
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 
LUIZ CLÁUDIO MAGNANTE 

 
Componente curricular: Disciplina de  Turismo 

Professor(a): Diego de Souza 

                    Ano: 2021        Turma(s):91 

   

    
AA  EEMMEEFF  LLUUIIZZ  CCLLÁÁUUDDIIOO  MMAAGGNNAANNTTEE  EESSTTÁÁ  LLOOCCAALLIIZZAADDAA  NNAA  AAVVEENNIIDDAA  PPRRIINNCCIIPPAALL,,  661155,,  AARRCCOO  ÍÍRRIISS..  CCEEPP::  9955555555--000000..  CCAAPPÃÃOO  DDAA  CCAANNOOAA  ––  RRSS..                                            

((5511))  ––  33662255--22992222  EE  OO  EEMMAAIILL  ÉÉ  EEMMEEFF..MMAAGGNNAANNTTEE@@CCAAPPAAOODDAACCAANNOOAA..RRSS..GGOOVV..BBRR  

AULA: 26/04/2021 

EFEITO MULTIPLICADOR DO TURISMO 
 

A atividade turística beneficia a cidade em um todo,  a final o dinheiro gasto por um turista 
na cidade pode ser irradiado para vários campos da economia local, financiando assim, pelo 
menos parcialmente, uma melhoria na qualidade de vida de determinado município, desta forma 
avaliar os lucros gerados pela atividade turística em seu valor nominal, é negar a existência deste 
ciclo que é o fenômeno turístico e o seu efeito multiplicador na sociedade, há então a 
necessidade de compreender a importância do turismo receptivo na economia local. 

Quando o turista vem em nossa cidade, gasta dinheiro com: Alimentação, transporte, 
alojamento, compras, diversão e lazer. O dinheiro deixado pelo turista ajuda a desenvolver a 
economia do município, vamos ver um exemplo do turismo refletindo na comunidade. 

 
Exemplo 01 
O turista pagou a conta do hotel 
O gerente do hotel pagou os ovos ao fazendeiro 
O fazendeiro pagou  a companhia de gás 
A companhia de gás comprou gasolina, etc. 
 
Exemplo 02 
O serviço de estacionamento utilizado pelo turista comprou um refrigerante 
O vendedor de refrigerante pagou um almoço 
O dono do restaurante comprou toalhas de mesa na loja de departamentos 
O gerente da loja de departamentos comprou algumas revistas 
O vendedor de revistas pagou seu seguro do carro 
A agente de seguro fez um reparo nos seus sapatos na sapataria 
O proprietário da sapataria pagou sua conta de luz. 
 
Além disso, existe uma série de serviços básicos tais como abastecimento de água, luz, 

coleta de lixo, esgoto, telefone, serviços de saúde, etc, que são indispensáveis para que os 
turistas possam permanecer na localidade. Geralmente a tendência é que toda a comunidade se 
beneficie pela ampliação ou melhora da disponibilidade e qualidade destes serviços básicos, com 
o desenvolvimento da atividade turística.  

Como vimos no exemplo o turismo envolve diversos profissionais de inúmeras áreas, 
sendo assim, dizemos que o setor de viagens e turismo gera dois tipos de empregos: 

Empregos Diretos – São aqueles empregos gerados pelo turismo propriamente dito. 
Engloba os profissionais que trabalham em agências de viagens, hotéis, companhias aéreas, 
locais de atração turística e postos de informações turísticas. 

Empregos Indiretos – São empregos gerados por outras atividades que dão suporte ao 
turismo. Por exemplo, pessoas que trabalham em uma fábrica de móveis, para hotéis, pessoas 
que trabalham em fábrica de uniformes para companhias aéreas, mecânicos, etc.. 

Além disso, existem também as atividades econômicas “informais”, tais como os 
vendedores ambulantes, e atividades informais que empregam centenas de pessoas, muitas 
vezes, não são contabilizadas estatisticamente. 
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Exercícios 

 
1- Após a leitura do texto vimos que o Turismo influencia diretamente na economia do 

município onde a atividade é desenvolvida.  Como o município se beneficia da atividade 
turística? 

2- Seus pais trabalham em qual área? Ela está ligada diretamente ou indiretamente ao 
turismo? 

3- Faça uma lista com 5 empregos que são ligados diretamente com o turismo. 
Faça uma lista com 5 empregos que são ligados Indiretamente com o turismo 


