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“Trabalhamos 
para gerar 

oportunidades à 
população”

 
 

  Marcelo Álvaro Antônio 
Ministro do Turismo

O   número de empregos nos 
serviços de alimentação 

e hospedagem turística cresceu 
3,7% em 2019 na comparação 
com 2018. Os dois segmentos 
empregaram um total de 5,5 
milhões de trabalhadores no ano 
passado, a maioria em serviços 
de alimentação.

“Esses resultados 
demonstraram uma perspectiva 
otimista e crescente de que 
estamos no caminho certo. O 
turismo no centro da agenda 
estratégica do Brasil proporciona 
isso. Vivemos um momento 
único, que oferece uma excelente 
oportunidade ao nosso país. 
Trabalhamos exatamente 
para gerar oportunidades à 
população, seja com empregos, 
renda ou inclusão social”, disse 
o ministro do Turismo, Marcelo 
Álvaro Antônio.

Os números foram divulgados 
pelo IBGE no dia 31 de janeiro. 

A comparação entre outubro 
e dezembro de 2019 com o 
ano anterior também aponta 
crescimento em emprego para 
Alojamento e Alimentação (5,2%, 
mais 282 mil pessoas), seguido 
de Outros Serviços (4,5%, mais 
221 mil pessoas) e Indústria 
(3,3%, mais 388 mil pessoas). g

MAIS EMPREGO  Vagas em 
Alojamento e 
Alimentação 
têm aumento  
de 3,7% 
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Serviços de alimentação foram 
os que mais empregaram o 
setor de turismo em 2019

Marcelo Álvaro Antônio, 
ministro do Turismo
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O 
 fluxo de turista no Brasil 
aumento em 2019. De 

janeiro a dezembro de 2019, 
o número de desembarques 
nacionais nos aeroportos do país 
aumentou 1,8% em relação ao 
mesmo período de 2018. Foram 
97,1 milhões de passageiros 
viajando no território nacional no 
ano passado, quase 2 milhões a 
mais que o registrado em 2018 
(95,5 milhões). 

O mês de dezembro também 
registrou alta com 9 milhões de 
passageiros, um crescimento 
de 3,2% em relação ao mesmo 
mês de 2018. Os dados fazem 
parte de relatório da Anac 

(Agência Nacional de Aviação 
Civil). Ao longo de 2019, dos 12 
meses do ano, nove registraram 
crescimento no número de 
turistas em viagem pelo Brasil, 
com destaque para fevereiro 
que apresentou um aumento 
de 8% em relação ao mesmo 
período de 2018. g

SALDO POSITIVO
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97,1  
MILHÕES 

DE PESSOAS 
DESEMBARCARAM   EM 

TERMINAIS BRASILEIROS  
NO ANO PASSADO

DEZEMBRO  
TEVE AUMENTO 
DE 3.2% NO 
MOVIMENTO DE 
PASSAGEIROS

cresce número de turistas em 2019
Rogério Cassimiro/Mtur 
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O 
 Circuito Litoral Norte e 
a Secretaria de Turismo 

do Estado de  São Paulo avaliam 
a possibilidade de promover a 
região na BTL (Bolsa de Turismo 
de Lisboa), uma das maiores 
feiras de turismo do mundo, 
que acontece de 11 a 15 de 
março na capital portuguesa. O 
objetivo do trade é desenvolver 
uma marca forte, com roteiro 
integrado, para potencializar a 
venda do Litoral Norte paulista 
no mercado europeu.

Além de atrair turistas para a 
região, a participação na BTL 
seria uma oportunidade para 
apresentar o Litoral Norte a 
investidores europeus do setor 
turísticos, visando recursos em 
projetos de hotelaria, marinas, 
restaurantes, e complexos 
turísticos de lazer, entre outros 
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no exterior
CIRCUITO LITORAL 
NORTE PRETENDE 

PROMOVER A  REGIÃO 
NO MERCADO  

EUROPEU PARA 
 ATRAIR TURISTAS  
E INVESTIMENTOS

EVENTO 
ACONTECE 
DE 10 A 14 
DE MARÇO 
NA CAPITAL 
PORTUGUESA

atrativos complementares.
O assunto foi discutido em 

uma reunião promovida pelo 
secretário de Turismo, Vinicius 
Lummertz, no dia 15 de janeiro. 
Participaram do encontro, o 
prefeito de São Sebastião, Felipe 
Augusto, que é presidente 
do Circuito, além de diretores 
e secretários de turismo de 
Caraguatatuba, Ilhabela, São 
Sebastião, Ubatuba e Bertioga. g 
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