 

inserção nas propostas e no discurso de desenvolvimento regional que propõe e propaga a obtenção 

da equidade social e a redução das desigualdades territoriais. 

Nesse contexto, o país começou a projetar a atividade turística tendo por base vários 

investimentos que subsidiaram o seu desenvolvimento no país. São exemplos disso: políticas 

públicas para o melhoramento e implementação de infra-estruturas básicas, criação e inserção de 

equipamentos turísticos, ou aquela que procuram viabilizar/facilitar o acesso do fluxo dos turistas, 

promover a melhoria da qualidade de vida das cidades turísticas; tudo isso com o objetivo de 

equilibrar o desenvolvimento das regiões brasileiras (Cruz, 2007).  

Portanto, merece a atenção do Estado, enquanto agente promotor de políticas públicas, e da 

sociedade, para que a atividade turística vista como promotora do desenvolvimento de lugares e 

regiões como o Nordeste brasileiro não os coloque na rota do turismo apenas como espectadores do 

desenvolvimento econômico. 

Sendo assim, a renda gerada por essa atividade econômica pode se converter em 

desenvolvimento, considerando a dimensão socioeconômica, seja por meio dos equipamentos 

visivelmente turísticos, como, por exemplo, hotéis e restaurantes, ou por meio de atividades que 

indiretamente atuam como o setor de serviço e agrícola.  



Daí a importância de estudar os efeitos multiplicadores do consumo turístico. Analisar as 

atividades que dão suporte a atividade turística, buscando como ponto de análise a cidade de Natal, 

no Rio Grande do Norte, mais especificamente a Via Costeira, importante polo turístico do estado e 

nacional. 

 

O TURISMO EM NATAL: breve caracterização do objeto no espaço 

Nas ultimas décadas o turismo se constitui em uma das atividades econômicas mais 

importantes do Rio Grande do Norte. Nesse sentido, a intervenção do Estado formulando e 

implementando políticas públicas voltadas para o turismo impulsionou sobremaneira a atividade. E 

para melhor compreensão dos seus reflexos para o Rio Grande de Norte, e particularmente para 

Natal algumas dessas iniciativas devem ser ressaltadas. Já sobre esse momento Furtado (2007) 

aponta: 
Nesse processo de refazer espaços turísticos, o Estado atua como protagonista na 

estruturação da atividade e se torna um poderoso indutor de investimentos privados. Em 

Natal, o crescimento da atividade turística, nos últimos anos, foi capaz de não só produzir 

espaços turistificados para o visitante, mas refazer espaços intra-urbanos já existentes, que 

são um reflexo direto da incorporação do turismo à economia local (Furtado, 2007 p. 125). 

Duas políticas públicas foram fundamentais para configurar a área de maior turistificação de 

Natal, o bairro de Ponta Negra, que a priori não foram destinadas diretamente para ele, pois se 

tratava da construção da Via Costeira, área adjacente. São elas, a política de megaprojetos urbano-

turísticos, que em Natal se formaliza na execução do Projeto Parque das Dunas/Via Costeira e do 

Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo PRODETUR.  Ambos influenciaram a 

transformação da atividade no Rio Grande do Norte e também modificaram o espaço litorãneo do 

bairro.  

Segundo Fonseca (2007), os principais incentivos se relacionam ao PRODETUR I e II, que 

constituem-se em programas de desenvolvimento ao incentivo do turismo voltados para melhoria da 

infraestrutura. O PRODETUR/RN em sua primeira etapa foi responsável por atrair investimentos 

estrangeiros e inserir o estado no fluxo turístico internacional, que foi marcada pela modernização e 

ampliação do aeroporto, além do melhoramento do sistema de estradas. Já no que diz respeito ao 

PRODETUR/RN II, a autora aponta para sua importância na diversificação dos investimentos, visto 

que além da infraestrutura, houve também recursos para a qualificação profissional, procurando 

solucionar um problema que historicamente afeta o setor. 

A política de megaprojetos urbano-turísticos estruturou um enclave de grandes 

estabelecimentos hoteleiros – a Via Costeira -, que na sua primeira fase se deu predominantemente 

pela presença do empresariado local, em uma fase quase amadora e experimental da atividade, para 

nos momentos subsequentes dar lugar às grandes corporações e profissionalização da atividade. 

Assim, o cenário do litoral da Capital do Rio Grande do Norte foi modificada e hoje 11 

hotéis de grande porte ocupam o espaço e revelam outra paisagem na Via Costeira, marcada pelo 

gigantismo dos estabelecimentos e pela presença de redes internacionais que atuam na área de 

hospedagem. 

Para entender como se dão as relações econômicas que sustentam esse complexo turístico, 

deve-se compreender a intensidade dos fluxos e diversidade de insumos necessários aos 

estabelecimentos que ali se localizam. Assim, ao falar da economia do turismo é importante 

entender que existe um conjunto de outras atividades que contribuem para o “acontecer” turístico. 

Portanto, deve-se: 
[...] considerar a produção turística como um continuum de bens e serviços, como um 

conjunto de atividades econômicas, não necessariamente equivalentes entre si, mas com 
fortes interdependências, no que concerne a esta produção. [Grifos do Autor] (Blasco apud 

Silva, 2004, p. 286). 

Partindo dessa premissa, pode-se afirmar que o turismo constitui uma rede que entrelaça 

diversas atividades econômicas, configurando desse modo relações de interdependência. Nesse 

sentido: 
Há de se entender então que o turismo é um mosaico, uma composição complexa na 

medida em que necessita de diferentes elementos para se constituir. A variedade de 



prestadores de serviços diretos e indiretos que a atividade turística necessita é um fator 

adicional na complexa relação espacial da atividade, na medida em que variam seus 

reflexos no contexto territorial. (Furtado e Rocha Neto, 2009, p. 06). 

Portanto, deve-se romper com o entendimento ainda vigente de que as relações econômicas 

advindas da atividade turística se dariam exclusivamente no momento do usufruto do lugar para 

onde o viajante se desloca. Deve partir sim, da compreensão que outras relações se constroem e se 

imbricam. No caso da hotelaria isso se expressaria na contratação de prestadores de serviços, por 

exemplo, ou dos fornecedores de produtos alimentícios, além de outros produtos que são 

necessários ao funcionamento cotidiano desses estabelecimentos. 

Assim o turismo movimenta uma gama de outros setores gerando trabalho e renda para 

aquelas atividades relacionadas a ela direta ou indiretamente, conforme se verifica na proposta 

metodológica e nos resultados já obtidos. No entanto, esse efeito não se espraia do ponto de vista 

espacial, limitando o tão propalado efeito transbordamento, do ponto de vista espacial.  

 

O CAMINHO METODOLÓGICO: do mergulho teórico ao encontro da realidade 

Partindo-se da ideia de que a cidade de Natal-RN é um importante destino turístico no 

cenário nacional e tendo a Via Costeira como principal concentração de hotéis da Cidade, onde se 

encontram hotéis de grandes grupos nacionais e internacionais do setor, optou-se por deter-se a essa 

área para buscar entender os transbordamentos da economia turística de Natal. 

Para isso as bases teóricas centraram-se em obras diversas na revisão da bibliografia, 

baseada em diferentes ciências, visto que, conforme já citado, para entender os objetivos da 

pesquisa foi necessário trabalhar numa perspectiva interdisciplinar. 

Na parte metodológica o estudo fundamentou-se nas teses de Silva (2004) e Furtado (2005), 

que apresentam aspectos relevantes para o entendimento desses fluxos e suas espacializações. 

O trabalho também teve uma fase de levantamento documental junto a órgãos oficiais que 

tratam do tema, tanto na esfera federal, estadual e municipal, além de outras instituições 

associativas que se relacionam com o turismo. 

Além disso, a fase de campo em que foram aplicados questionários em todos os grandes 

estabelecimentos hoteleiros localizados na Via Costeira, que possibilitaram identificar a existência 

ou não dos transbordamentos dessa economia, conhecendo até onde vão, quais são os municípios 

beneficiados, ou seja, a partir de dados concretos buscou-se entender a importância da atividade 

turística para todo o estado do Rio Grande do Norte.  

 Contendo mais de 90 itens, o instrumento abrangeu quadro funcional (naturalidade da mão 

de obra), produtos de consumo (embalagens, produtos descartáveis) e produtos alimentícios 

(carnes, sorvetes, pães) quanto à procedência e frequência de aquisição, utensílios domésticos 

(televisão, lençóis, hidrantes) cozinha especializada, até a natureza dos serviços contratados 

(terceirizados). 

Algumas perguntas feitas nos questionários são referentes: ao quadro funcional, com o 

intuito de descobrir se há migração ocasionada por meio da influência da economia turística em 

outros pontos do estado, do país e até mesmo do mundo. Outra questão seria referente aos produtos 

consumidos (alimentícios e utensílios domésticos), com o propósito de desvendar origens e 

frequências de aquisição para assim entendermos se há transbordamento dessa economia e a 

influência de tal para outras áreas além do município de Natal; o questionário também aborda 

questões como a disponibilidade de serviços que os hotéis ofertam ao turista (como restaurantes e 

cozinhas especialidades) para entender se a partir desses serviços é gerado um consumo maior de 

produtos que movimentem a economia do estado. E o outro ponto que o questionário aborda diz 

respeito aos serviços contratados, para que através de dados concretos possamos analisar a geração 

de emprego indireta a partir da economia turística em Natal.  

O intuito do questionário foi identificar a influência da economia turística de Natal em 

outras áreas, entendendo que apesar de ser o lugar onde a atividade se realiza na sua essência não é 

capaz de fornecer tudo aquilo que necessita o viajante durante sua estadia. 



No entanto, por ser um instrumento a ser aplicado em grandes estabelecimentos hoteleiros e 

conter algumas informações sigilosas e correlatas a outros setores econômicos, percebeu-se 

dificuldade de consolidar alguns dados da pesquisa, apesar dos resultados já se mostrarem 

consideráveis.  

Os resultados da pesquisa revelam aspectos diferenciados em relação a cada conjunto de 

insumos. No entanto, constata que o interior do estado participa muito pouco, de forma direta, do 

“acontecer” turístico da capital potiguar, evidenciando uma atividade “encastelada” nos seus 

backward and forward efects. 

Sobre o quadro funcional pode-se destacar que dos 337 funcionários de toda rede hoteleira 

259 funcionários são natalenses (Figura 1), apesar de mínima, há a participação de outros 

municípios potiguares quando se discute a naturalidade dos empregados. Quando consideramos 

todos os municípios norteriograndense chegamos a marca de 89%. Destacamos 21 funções que 

abragem desde o gerente geral ao controller. 

 

 
Figura 1 – Naturalidade da mão-de-obra 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011 

No entanto, quando esses dados são aprofundados verifica-se que a população local é 

empregada em cargos de pouco qualificação e os postos de gerência são destinados, em sua grande 

maioria, a pessoas de outros estados brasileiros (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Cargos de gerência quanto à naturalidade 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 
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Analisando os dados coletados em campo verifica-se que 98% dos produtos de consumo e 

alimentícios são adquiridos no RN, ou seja, de um total de 710 compras efetuadas no período, 673 

foram realizadas no município de Natal, representando 95% (Figura 3). 

Com isso pode-se constatar que o comércio local e a rede hoteleira se relacionam 

economicamente de modo contínuo e estável, já que aqueles estabelecimentos adquirem os produtos 

alimentícios e de consumo preferencialmente em Natal.  

 

 
Figura 3 – Origem das aquisições de alimentos e materiais de consumo 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

Ao verificar os dados sobre a origem das aquisições dos utensílios domésticos, observa-se 

que, diferentemente dos produtos alimentícios, há efetivamente a participação de outros Estados 

brasileiros. Nessa análise são identificadas aquisições oriundas do Estado de São Paulo como 

fornecedor dos produtos destinados à rede hoteleira em Ponta Negra, onde destaca-se com 76% nas 

vendas de utensílios domésticos comparado-o com a participação dos outros Estados (Figura 4). 

 

 
Figura 4 – Origem das aquisições dos utensílios domésticos 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

Quando analisados, os dados relativos as aquisições de utensilios constata-se a importância 

de Natal como fornecedora desses bens, uma vez que a capital totaliza 78% da procedência das 

compras, o que se explica em face da grande quantidade de hipermercados, pois nesses são 
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revendidos eletrodomésticos e em outros estabelecimentos especializadas localizadas no comércio 

da capital. 

Porém quando analisados alguns itens, especificamente, tais como os artigos de cama, mesa 

e banho, mesmo com a presença de grandes empresas têxteis no RN, Natal possui pouca 

expressividade ficando atrás de outros estados tais como São Paulo (48%), Santa Catarina (29%), 

Paraná (10%), Pernambuco (10%) e Rio Grande do Sul (3%).  

Segundo Silva (2004 p. 449) por meio do perfil de compras podemos mensurar o grau de 

nacionalização ou internacionalização da economia, que se dá por meio da intensidade do impacto 

na economia local a partir dos empreendimentos turísticos. No caso especifico de Natal, esse grau 

de internacionalização ainda é baixo, mas o extrapolamento regional é alto, tanto dos bens mais 

duráveis, como dos alimentos, inclusive os perecíveis, conforme mostra o mapa seguinte, que 

espacializa os fluxos de frutas e legumes consumidos nos estabelecimentos hoteleiros pesquisados. 

Poder-se-ia aqui falar em uma forte participação extra regional com fuga de recursos para outras 

regiões, sobretudo o Sul e Sudeste. 

 

 
Mapa 1 – Origem das frutas e legumes consumidos nos hotéis. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

 

 Ao comparar a aquisição dos produtos alimentícios e de consumo com os utensílios 

domésticos verifica-se uma particularidade quanto à origem. Avaliando o perfil de compras da 

nossa pesquisa observou-se que 78% dos utensílios domésticos são adquiridos em Natal, 

contrapondo os 97% dos produtos de consumo e alimentícios comprados também na capital 

potiguar.  



 
Figura 5 – Procedência dos artigos de cama, mesa e banho 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 Quando verificada s aquisição de bens duráveis, como automóveis, eletrodomésticos, artigos 

de cama, mesa e banho, mobiliário, observa-se que estes são adquiridos predominantemente em 

outras unidades da federação, lideradas pelo Estado de São Paulo que possui 76% na procedência 

das compras executadas pela rede hoteleira. 

 Tais compras poderiam ser dinamizadoras para o RN, mas o lucro, dessas transações 

econômicas, fica na origem, ou seja, os outros Estados brasileiros vendem produtos mais 

competitivos e de melhor qualidade. Logo, outras unidades da federação comercializam bens com 

valor agregado, o que lhes possibilita altas taxas de lucratividade, quando comparada a venda de 

alimentos que são rapidamente perecíveis e dependentes da rapidez do transporte rodoviário, o que 

aumenta seus custos de produção, afetando a lucratividades desses produtos. 

Na ausência dos restaurantes nos próprios hotéis uma oportunidade se abre para os 

prestadores de serviços, que ao suprirem as necessidades emergentes da atividade hoteleira 

produzem renda e contratação de empregos, ou seja, trabalho e renda para mão-de-obra local. Os 

restaurantes não são os únicos beneficiados com a dependência da complementaridade que a 

atividade hoteleira necessita. Observou-se uma enorme gama de serviços prestados por terceiros aos 

meios de hospedagem- Segurança; Massagem; Passeio; Lavanderia; Dedetização; Translado; 

Manutenção; Restaurante; Material do quarto; Jardineiro; Limpeza da piscina; Panificadora. 

Televisão; Frigobar; Aparelho condicionador de ar; e Cofre de segurança. Ao analisarmos esses 

prestadores de serviços vimos que destacaram-se os serviços de aparelhos condicionadores de ar; 

Manutenção em geral; Segurança; e Televisores. 

 Além dos gráficos, outra forma de evidenciar os resultados da pesquisa foi através da 

elaboração de cartogramas que demonstram a lógica espacial dos fluxos dos diversos produtos, 

tanto na escala estadual como nacionalmente, a exemplo do abacate fornecido para o CEASA-RN, 

que serve de atravessador de alguns alimentos para os hotéis da via costeira. 

 Uma primeira análise poderia secundarizar esse problema já que há movimentação 

econômica com agentes locais, mas quando considerada a participação dos municípios interioranos 

percebe-se que esta se dá de forma indireta, na qual a maior parte dos lucros fica em poder do 

atravessador. Isso quando esses recursos não ficam para além do estado conforme se verifica nos 

cartogramas seguintes que localiza nacionalmente a origem do abacate consumido nos hotéis da Via 

Costeira. 

Natal 
56% 

Outros 
Estados 

44% 



 
Mapa 2 – Origem dao abacate consumido nos hotéis – Rio Grande do Norte 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

 
Mapa 3 – Origem dao abacate consumido nos hotéis – Brasil 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

 

Os dados levantados até o momento apontam para algumas conclusões preliminares, mas, 

sobretudo, para a necessidade de um maior aprofundamento e qualificação das informações para 

inferir e extrair mais arremates, que deem conta de alcançar a complexidade do fenômeno que se 

pretende estudar.  



Mais do que resultados o artigo aponta para muitas outras possibilidades de investigação por 

cortes diversos, que podem ser por subsetores da atividade turística, ou por áreas geográficas que 

fornecem insumos para a atividade, partindo da metodologia construída e apresentada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: provocações para novos debates 

 A pesquisa sobre a espacialidade turística no contexto econômico do RN nos apontou 

diversos meios para estudá-la, com recortes diversos a partir do porte dos estabelecimentos, da 

origem de seus fornecedores, além de outros perfis possíveis de serem delimitados. 

O fato é que o turismo possui interfaces, disponibilizando inúmeras possibilidades de estudo 

e abordagens. Mas essa infinidade de oportunidades de análises, algumas vezes, levantam 

realidades à parte, ou seja, mostram somente um efeito produzido pela atividade turística, de forma 

localizada, não revelando seus efeitos para as áreas que fornecem insumos para sua reprodução. 

No entanto, verificou-se que os estudos relacionados à economia do turismo ainda carecem 

de informações, de dados estatísticos que a fundamentem e de pesquisa constante. Apesar de a 

metodologia utilizada servir para a obtenção de informações necessárias ao desenvolvimento da 

pesquisa, constatou-se a resistência quanto à obtenção de dados nos estabelecimentos hoteleiros, em 

face de alguns deles serem considerados sigilosos ou estratégicos. 

 Analisar as atividades que complementam o turismo a partir da tessitura de uma rede de 

lugares evidencia um aspecto pouco analisado, tanto pela geografia como pelo turismo ou mesmo 

pela economia. No caso especifico se verificou que, para que os viajantes tenham suas necessidades 

elementares atendidas nos estabelecimentos hoteleiros existe toda uma logística lhes dando o devido 

apoio, onde inúmeras atividades até mesmo de outros setores são criadas e desenvolvidas. 

 Sugere-se a metodlogia como objetos para outras investigações, a análise de outros 

estabelecimentos que lidam com a atividade, a exemplo dos restaurantes ou locadoras de 

automóveis, a titulo de ampliação de nossa pesquisa. O que para nós é o fim - “atividades 

sustentáculos” -, para outros trabalhos pode ser o começo de uma pesquisa reforçando ou não os 

entendimentos desse primeiro momento. 

Ainda é preciso dizer que não há aqui a pretensão de esgotar ou limitar o estudo do turismo 

em geografia, mas colaborar na discussão da metodologia utilizada no desejo de aperfeiçoa-la para 

cada vez mais desvendar essa atividade e suas relações no tempo e no espaço, reforçando o caráter 

multidisciplinar do estudo. 
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