
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 1 CONTEXTO 

 

1.1 Geral 
Região Nordeste Capital  Recife Número de municípios 185 

Limites 

Norte Ceará, Paraíba 

Divisão territorial 

Regiões Geográficas Intermediárias 4  
Leste Oceano Atlântico Regiões Geográficas Imediatas 18  
Sul Alagoas, Bahia Mesorregiões Geográficas 5  
Oeste Piauí Microrregiões Geográficas 19  

 Estado (%) da região (%) do Brasil  Estado Região Brasil 
Área (km2) 98.067,88 6,32 1,15 Grau de urbanização, 2010 (%) 80,17 73,13 84,36 
População, 2010 8.796.448 16,57 4,61 Densidade demográfica, 2010 (hab./ km2) 89,62 34,20 24,88 
População estimada, 2020 9.616.621 16,76 4,54 Densidade demográfica, est., 2020 (hab. /km2) 98,06 36,96 24,88 
1.2 Turismo 
Principais atrativos e/ou destinos 
turísticos 

Porto de Galinhas, Praia do Sancho (Fernando de Noronha), Baía dos Porcos (Fernando de Noronha), 
Recife, Olinda, Praia de Carneiros (Tamandaré) e Gravatá (agreste de Pernambuco) 

Principais segmentos 
turísticos  

Lazer, em especial turismo de sol e praia, 
cultural e corporativo 

Relevância da atividade turística (em relação 
aos outros estados da região) 

Alta 

Procedência da 
demanda turística  

Estadual, regional, nacional e internacional 
Porte e características gerais dos 
serviços e equipamentos 
turísticos 

Pequeno e médio porte, administração 
familiar e por empresa nacional 

Domicílios permanentes de uso ocasional, 2010 (% do total) 4,80 Região 5,40 Brasil 5,82 
Oferta turística cadastrada no Ministério do Turismo (MTur), 2019 (CADASTUR) 
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 Meios de hospedagem 465 Agências de turismo 1.244 Parques temáticos 2 Organizadoras de eventos  155 

Unidades 
habitacionais 

18.138 
Acampamentos 
turísticos 

2 Transportadoras turísticas 273 
Prestadoras de serviços de 
infraestrutura para eventos  

71 

Leitos 42.176 
Restaurantes, bares e 
similares 

85 Locadoras de veículos 37 Guias de turismo  660 

 2 GOVERNANÇA DE TURISMO 

 

2.1 Órgãos e instituições 

Órgão estadual de 
governança de turismo 

Secretaria de Turismo e Lazer 
(Setur) 

Pasta exclusiva Endereço/ 
estrutura física 

Av. Professor Andrade Bezerra, s/n - 
Salgadinho, Olinda Não 

Diretrizes 
institucionais 

 
 
Missão 

Promover a gestão integrada e articulada com as 
demais esferas de Governo e com o setor privado 
das políticas de desenvolvimento do turismo; 
planejar e acompanhar a política estadual de 
desenvolvimento do turismo; promover e divulgar o 
turismo estadual; estimular as iniciativas públicas e 
privadas de incentivo às atividades turísticas; 
planejar, coordenar, supervisionar e avaliar os 
planos e programas de incentivo; coordenar, 
gerenciar e executar estudos, pesquisas, programas, 
projetos, obras e serviços; e gerir os recursos dos 
programas voltados para o turismo no estado 

Quadro funcional e distribuição de responsabilidades 

Secretaria de Turismo e Lazer 
Chefe de Gabinete 
Conselho Estadual de Turismo 
Secretaria Executiva de Políticas Públicas 
Secretaria Executiva da Infraestrutura do Turismo 
Diretoria da Arena Pernambuco 

Estrutura organizacional, 
dez./2020 

113 servidores: comissionado - 79; 
cedido - 33; agente político - 1 

Procedimentos de gestão 
Código de ética, Plano de metas 
servidor (documentos não abrem) 

Visão Informação não encontrada Prestação de contas e 
transparência 

Sim 
Valores Informação não encontrada 

Orçamento (Lei Orçamentária Anual) 2020 2021 

Órgão, entidade e/ou unidade orçamentária Secretaria de Turismo e Lazer Secretaria de Turismo e Lazer 

Descrição (fonte de recursos etc.) (R$) 
Recursos do tesouro:  112.179.900,00 

 Outras fontes: 12.979.200,00 
Recursos do tesouro:  109.716.400,00 

Outras fontes: 12.074.600,00 

Total (R$) 125.159.100,00 121.791.000,00 

Instâncias estaduais participativas  Conselho Fórum 

Legislação Decreto 29.631/2006 Informação não encontrada 
Características Consultivo Informação não encontrada 
Número de membros 35 membros Informação não encontrada 

Composição 

5 membros do setor público estadual, 4 membros de bancos, 1 
membro da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, 1 
membro da Universidade Federal de Pernambuco, 3 membros do 
setor público municipal, 21 membros sociedade civil 

Informação não encontrada 

Frequência das atividades Bimestral Informação não encontrada 

Outras instâncias envolvidas com a governança do turismo Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) 
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Origem Não há 
Garantia de continuidade Não há 
Características Não há 

  2.2 Coordenação e planejamento  
  2.2.1 Turismo   

Política estadual de turismo Não foi encontrada política estadual de turismo vigente 
Objetivos Não se aplica  

 Plano de turismo  Pernambuco para o mundo: plano estratégico de turismo de Pernambuco 
 Data de abrangência 2008-2020 Autoria (órgão público de governança) Secretaria de Turismo Número de páginas 49 
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Mercado 
turístico  

“Pernambuco possui destinos turísticos com uma imagem bem consolidada junto ao público nacional e internacional. 
Atualmente é um dos três principais estados do Nordeste brasileiro no que diz respeito à recepção de turistas, ficando 
atrás apenas da Bahia e do Ceará. A principal característica da atividade no estado é a larga exploração do turismo de 
massa”. 

Oferta 

Porto de Galinhas: um dos mais conhecidos destinos de praia em âmbito nacional. A visitação da localidade hoje em dia 
é centrada na atratividade de suas praias, piscinas naturais e na ampla estrutura de receptivo e hospedagem, com 
destaque para seus numerosos resorts.  
Recife e Olinda compõem um dos mais tradicionais produtos do Nordeste do Brasil. Atualmente, as cidades têm sua 
atratividade focada em dois pilares: seu apelo cultural e a importância da capital pernambucana para o segmento de 
negócios. 
Fernando de Noronha permeia o imaginário do público nacional como o destino mais paradisíaco do Brasil. Atualmente, 
sua visitação é focada na beleza de suas praias e no distanciamento do arquipélago do continente. 

Demanda Não analisado pelo documento 

Governança Não analisado pelo documento 
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Visão de 
futuro  

Não há uma visão de futuro sintetizada em uma frase (todo o capítulo de cenários futuros é chamado de Visão de 
Futuro). 
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Diretrizes e 
estratégias 

Preservação da natureza e manutenção da biodiversidade. 
Valorização da diversidade cultural tangível e intangível das comunidades. 
Incentivo à construção de equipamentos e estruturas físicas economicamente viáveis e integradas à paisagem (natural ou 
urbana) em que se situam. 
Incentivo à criação de produtos turísticos voltados para diferentes públicos, considerando turistas locais, regionais, 
nacionais e internacionais. 
Incentivo ao desenvolvimento de nichos de mercado alternativos ao turismo de massa. 
Fomento à ampliação espacial dos destinos turísticos do estado, visando à interiorização e desconcentração da atividade. 
Expansão das possibilidades de emprego e renda para a população do estado. 
Investimento nos recursos humanos como forma de desenvolvimento do turismo. 
Busca pela qualidade na prestação dos serviços turísticos. 
Cooperação entre setores público, privado e terceiro setor em nível municipal, regional, estadual e nacional. 
Atuação conforme marcos regulatório e legal do estado, considerando peculiaridades locais e regionais. 

 

Objetivos e 
metas 

Organizar e estruturar os destinos para melhorar as condições de visitação. 
Dar condições para a organização e o desenvolvimento do trade turístico. 
Reestruturar atrativos existentes e fomentar o desenvolvimento de novos pontos de visitação. 
Aumentar a competitividade do destino Pernambuco e aumentar sua visibilidade junto a seus mercados-alvo, a partir da 
estruturação de sua imagem. 
Criar condições para melhoria da qualidade dos recursos humanos envolvidos com o setor de turismo. 
Gerenciar e fomentar as ações de desenvolvimento do turismo em Pernambuco. 

PERNAMBUCO 

 
 

 

Programas e 
projetos 

Programa de Sinalização Turística; Programa de Requalificação Urbana do Litoral Norte; Programa de Requalificação 
dos Equipamentos Turísticos de Fernando de Noronha; Programa de Reestruturação da Atividade Turística em Ipojuca; 
Programa de Atração de Investidores para o Setor Turístico Pernambucano; Programa de Adequação dos Equipamentos 
Turísticos da Região Metropolitana de Recife (RMR); Programa de Melhoria da Oferta de Apoio ao Turismo na Região da 
Mata Norte; Programa de Requalificação dos Equipamentos Turísticos do Litoral Norte; Programa de Requalificação dos 
Equipamentos Turísticos do Litoral Sul; Programa de Requalificação de Equipamentos Turísticos em Brejo da Madre de 
Deus; Programa de Adequação da Oferta Turística de Petrolina; Programa de Modernização dos Espaços de Evento de 
Petrolina; Programa de Estruturação do Patrimônio Edificado de Recife e Olinda para o Turismo; Programa de 
Recuperação da Temporada de Inverno de Pernambuco; Programa de Estruturação de Atrativos Turísticos na Região 
Metropolitana de Recife (RMR); Programa de Reposicionamento Mercadológico do Destino Fernando de Noronha; 
Programa de Desenvolvimento de Planos de Manejo das Unidades de Conservação; Programa de Estruturação e 
Consolidação da Visitação nas Unidades de Conservação; Programa de Estruturação de Atrativos Turísticos no Litoral 
Sul; Programa de Requalificação do Alto do Moura; Programa de Estruturação de Novos Engenhos na Região Mata 
Norte; Programa de Organização e Aproveitamento de Manifestações Culturais na Região Mata Norte; Programa de 
Estruturação de Trilhas em Bonito; Programa de Promoção dos Destinos Turísticos Pernambucanos; Programa de 
Atração de Cruzeiros Marítimos para Recife; Programa de Reposicionamento da Imagem Turística de Ipojuca; Programa 
de Reposicionamento da Imagem Turística de Fernando de Noronha; Programa de Capacitação de Operadores 
Turísticos; Programa de Captação de Eventos para Recife/ Olinda, Petrolina e Ipojuca; Programa de Identificação das 
Necessidades de Mão-de-Obra para o Setor de Turismo em Pernambuco; Programa de Capacitação para Atendimento 
de Visitantes Estrangeiros; Programa de Capacitação para Condução de Grupos; Programa de Capacitação de 
Pousadeiros de Fernando de Noronha; Programa de Sensibilização do Trade Turístico de Fernando de Noronha; 
Programa de Sensibilização do Empresariado do Litoral Norte; Programa de Sensibilização dos Artesãos do Alto do 
Moura; Programa de Educação Para o Turismo; Programa de Certificação do Turismo de Pernambuco; Programa de 
Formação de Núcleo Gestor do Plano Estratégico; Programa de Reestruturação Institucional dos Organismos Públicos 
Estaduais do Setor de Turismo; Programa de Sensibilização e Capacitação de Gestores Públicos Municipais do Turismo; 
Programa de Implantação de Ações Delimitadas pelo “Programa Nacional de Apoio À Modernização do Planejamento e 
Da Gestão dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal (PNAGE)”; Programa de Elaboração de Sistema de Informações 
Turísticas; Programa de Elaboração de Estudos Técnicos e Econômicos; Programa de Inserção dos Destinos Turísticos 
Pernambucanos no “Programa Nacional Turismo Sustentável e Infância” 

 Observatório de turismo Informação não encontrada Link Não se aplica (observatório de turismo não encontrado) 
 Instituição responsável pela coleta, 

manutenção e produção de conhecimento 
Não se aplica  

Descrição 
do site 

Não se aplica  

Dados abertos disponibilizados no site Não se aplica  
 

Programas em curso 

Pelo site do órgão de governança do turismo: 
PRODETUR, Pedala PE. Pela LOA, Programa Promoção 
e Apoio à Comercialização do Destino Turístico; 
Ampliação e Adequação da Infraestrutura para o Turismo. 

Atividades ou equipamentos de 
apoio mantidas pelo poder público 

Não há 

Regiões turísticas, 
MTur, 2019 

13 

Municípios turísticos, MTur, 2019 76 (%) do estado 41,08 

Por categoria 
2013: A - 2, B - 9, C - 13, D - 45, E - 3 
2016: A - 2, B - 9, C - 12, D - 33, E - 1 

2017: A 2, B - 8, C - 13, D - 74, E - 6 
2019:  A -2, B - 11, C - 11, D - 47, E - 5 

 

  2.2.2 Outros   
 Plano de Governo 2018-2022: 

proposições para o turismo 
“Também pretendemos apoiar atividades rurais não agrícolas, como aquelas derivadas do artesanato e do 
turismo rural”. 

Lei de Diretrizes Orçamentárias Projetos não listados 

 
 

Plano Plurianual de Investimentos 2020-2023 

Programa 0004 - PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO 
Objetivo: Promover o produto turístico de Pernambuco nos mercados emissores, nacional e internacional 
Ação 4312: Promoção de Pernambuco como Destino Turístico  
Finalidade: Divulgar Pernambuco através de ações promocionais, atingindo diferentes públicos em diversos idiomas ofertando destinos 
turísticos qualificados nos territórios nacional e internacional 
 
Programa 0995 - ATRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES PARA O ESTADO 
Objetivo: Promover o desenvolvimento econômico do estado investindo na atração e implantação de empreendimentos estruturadores e de 
tecnologia da informação 
Ação 4083: Atração e Implantação de Empreendimentos Turísticos 
Finalidade: Atrair investidores interessados na implementação de novos empreendimentos turísticos no estado. 
 
Programa 1077 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA ESFERA GOVERNAMENTAL  
Objetivo: Fortalecer os canais de comunicação entre a sociedade e o governo, fortalecendo o controle social na esfera governamental 
Ação 4589: Manutenção da Ouvidoria da Secretaria de Turismo e Lazer 
Finalidade: Manter e aperfeiçoar o canal de diálogo com servidores e cidadãos usuários dos serviços públicos estaduais, para registros 
relativos aos casos de elogios, críticas, consultas e outras ocorrências sobre a atuação dos órgãos, junto aos servidores, cidadãos e a 
sociedade em geral 
 
Programa 1031 - MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA  
Objetivo: Tornar eficiente a infraestrutura da mobilidade da Região Metropolitana do Recife 
Ação 2196: Ampliação da Infraestrutura para o Lazer e Incentivo ao Turismo 
Finalidade: Ampliar a infraestrutura destinada as atividades de turismo, lazer e esportes, a fim de contribuir para o bem-estar e a qualidade 
de vida da população  
 

 Programa 0056 - ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO ESTADO 
Objetivo: Permitir o pagamento de despesas relativas a direitos de pessoal, viabilizar a restituição de contribuições previdenciárias aos 
servidores, bem como proporcionar os recolhimentos legais e outros encargos decorrentes da folha de pagamento do estado 
Ação 2835: Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Turismo e Lazer  
Finalidade: Proceder o pagamento do INSS do pessoal contratado e comissionado da Secretaria de Turismo e Lazer 
 

 Programa 0361 - PROGRAMA DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS DO ESTADO PPPE 
Objetivo: Promover a ampliação e fortalecimento da interação entre a administração estadual e a iniciativa privada por meio da celebração de 
parceria para a execução de empreendimentos públicos estratégicos. 
Ação 3885: Acompanhamento dos Contratos de Concessão das PPPs na Secretaria de Turismo e Lazer 
Finalidade: Realizar o acompanhamento dos Contratos de Concessão das PPPs na Secretaria de Turismo e Lazer. 
 

 

2.3 Legislação de turismo 

Constituição 
estadual 

Título VII – Da Ordem Econômica 
Art. 139 – Parágrafo único. Para atingir esse objetivo, o Estado e os Municípios: [...] III - incentivarão o uso adequado dos 
recursos naturais e a difusão do conhecimento científico e tecnológico, através, principalmente: [...] d) da promoção e do 
desenvolvimento do turismo. 

Legislação 
estadual 
relevante 

Lei 12.030/2001 - Dispõe sobre a definição e execução das ações voltadas ao desenvolvimento sustentável do turismo, e dá 
outras providências. 
Lei 16.605/2019 - Determina que excursões promovidas por agências de turismo, compostos por número mínimo de 08 (oito) 
pessoas, ao visitarem os pontos ou atrativos turísticos no estado de Pernambuco, estejam acompanhados por guia de turismo 
regional habilitado e dá outras providências. 

Incentivo e apoio/ recursos a 
municípios turísticos 

Não foram identificados 
incentivos ou apoio a 
municípios turísticos 

Incentivos para investimento (não relacionados a ações de retomada da economia) 

Informação não encontrada 
Tipo de incentivo n/a 

 Convênios e acordos federais (R$) Transferência de recursos (R$) 

2017 0 5.336.559 
2018 0 1.571.931 
2019 100.000 834.095 
2020 0 81.255.207 

 3 TECNOLOGIA 

 

3.1 Digital 

Uso de tecnologia para planejamento 
e monitoramento do turismo 

Não identificado Sistemas de informação turística disponíveis  
Sim, por meio de dados publicados no 
website da Setur, aba PE em Dados 

Sistema 
de 
telefonia 

Telefonia fixa, cumprimento de meta, 2020 (%) Atendimento 18,7 Internet nos principais pontos turísticos 

Telefonia móvel, cumprimento de meta, 2020 
(%) 

Atendimento 10,0 O serviço é oferecido em diversos pontos 
do estado por diferentes órgãos do 
governo federal ou municipal 

Conexão de dados 100,0 
Rede 96,6 

Banda larga, cumprimento de meta, 2020 (%) Atendimento 55,1 

3.2 Know how 
Aproveitamento de dados digitais Pesquisas avulsas e desatualizadas 
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Educação básica, 
estabelecimentos, 2020 

Ensino fundamental 6.742 Ensino 
superior, 2019 

Presencial, estabelecimentos 120 
Ensino médio 1.115 Educação a distância, polos 412 

Educação profissional, estabelecimentos, 2020 Técnica de nível médio 188 

Sistema S 
SESI 2 SENAC 25 SESCOOP 1 SESC 16 
SENAI 13 SENAR 1 SEST SENAT 5 SEBRAE 66 

 

 4 INOVAÇÃO 

 4.1 Produtos (bens e serviços) 
Políticas públicas de inovação de produtos Inovação nos polos receptores de turismo Casos de sucesso 

 
 

Não foram identificadas inovações nas políticas públicas 
estaduais de produtos turísticos. Nos âmbitos municipal e 
federal, Recife participa do projeto-piloto de implantação de 
Destinos Turísticos Inteligentes do Ministério do Turismo. 

Autenticação pelo selo Safe Travels, da 
World Travel & Tourism Council (WTTC) 

Capacitação dos atendentes dos 
Centros de Atendimento ao 
Turista (CAT) de Recife 

4.2 Processos e gestão 

Plano de retomada 
Flexibilização das Atividades 
Econômicas e Sociais 

Autoria e data 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, julho/2021 

Número de 
páginas 

13 

Análise de impactos Não analisado pelo documento, que traz 
somente orientações de capacidade e horário 
de funcionamento conforme a atividade 
econômica e social 

Diretrizes 
Não analisado pelo documento, que traz 
somente orientações de capacidade e horário 
de funcionamento conforme a atividade 
econômica e social 

Objetivos/ premissas 

Ações 
Protocolos 
sanitários 

4.3 Comercialização e marketing 
Participação do órgão de governança de turismo ações de divulgação Sim 
Órgão de governança de turismo disponibiliza envio de SMS Não Aplicativos criados pelo governo estadual Não 
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Slogan Descubra Pernambuco 
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Descubra Pernambuco 
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@descubrapernambuco 
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Descubra Pernambuco 

S
ite

 

Link https://www.meudestinobrasil.com.br/pernambuco 

Layout 
Impressão geral 

Site estruturado, dinâmico, interativo, fácil de 
navegar 

Fotos refletem posicionamento e mostram 
diferencial Sim 

Imagens e vídeos Sim Atualização  Sim 

Abas 

Abas disponíveis 

Home, a campanha, peças, filme, mapa, 
roteiros, protocolos, publicações, outras 
informações, baixe as peças, cadastre-se 

Conteúdo organizado por segmento Não 

“Quem somos” Não Conteúdo organizado por cidades Sim 
Serviços Sim Canais de contato Sim 

Outros 

Site seguro Sim Pop-up para mensagem Não 
Textos em outros 
idiomas 

Não 
Postagem de notícias 
(frequência e relevância) 

Não há 

Metadescrição 

Meu Destino é Pernambuco. Chegou a hora 
de voltar a Pernambucar! Por aqui, a gente 
se preparou pra receber vocês da melhor 
forma possível: temos Selo ... 

Informações disponíveis 
para consulta interativa 
ou download 

Roteiros, mapas, protocolos 
de atendimento 

Informações sobre 
Covid-19 

Sim Adaptado para dispositivo móvel Sim 

 
Observação 

https://www.borapernambucar.com.br - endereço secundário que leva para o mesmo website avaliado.  
Logo não aparece na capa inicial do site, só no final. 
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Secretaria de Turismo e Lazer de 
Pernambuco 
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@secretariaturismope 
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Secretaria de Turismo de 
Pernambuco Seturel-PE 

S
ite

 

Link http://www.setur.pe.gov.br/ E-mail ouvidoria@setur.pe.gov.br 

Layout Impressão geral 
Site institucional com notícias sobre o 
turismo no estado 

Imagens e vídeos Não 

Atualização  Sim 

Abas Abas disponíveis 

Página inicial, estrutura, política de 
fomento, lei das estatais, PE em dados, 
convênios e contratos, licitações, projetos, 
Prodetur, Pedala PE, centro de 
convenções, últimas notícias, imprensa, 
avisos de afastamento, agenda, Empetur, 
qualificação, esportes, ouvidoria, 
institucional, controle interno, informes 
sobre transferência de recursos da União, 
código de ética Setur 

Conteúdo organizado por segmento Não 

Conteúdo organizado por cidades Não 

Canais de contato Sim 

“Quem somos” Não 

Serviços Não 

Outros 

Site seguro Não Pop-up para mensagem Não 

Textos em outros 
idiomas 

Não 
Postagem de notícias 
(frequência e relevância) 

Notícias atuais e 
relacionadas a turismo 

Metadescrição 

Para o secretário de Turismo e Lazer de 
Pernambuco, Rodrigo Novaes, "o Carnaval 
de ... A Secult-PE/Fundarpe e Setur-
PE/Empetur vão divulgar, na próxima ... 

Informações disponíveis 
para consulta interativa 
ou download 

Planos, inventários, 
estudos de capacidade 
de carga 

Informações sobre 
Covid-19 

Não Adaptado para dispositivo móvel Sim 

Realização de 
consultas públicas Não há consultas públicas em andamento 

Divulgação de 
campanhas 

Participa da Campanha Meu 
Destino é o Brasil 
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Facebook 

Nome oficial da página Descubra Pernambuco Descrição na página "sobre" Sim 
Link https://www.facebook.com/descubrapernambuco Fotos e vídeos Sim 
Seguidores 131.804 Frequência de postagem Alto (diário) 
Curtidas 132.924 Posts e engajamento Alto (muitas curtidas e comentários) 
Avaliações Não há opção para avaliações Informações sobre atendimento pós-Covid-19 Não 
Capa Logo da marca 

Instagram 

Nome de usuário @descubrapernambuco Uso de links Sim, para o site da marca 
Tipo do perfil Corporativo Seguidores 96,4 mil 
Foto de perfil Logo da marca Destaques Sim, com fotos e vídeos. Tem capa. 
Biografia Em português, inglês e espanhol.   Verificado Não 

Posts 

Publicações 2.148 Frequência de posts Alta (todo dia) 
Reels Sim Propósito claro e fotos Sim, conteúdo exclusivamente promocional 
IGTV Sim Engajamento Alto (mais de 10% dos seguidores interagem) 

Conteúdo relevante, 
consistente e alta qualidade 

Sim 
Mix de conteúdo dentro 
da marca 

Fotos e vídeos de destinos, cultura, notícias, 
celebrações 

Exploração de hashtags Sim 
Postagens sobre atendimento pós-Covid-19 Não 

Legenda interativa Muito 
Youtube Link https://www.youtube.com/c/DescubraPernambuco 

   Número de vídeos 127 Número de inscritos 859 Visualizações 1.368.771 
 

Google "(estado) + turismo" Setur (6ª) 
“o que fazer em 
(estado)” 

Não aparecem na primeira página, somente sites e 
blogs especializados em turismo 

  

TripAdvisor: o 
que fazer 
(estado) 

Link 
https://www.tripadvisor.com.br/Tourism-g303459-
State_of_Pernambuco-Vacations.html 

Página do estado Sim, separado por segmentos 

10 
principais 
cidades 

Porto de Galinhas, Fernando de 
Noronha, Recife, Cabo de Santo 
Agostinho, Gravatá, Tamandaré, 
Caruaru, Olinda, Garanhuns, Petrolina 

10 
principais 
atrações 

Instituto Ricardo Brennand, Praia de Muro Alto, 
Piscinas Naturais de Porto de Galinhas, Baía do 
Sancho, Alto do Moura, Praia dos Carneiros, Centro 
Histórico de Olinda, Praia de Cupe, Pontal de 
Maracaípe, Praia da Vila de Porto de Galinhas 

4.4 Capacitação e conhecimento 
Órgão de governança do turismo promove cursos de capacitação ou profissionalizantes em atividades típicas do turismo Sim 
Órgão de governança do turismo apoia seminários, encontros, palestras, congressos na área de turismo Sim 

Modelos inovadores de capacitação e conhecimento 
Não, mas há parceria com o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), que tem 
plataforma EAD. 

 5 SUSTENTABILIDADE 

 

5.1 Econômica 
 Estado (%) da região (%) do Brasil 

Produto interno bruto (PIB), 2018 (milhões de R$) 186.352 18,55 2,66 
Produto interno bruto (PIB) per capita, 2018 (R$) 19.623,65 110,85 58,41 
Atividades Características do Turismo População na força de 

trabalho, 2019 (%) 
Estado Região Brasil 

 Arrecadação federal (R$) (%) do estado Ocupações formais (%) do estado 

2016 359.846.927,57  1,59 35.158 2,94 Taxa de participação 53,87 54,90 62,60 
2017 399.390.633,93  1,62 35.105 2,99 Taxa de desocupação 15,08 14,10 11,70 
2018 399.421.261,92  1,46 35.512 3,04 Rendimento médio real do 

trabalho principal, 2019 (R$) 1.657 1.527 2.229 
2019 427.683.445,26  1,39 36.154 3,07 

 

 5.2 Sociocultural 
  Estado Brasil  Estado Região Brasil 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 2017 0,727 0,778 Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), 2017 0,336 0,306 0,243 
 IDH Educação 0,685 0,742  IVS Infraestrutura urbana 0,273 0,185 0,204 

 
 

 IDH Longevidade 0,821 0,850  IVS Capital humano 0,306 0,316 0,226 
 IDH Renda 0,682 0,747  IVS Renda e trabalho 0,430 0,417 0,300 
Patrimônio cultural  Estadual Federal Índice de Gini da distribuição do rendimento 

domiciliar per capita, 2019 0,573 0,559 0,543 
 Material Bens tombados 340 92 
 

Imaterial 
Bens culturais inventariados - 16 Energia elétrica, domicílios com atendimento 

por rede geral, 2019 (%) 99,8 99,4 99,5 
Bens registrados 16 11 

Patrimônio 
arqueológico 

Bens tombados - 0 
Saúde 
pública 

Taxa de mortalidade infantil, 2020 
(ano de projeção 2018, ‰) 11,07 14,17 11,56 

Bem arqueológico 446 - 
Comunidades tradicionais Esperança de vida ao nascer, 2020 

(ano de projeção 2018, anos) 
75,31 74,13 76,74 

Quilombolas Terras indígenas 

149 
Quantidade Área protegida (ha) (%) do estado Segurança 

pública 
Taxa de homicídios, 2017 (por 
100 mil habitantes) 57,20 48,58 31,59 

18 202.280,81 0,02 

5.3 Ambiental 

Unidades de 
conservação 

Federais, uso público e 
turismo, 2019 

Unidades 7 
Estaduais 

Unidades 47 
Área protegida (ha) 637.911 Área protegida 

(ha) 
369.593 

Visitantes 1.574.951 
Área federal e estadual protegida em relação à área total do estado (%) 0,10 

 (%) da região (%) do Brasil  (%) da região (%) do Brasil 

Domicílios, 2019 (em 1.000) 3.279 17,3 4,5 População total, 2019 9.600.000 16,8 4,6 
 Estado Região Brasil  Estado Região Brasil 

Água, domicílios com atendimento por rede 
geral, 2019 (%) 

75,2 80,0 85,5 
Água, população total com 
atendimento por rede, 2019 (%) 

81,2 73,9 83,7 

Esgoto, domicílios ligados à rede geral, 2019 
(%) 

52,3 41,0 62,7 
Esgoto, população total com 
atendimento por rede, 2019 (%) 

28,4 28,3 54,1 

 Resíduos sólidos, domicílios com coleta por 
serviço de limpeza, 2019 (%) 

72,7 70,8 84,4 
Resíduos sólidos, cobertura de 
coleta domiciliar, 2019 (%) 

89,3 85,9 92,1 

 6 ACESSO E ACESSIBILIDADE 

 

6.1 Infraestrutura 

Aeroportos 

Quantidade 8 Municípios 
atendidos 

em operação: Petrolina, Fernando de Noronha, Recife, Caruaru, Serra 
Talhada; em reformas: Garanhuns, Salgueiro, Araripina 

(%) da 
região 

(%) do 
Brasil 

Chegada de turistas internacionais, 2019 111.920 27,64 1,76 
Embarques nacionais de passageiros em aeroportos, 2018 4.346.493 24,31 4,55 
Desembarques nacionais de passageiros em aeroportos, 2018 4.322.155 24,23 4,53 

Rodoviárias 

Principais municípios receptores, viagens 
interestaduais e internacionais, 2019 

Caruaru, Petrolina, Recife, Salgueiro 
(%) da região (%) do Brasil 

Movimentação de passageiros em rodoviárias, 2019 174.890 4,73 0,44 
Rede viária avaliada pela pesquisa CNT, 2019 Total Rodovias estaduais 

 Extensão (km) 3.171 1.015 

Estado geral (%) 

Ótimo 6,69 4,04 
Bom 47,05 0,69 
Regular 19,21 17,04 
Ruim 10,97 27,98 
Péssimo 16,08 50,25 

6.2 Inclusão 
Órgão de governança de turismo desenvolve iniciativa voltada para a 
promoção da acessibilidade 

Sim, Projeto Praia Sem Barreiras do Programa Pernambuco Acessível 

Ferramentas de inclusão 
online 

Site do órgão de governança de turismo Não há 
Site da marca de turismo Não há 

    
 




