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RESUMO: O ano de 2020 ficará marcado na história do Círio de Nazaré como o primeiro a adotar um formato 
diferente do tradicional. Devido à Covid-19 e às medidas impostas na tentativa de controlar o avanço da pandemia, 
estavam restritas as aglomerações típicas das procissões e romarias. Desse modo, o evento realizado de forma on-
line, deixa de atrair quase 2 milhões de fiéis, dentre eles 83 mil turistas de acordo com DIEESE/PA. Tais medidas 
impactaram negativamente a economia local pela ausência do turismo religioso, no qual participariam viajantes 
de diversas partes do país e do mundo. O presente estudo tem por objetivo avaliar a importância inter-regional e 
intersetorial dos serviços afetados pelo turismo, além de apresentar os resultados da estimação dos impactos da 
ausência de turismo decorrente da pandemia da Covid-19 nas festividades do Círio de Nazaré na região 
metropolitana de Belém, no entorno do município e no restante do estado do Pará e Brasil. Para tal, aplicou-se 
duas técnicas tradicionais de insumo-produto para análise: i) a extração total hipotética e ii) o choque na demanda 
final. A base de dados utilizada foi a matriz inter-regional de insumo-produto dos arranjos populacionais estimada 
pelo NEREUS para o ano de 2015. Os resultados obtidos mostraram que Belém deteve uma perda de R$ 188 
milhões (0,452%) no seu valor bruto da produção, além de deixar de gerar aproximadamente 6.2 mil postos de 
trabalhos formais e informais no município. 
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ABSTRACT: The year of 2020 marked the history of Círio de Nazaré for being the first to adopt a different 
format from the traditional one. Due to Covid-19 and the measures imposed in an attempt to control the spread of 
the pandemic, the typical agglomerations of processions and pilgrimages were restricted. Thus, the event was held 
online, failing to attract nearly 2 million faithful people, among them 83 thousand tourists according to 
DIEESE/PA. These measures negatively impacted the local economy due to the absence of religious tourism, 
which normally attracts travelers from different parts of the country and the world. The present study aims to assess 
the importance of tourism-related service sectors. It also presents the results from the estimations, that is, the 
economic impacts of the absence of tourism resulting from the Círio de Nazaré festivities in the metropolitan 
region of Belém, around the city and in the rest of the state of Pará and Brazil. To this end, two traditional Input-
Output techniques were applied for the analysis: i) the hypothetical extraction and ii) the final demand shock. The 
database used was an inter-regional input-output matrix of population arrangements estimated by NEREUS for 
the year 2015. The obtained results showed that Belém had a loss of R$ 188 million (0.452%) in its gross 
production value, in addition to failing to generate approximately 6.2 thousand formal and informal jobs in the 
municipality. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

Celebrado anualmente, o Círio de Nazaré é considerado uma das maiores expressões 
populares de fé no Brasil. Ao envolver cultura, religiosidade e devoção, as festividades de 
outubro que ocorrem em Belém são um marco na identidade do estado. A celebração também 
desempenha papel importante na economia regional pelo estímulo às atividades de apoio e 
suporte local ao evento e pelo turismo, que é intensificado durante o período das romarias. 
Dados do DIEESE/PA (2020) revelam que em 2019 cerca de 83 mil turistas participaram das 
festividades e adicionaram US$ 31,2 milhões de dólares à economia local (o equivalente a R$ 
156,9 milhões em 2020). 

O ano de 2020 ficou marcado na história do evento, como o primeiro a adotar um 
formato diferente do tradicional, pois as aglomerações típicas das procissões e romarias do Círio 
de Nazaré foram restringidas em Belém. A alta velocidade de contágio da Covid-19, exigiu que 
fossem impostas medidas sanitárias como a restrição da mobilidade e o distanciamento social 
(GÖSSLING et al., 2021) na tentativa de controlar o avanço da pandemia. Tais medidas 
impactaram negativamente a economia pela ausência do turismo religioso, que atrai viajantes 
de todo país, com destaque para o Sudeste e Nordeste. Os maiores impactos acontecem nos 
setores associados às atividades turísticas, como é o caso dos setores de comércio, transporte, 
alojamento, alimentação, artes e cultura e outros serviços.   

Conforme IBGE (2012), com base na classificação da Organização Mundial do 
Turismo (OMT), as atividades específicas do turismo que não interrompem suas atividades pela 
falta de demanda ou que não são relacionadas ao turismo em todos os países, são chamadas de 
conexas ao turismo. Enquanto isso, as atividades características do turismo são aquelas que 
param de funcionar na ausência de demanda turística. Segundo a publicação, no Brasil, as 
atividades características do Turismo, com o padrão do Sistema de Contas Nacionais (SCN) 
são: a) Transporte aéreo; b) Transporte ferroviário; c) Serviços de alimentação; d) Atividades 
de agências e organizadores de viagens; e) Transporte rodoviário; f) Transporte aquaviário e 
serviços auxiliares dos transportes; g) Serviços de alojamento; h) Aluguel de bens móveis; i) 
Atividades recreativas, culturais e desportivas.  

A literatura econômica reconhece no setor de turismo sua capacidade de suscitar 
efeitos diretos e indiretos do ponto de vista da geração e distribuição de renda, sendo, portanto, 
uma estratégia de desenvolvimento local. Por ser uma atividade essencialmente de serviços e 
intensiva em trabalho, o setor tem um grande potencial de criação de trabalho formal e 
informal (RABAHY, 2020; RIBEIRO et al., 2018). No entanto, além de seu caráter sazonal, o 
emprego no setor de turismo é de baixa remuneração (HADDAD et al., 2013).   

Como atividade não-essencial, o setor de turismo foi o mais afetado pelos adiamentos 
e cancelamentos de viagens e eventos públicos (MOHANTY et al., 2020). Em termos mundiais, 
o setor perdeu aproximadamente US$4,5 milhões em 2020, o que se refletiu em uma queda de 
49,1% na sua contribuição ao Produto Interno Bruto (PIB) global, comparado com 
2019 (WTTC, 2021). Já no Brasil, estima-se um impacto econômico negativo de 21,5% entre 
2020-2021, e aproximadamente 39% de redução nas receitas do setor de turismo 
brasileiro (FGV, 2020).   

Essa redução da participação do turismo na economia reflete um declínio no turismo 
doméstico e internacional, mas também no turismo de eventos. Esse tipo de turismo é criado 
com o objetivo de negócios, entretenimento ou práticas esportivas ao invés de estar vinculado 
aos valores oferecidos pela natureza (sol, praias, montanhas, etc.). Ao mesmo tempo, o turismo 
de evento pode ser considerado como uma fonte de transmissão de doenças infecciosas como a 
Covid-19 (ISHOLA; PHIN, 2011).  Isso explica a necessidade de adiar ou cancelar eventos para 
enfrentar a pandemia de maneira adequada. Entre os exemplos existentes podemos citar as 
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Olimpíadas de verão em Tóquio, o Festival de filmes de Cannes, a Ópera metropolitana em 
Nova Iorque, dentre outros. No Brasil, as festividades do Círio de Nazaré se destacam por terem 
sido canceladas pela primeira vez em sua história.  

No presente estudo, estimou-se o impacto econômico da não realização das 
tradicionais comemorações do Círio e, portanto, da ausência do turismo religioso por motivos 
sanitários (Covid-19) sobre estes setores. As estimativas foram feitas com base na matriz de 
insumo-produto para quatro arranjos populacionais do Brasil do ano de 2015 (HADDAD et al., 
2020a), sendo eles o município de Belém, o restante do arranjo populacional de Belém, o 
restante do Pará e o restante do Brasil. A análise considera dois cenários. Enquanto o primeiro 
supõe a interrupção total das atividades dos setores afetados pelo turismo em questão, como 
exigido no início da pandemia pelas autoridades sanitárias (cenário de confinamento 
ou lockdown) de modo a avaliar também a sua importância econômica para a economia local, 
e o segundo reflete a redução na demanda final equivalente ao montante médio de R$ 156,9 
milhões de acordo com o DIESSE/PA, referente aos gastos que os turistas deixarão de gastar 
no período.   

Alguns estudos avaliaram as implicações econômicas da pandemia da Covid-19, 
através da análise de insumo-produto, considerando óticas territoriais diferentes (municípios, 
estados, países). Dweck et al. (2020) analisaram os impactos sobre a economia brasileira de 
choques sobre a demanda final do ponto de vista macroeconômico e setorial usando um cenário 
otimista, referência e pessimista. Haddad et al. (2020) empregaram o método de extração 
hipotética e discorreram sobre a metodologia desenvolvida para avaliação dos custos 
econômicos das medidas adotadas para mitigar os efeitos da Covid-19 no Brasil e na Colômbia. 
Para o caso da Colômbia, Bonet-Morón et al. (2020) estimaram os impactos regionais e 
setoriais das medidas preventivas adotadas contra a propagação da pandemia através da 
extração de empregos formais e informais de setores específicos.   

A nível regional, Santos et al. (2020) aplicaram o método de extração hipotética parcial 
para simular cenários de confinamento na Bahia. Ribeiro et al. (2020) adotaram o mesmo 
método para simular cenários hipotéticos de restrição da atividade econômica em Sergipe 
considerando a retirada de trabalhadores informais e acima de 50 anos de idade da economia.   

Apesar da vasta literatura sobre o efeito da pandemia do Covid-19 no turismo 
doméstico no Brasil (CORBARI; GRIMM, 2020; LEITE et al., 2020; NEVES et al., 2021), há 
poucas evidências sobre seus impactos pela ótica do turismo de evento (MOHANTY et al., 
2020). A fim de preencher essa lacuna, o presente artigo contribui com a literatura ao 
quantificar a magnitude dos efeitos da ausência da celebração do Círio de Nazaré motivado pela 
Covid-19 para o caso da economia do Pará. Além de captar potenciais interdependências 
regionais, a análise permite identificar como parte das medidas de contenção à Covid-19 
influenciaram o turismo local.        

O restante desse trabalho está dividido da seguinte forma. A seção de metodologia 
apresenta brevemente o modelo de insumo-produto considerando o método de extração 
hipotética e a estrutura da análise de impacto. A terceira seção discute os principais resultados 
encontrados. Em seguida são feitas as considerações finais.   

  
 

2. METODOLOGIA 
 

Os setores relacionados a atividade turística estão entre os mais afetados pela pandemia 
da Covid-19 em função das medidas sanitárias restritivas a circulação. Para avaliar a 
importância econômica de tais setores e estimar os efeitos inter-regionais da ausência das 
tradicionais festividades do Círio de Nazaré, utilizar-se-á as técnicas tradicionais de insumo-



4 
 

produto, mais especificamente o método de extração hipotética e análise de impacto da 
demanda final. 

 O primeiro caso se trata da abordagem de extração hipotética para sistemas de insumo-
produto. O método de extração hipotética tem sido amplamente usado para medir as 
interdependências setoriais bem como a importância dos setores (DIETZENBACHER et al., 
2019). Desenvolvido por Strassert (1968) e expandido para uma análise inter-regional em 
Dietzenbacher et al. (1993), a técnica permite quantificar a mudança no produto total de uma 
economia para cada um dos n setores, dada a remoção de um setor em particular. A partir da 
abordagem de insumo-produto, calcula-se o produto depois da extração para toda a economia 
considerando a demanda final original. A magnitude da diferença entre o valor do produto 
obtido sob o método da extração e o valor do produto original é considerada um indicador da 
importância do setor hipoteticamente extraído em uma economia nacional. Tal extração implica 
em uma redução da atividade econômica de modo que quanto menor o produto resultante, maior 
são as interdependências com o setor não-operacional (PEROBELLI et al., 2010, 2015). 

A segunda abordagem de insumo-produto adotada refere-se à técnica de choque na 
demanda final. Neste caso, o uso do modelo de insumo-produto se justifica pela capacidade de 
captar as alterações na produção setorial decorrentes de variações exógenas da produção final, 
o que considera os encadeamentos diretos e indiretos da estrutura produtiva, dada a nova 
composição da demanda final. Detalhes metodológicos sobre a análise de insumo-produto 
podem ser encontrados em Miller e Lahr (2001); Miller e Blair (2009); Guilhoto (2011) e 
Haddad et al. (2020). 

 A Matriz de Insumo-Produto (MIP) usada nas simulações é a dos Arranjos 
Populacionais do Brasil desenvolvida para o estado do Pará por Haddad et al. (2020b). Este 
sistema inter-regional é estimado para o ano base de 2015 utilizando o método Inter-regional 
Input-Output Adjustment System (IIOAS) descrito em Haddad et al. (2017), no qual considera-
se 22 setores. Este método tem como vantagem estimações de matrizes inter-regionais em um 
cenário de limitações de informações. Para este estudo, o sistema está agregado em quatro 
regiões: Belém, restante do arranjo populacional de Belém, restante do estado do Pará e restante 
do Brasil. A estrutura regional da matriz, juntamente com as estatísticas básicas PIB e 
população podem serem vistos nas Figuras 1 e 2 e na Tabela 1. 

 
Figura 1. Estrutura da MIP do arranjo populacional de Belém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelos Autores 
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Figura 2. Estrutura da MIP do arranjo populacional* de Belém 

  
*Restante do Arranjo Populacional de Belém – Ananindeua; Benevides e Marituba.  
Fonte: Elaborado pelos autores  
 
 
Tabela 1. Estrutura Regional da Matriz do Arranjo Populacional de Belém 

Região 
Número de 
Municípios 

PIB* PIB (%) População* 
População 

(%) 
Município de Belém 1 29.215 0,49% 1.440 0,70% 
Restante do Arranjo 

Populacional de Belém 
3 9.018 0,15% 687 0,34% 

Restante do Estado do Pará 140 92.667 1,55% 6.049 2,96% 
Restante do Brasil 5.426 5.864.887 97,82% 196.275 96,00% 

BRASIL 5.570 5.995.787 100,00% 204.450 100,00% 
*Valores referentes ao ano de 2015 (em milhares).  
Fonte: Haddad et al. (2020a) 
 

Para a determinação dos setores e as suas respectivas participações relativas nos gastos 
dos turistas utilizou-se a pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE 
(2012) de caracterização e dimensionamento do turismo doméstico no Brasil no período de 
2010/2011. A composição dos gastos dos turistas6 de acordo com FIPE (2012) são: Pacotes de 
viagem (13%); transporte local (4%); hospedagem (16%); alimentação (26%); compras 
pessoais (17%); passeios e atrações turísticas (8%); diversão noturna (6%) e outros serviços 
(7%). Tendo como base o código CNAE 2.0 desses serviços, foi possível identificar o setor 

 
6 Neste cálculo de participação relativa dos serviços nos gastos dos turistas foi desconsiderado o transporte 
intermunicipal e interestadual, pois o objetivo do trabalho é focar nas atividades no município de Belém e a compra 
de passagens de quem visita a cidade é feita normalmente no local de origem do visitante. 



6 
 

correspondente (ver anexo) dentro do Sistema de Contas Nacionais, do qual se utiliza nas 
construções da MIP.    

Desse modo, evidencia-se que os setores afetados pelo turismo na MIP desenvolvida 
por Haddad et al. (2020) são: Atividades administrativas e serviços complementares; transporte, 
armazenagem e correio; alojamento e alimentação; comércio, reparação de veículos 
automotores e motocicletas; atividades administrativas e serviços complementares e por fim, 
artes, cultura, esporte e recreação. Com base nesta cadeia e na hipótese de que o os gastos de 
turistas em Belém seguem a mesma estrutura foi possível, em um primeiro momento aplicar o 
método de extração total hipotética para identificar a importância desse conjunto de atividades 
no Valor Bruto da Produção (VBP) municipal. Nesse caso, a simulação foi realizada colocando 
“zeros” nas respectivas linhas e colunas dos setores belenenses na matriz de coeficientes 
técnicos de modo individual e conjunto7. Em outras palavras, o intuito foi verificar o que 
aconteceria com a economia se esses setores não existissem ou parassem de funcionar 
totalmente como em um “lockdown”. É importante ressaltar que nem toda a produção dos 
setores é oriunda da demanda turística, mas os resultados da técnica são relevantes pois 
permitem obter uma dimensão para a economia da capital paraense da importância desses 
serviços que são potencialmente afetados pelas atividades turísticas.  

No que se refere ao choque de demanda final para identificar especificamente os 
impactos econômicos inter-regionais da ausência dos fiéis em função das restrições sanitárias 
impostas para conter a disseminação da Covid-19, utilizou-se as estimativas do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará – DIEESE/PA. De acordo com 
o órgão, a não realização das tradicionais celebrações do Círio de Nazaré pode acarretar para a 
economia paraense uma perda com os gastos dos turistas em torno de US$ 31,2 milhões (ou 
cerca de R$156,9 milhões) em 2020 (DIEESE/PA, 2020). 

Desse modo, o cenário consiste em reduzir o vetor do consumo das famílias8 (dentro 
da demanda final na região 1 do modelo correspondente a Belém em R$ 156,9 milhões 
distribuídos proporcionalmente pela cadeia turística obtida na FIPE (2012). A hipótese adotada 
neste caso é de que as os dispêndios dos visitantes ocorrem apenas na cidade de Belém, onde 
acontece o Círio de Nazaré. Visto que, os gastos de quem visita o Pará durante as celebrações 
religiosas concentram-se na capital. A distribuição setorial dos valores pode ser vista na tabela 
a seguir:     

 
Tabela 2. Distribuição setorial dos gastos dos turistas no Círio de Nazaré 

Setores R$ (em Milhões) Participação 
Atividades administrativas e serviços complementares 43,22 27,54% 

Artes, cultura, esporte e recreação 9,57 6,10% 
Alojamento e alimentação 71,09 45,30% 

Transporte, armazenagem e correio 6,29 4,01% 
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 26,77 17,06% 

Total 156,94 100% 
  Fonte: Adaptado pelos autores com base em dados da FIPE (2012) e DIEESE/PA (2020) 

 
Nesta simulação os dispêndios dos fiéis são considerados como um choque exógeno na 

demanda final. O que resulta em variações (impactos) na produção e em outras variáveis como 
valor adicionado; impostos; salários e empregos (RIBEIRO et al., 2016). Cabe salientar, apenas, 
que a linha de emprego na MIP desenvolvida por Haddad et al. (2020a) considera empregos 
formais e informais.  

 
7 Mais informações em Perobelli et al. (2015). 
8 Ver Guilhoto (2011). 
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3. RESULTADOS 
 

Os resultados da paralisação de todos os setores potencialmente afetados pelo turismo 
no munícipio de Belém mostram um impacto em torno de 28,86% no total da sua produção e 
de 1,15% no restante da região metropolitana. A Tabela 3 apresenta este resultado somado aos 
efeitos inter-regionais. Na Tabela 4 são apresentados os resultados da extração individual de 
cada setor de serviços. Dentre as atividades analisadas o comércio, reparação de veículos, 
automotores e motocicletas são os mais importantes relativamente, pois a economia da capital 
paraense sem o setor decresce o seu VBP em 14,30%, seguido de transporte (-7,74%); 
alojamento e alimentação (-4,25%); atividades administrativas e serviços complementares (-
3,86%) e por fim, artes, cultura, esporte e recreação (-0,60%). Os efeitos nas demais regiões do 
estado se mostram pequenos, com destaque para o setor de comércio e transporte no restante da 
região metropolitana. Contudo, de modo geral esses valores mostram a baixa conexão desses 
serviços ligados ao turismo da capital com o restante do Pará, de modo a indicar uma 
concentração de seus efeitos em Belém. 

Neste sentido, a Tabela 5 apresenta os resultados setoriais das demais atividades 
econômicas belenenses. As simulações consistem na extração conjunta e individual de todos os 
setores. Em todos os cenários o setor de Atividades científicas, profissionais e técnicas se 
mostra como o mais afetado pela ausência da cadeia produtiva analisada. Neste setor estão 
compreendidas atividades jurídicas, contábeis, consultorias, serviços de arquitetura e 
engenharia, dentre outros. Cabe ressaltar os impactos expressivos em água e esgoto; outras 
manufaturas e eletricidade e gás. Outras manufaturas compreendem, por exemplo, fabricação 
de bebidas; produtos têxteis; cosméticos; biocombustíveis; produtos químicos, calçados; 
produtos farmacêuticos, dentre outros. Por fim, atividades financeiras e comunicação e 
informação também cabe destaque pela perda em seus VBPs na ausência dos serviços 
estudados.    

O resultado da extração neste trabalho apenas indica que eventos como o Círio de 
Nazaré ou políticas de fomento para atrair mais visitantes pode vir a ser um importante estímulo 
para a economia da região dado a magnitude da cadeia de serviços que englobam as atividades 
turísticas. Isso decorre do fato de que nem toda produção desses serviços advém do turismo. 
Para avaliar especificamente o impacto inter-regional da ausência do turismo no Círio de 
Nazaré em Belém se aplicou um choque exógeno na demanda final reduzindo os gastos dos 
devotos de Nossa Senhora de Nazaré uma vez que o evento não ocorreu.   

Na falta do turismo religioso nas celebrações do Círio em 2020, os valores resultantes 
da redução do consumo na demanda final em Belém apontam para uma redução total sobre a 
produção do país de R$ 239 milhões, distribuídos fundamentalmente entre Belém (79%) e 
restante do Brasil (18%). Este valor representa uma queda de aproximadamente 0.5% VBP 
anual da capital. Como resultado, há uma perda de arrecadação do município de R$ 2 milhões. 
Um efeito similar é observado em relação ao valor adicionado. Em comparação às demais 
regiões, o efeito-Círio é mais significativo no restante do Brasil em função das 
interdependências com Belém. Logo, os efeitos de variações na demanda final se propagam 
pelos setores produtivos dos outros estados do Brasil, os quais fornecem insumos para Belém. 
De todo modo, como mostra a Figura 3, fica evidente a concentração dos impactos na região de 
Belém, com destaque para os efeitos de R$ 67 milhões sobre os salários, representando uma 
perda de 0,7% na renda.
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Tabela 3. Impacto da extração conjunta dos setores ligados ao turismo em Belém – PA no VBP 

Fonte: Resultados da pesquisa 
 
 
 
Tabela 4. Impacto da extração individual de cada setor ligado ao turismo em Belém – PA no VBP 

Região*  
VPB Original 

(Em milhões R$)  

VBP com a extração (Em milhões R$) 
Comércio, reparação 

de veículos 
automotores e 
motocicletas 

Transporte, 
armazenagem e 

correio 

Alojamento e 
Alimentação 

Atividades 
Administrativas e 

serviços 
complementares 

Artes, Cultura, 
Esporte e recreação 

VBP Variação VBP Variação VBP Variação VBP Variação VBP Variação 

R1 41.610 35.659 -14,30% 38.391 -7,74% 39.843 -4,25% 40.005 -3,86% 41.362 -0,60% 

R2 14.844 14.770 -0,50% 14.746 -0,66% 14.791 -0,36% 14.835 -0,06% 14.842 -0,01% 

R3 147.540 147.473 -0,05% 147.504 -0,02% 147.491 -0,03% 147.527 -0,01% 147.538 -0,00% 
R4 10.022.875 10.021.745 -0,01% 10.021.832 -0,01% 10.022.339 -0,01% 10.022.664 -0,00% 10.022.833 -0,00% 

Total  10.226.869 10.219.647 -0,07% 10.222.473 -0,04% 10.224.464 -0,02% 10.225.032 -0,02% 10.226.576 -0,00% 

*R1 – Belém; R2 – Restante do Arranjo Populacional de Belém; R3 – Restante do Pará e R4 – Restante do Brasil. 
Fonte: Resultados da pesquisa 
 
 
 
 

Região Nome Valor bruto da produção (original) 
(Em milhões R$)   

Valor bruto da produção 
(extração) 

 
VBP Variação  

R1 Belém 41.610 29.602 -28,86%  

R2 Restante do arranjo populacional de Belém 14.844 14.623 -1,48%  

R3 Restante do Pará 147.540 147.381 -0,11%  

R4 Restante do Brasil  10.022.875 10.020.090 -0,03%  

TOTAL BRASIL 10.226.869 10.211.697 -0,15%  
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Tabela 5. Impactos setoriais da extração dos setores ligados ao turismo em Belém – PA no VBP (em Milhões R$) 

Setor 
VPB 

Original  

Todos os setores 
Analisados 

Comércio Transporte 
Alojamento 
Alimentação 

Atividades 
Administrativas 

Artes e Cultura 

VBP Variação VBP Variação VBP Variação VBP Variação VBP Variação VBP Variação 

Agricultura 79,63 79,51 -0,15% 79,59 -0,05% 79,59 -0,04% 79,58 -0,06% 79,62 0,00% 79,63 0,00% 

Indústrias extrativas 1646,14 1639,34 -0,41% 1644,30 -0,11% 1642,50 -0,22% 1644,72 -0,09% 1645,84 -0,02% 1646,08 0,00% 

Produtos alimentares 1002,12 997,67 -0,44% 1001,52 -0,06% 1001,94 -0,02% 998,38 -0,37% 1002,09 0,00% 1002,11 0,00% 

Máquinas e equipamentos 435,99 433,20 -0,64% 435,24 -0,17% 434,06 -0,44% 435,88 -0,03% 435,79 -0,05% 435,97 -0,01% 

Outras manufaturas 4755,63 4314,92 -9,27% 4646,35 -2,30% 4506,74 -5,23% 4663,29 -1,94% 4738,89 -0,35% 4752,27 -0,07% 

Eletricidade e gás 6,42 5,65 -12,01% 5,96 -7,20% 6,33 -1,47% 6,34 -1,29% 6,26 -2,42% 6,39 -0,42% 

Água e esgoto 397,57 353,19 -11,16% 378,85 -4,71% 391,81 -1,45% 391,06 -1,64% 381,05 -4,15% 396,94 -0,16% 

Construção 4029,09 4005,18 -0,59% 4021,47 -0,19% 4022,48 -0,16% 4026,50 -0,06% 4020,48 -0,21% 4028,42 -0,02% 

Comércio  4965,00 0,00 -100,00% 0,00 -100,00% 4852,09 -2,27% 4890,46 -1,50% 4943,70 -0,43% 4961,08 -0,08% 

Transporte 2576,46 0,00 -100,00% 2384,52 -7,45% 0,00 -100,00% 2552,81 -0,92% 2565,75 -0,42% 2573,90 -0,10% 

Alojamento e alimentação 1483,67 0,00 -100,00% 1468,66 -1,01% 1473,13 -0,71% 0,00 -100,00% 1477,62 -0,41% 1482,83 -0,06% 

Informação e comunicação 1607,70 1502,30 -6,56% 1542,33 -4,07% 1584,63 -1,43% 1600,30 -0,46% 1594,84 -0,80% 1604,34 -0,21% 

Atividades financeiras 1811,63 1653,61 -8,72% 1727,86 -4,62% 1761,33 -2,78% 1798,66 -0,72% 1793,41 -1,01% 1808,27 -0,19% 

Atividades imobiliárias 5665,84 5477,00 -3,33% 5534,71 -2,31% 5647,42 -0,33% 5644,30 -0,38% 5653,89 -0,21% 5650,73 -0,27% 

Atividades científicas 1377,00 1079,14 -21,63% 1197,98 -13,00% 1294,68 -5,98% 1361,05 -1,16% 1348,76 -2,05% 1365,87 -0,81% 

Atividades administrativas 1440,38 0,00 -100,00% 1298,28 -9,87% 1388,37 -3,61% 1423,41 -1,18% 0,00 -100,00% 1434,14 -0,43% 

Administração pública 3419,38 3387,36 -0,94% 3402,25 -0,50% 3408,02 -0,33% 3417,63 -0,05% 3416,63 -0,08% 3418,24 -0,03% 

Educação 1849,45 1831,56 -0,97% 1843,70 -0,31% 1842,24 -0,39% 1849,05 -0,02% 1843,34 -0,33% 1849,29 -0,01% 

Saúde humana 1719,74 1718,96 -0,05% 1719,20 -0,03% 1719,66 0,00% 1719,65 -0,01% 1719,69 0,00% 1719,68 0,00% 

Artes e cultura 195,01 0,00 -100,00% 191,92 -1,58% 194,24 -0,40% 194,64 -0,19% 194,54 -0,24% 0,00 -100,00% 

Outras atividades de serviços 666,80 643,51 -3,49% 654,65 -1,82% 659,87 -1,04% 665,19 -0,24% 662,70 -0,61% 666,59 -0,03% 

Serviços domésticos 479,68 479,68 0,00% 479,68 0,00% 479,68 0,00% 479,68 0,00% 479,68 0,00% 479,68 0,00% 

Fonte: Resultados da pesquisa 
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Figura 3. Impacto dos gastos dos turistas em Belém - PA 

 
Fonte: Resultados da pesquisa 
 

A análise de emprego é uma das mais importantes no tocante aos impactos da 
pandemia, tendo em vista seu aspecto socioeconômico. Sabe-se que o setor de serviços é 
intensivo em mão de obra e evidentemente quando ocorre cancelamentos de eventos 
importantes na região como o Círio de Nazaré ou adoção de medidas que afetem o turismo, 
espera-se uma queda na demanda por trabalho. Esse efeito é observado nos resultados do 
emprego dispostos na tabela a seguir:  

 
Tabela 6. Impacto dos gastos dos turistas em Belém - PA no emprego formal 

Setores Belém 
Restante do arranjo 

populacional de Belém 
Restante do 

Pará 
Restante do 

Brasil  
Total  

Alojamento e alimentação 2339 0 0 3 2342 
Atividades administrativas 2053 2 0 15 2070 

Comércio 991 13 5 46 1055 
Transporte 562 16 1 27 606 

Artes e cultura 111 0 0 1 112 
Demais setores 161 21 60 228 471 

Total Geral 6218 52 67 319 6655 

Fonte: Resultados da pesquisa 
 

Considerando os efeitos diretos e indiretos em 2020, estima-se que 6218 de empregos 
formais e informais deixaram de ser gerados em Belém. Por ser uma medida equivalente 
homem-ano, o potencial número de empregos não criados pela ausência do turismo religioso 
pode ser ainda maior, principalmente se considerar os empregos temporários, os quais não 
foram objetos de análise. Dado a magnitude do choque implementado e da importância dos 
setores na economia de Belém, observa-se que as maiores perdas de emprego se encontram nos 
setores de Alojamento e Alimentação (35%), Atividades administrativas e serviços (31%) e 
Comércio (16%).  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Apesar de hipotéticos, os cenários construídos aqui possibilitam perceber a 
importância do Círio de Nazaré e o turismo religioso particularmente para a economia de 
Belém. As políticas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 são de extrema importância, 
principalmente no tocante a diminuição do contágio. Desse modo, uma série de eventos 
importantes foram cancelados ou modificados, afetando consequentemente atividades como o 
turismo. Todavia, o prolongamento da pandemia envolve custos econômicos que impactam 
diretamente na atividade econômica e, em última instância, na renda das famílias. Tudo indica 
que o evento programado para outubro de 2021 terá que ser realizado da mesma forma que 
2020, afetando ainda mais a economia da região. Assim, políticas que controlem a disseminação 
do vírus como o avanço da vacinação se mostram urgentes para as pessoas poderem voltar a 
circular com segurança e o turismo de evento conseguir retomar a normalidade. 

Em um segundo plano, este trabalho também evidencia que políticas que fomentem o 
turismo na região ao longo do ano pode ser uma importante estratégia na geração de emprego 
e renda, auxiliando assim, no desenvolvimento local. Porém, este estudo possui como principal 
limitação a ausência de dados para quantificar a participação relativa do turismo nos serviços 
analisados. Outro ponto importante é a necessidade de uma análise mais aprofundada do 
emprego informal dado que o cancelamento de eventos turísticos tende a afetar 
consideravelmente o trabalho informal.    

A partir disso, pretende-se em futuras análises identificar a importância econômica da 
cadeia de atividades turísticas na economia de Belém e a o efeito do turismo religioso no 
emprego informal considerando níveis de escolaridade. Futuras agendas de pesquisa baseadas 
nas interdependências entre as estruturas produtivas das regiões podem também utilizar o 
método de Leontief-Miyazawa para mapear o fluxo de renda intra e inter-regionais que 
decorrem da produção para atender a demanda final reduzida devido ao Covid-19, a não 
realização do Círio de Nazaré e, por sua vez, ao turismo.  
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ANEXO 
 
 

Tabela 7. Correnspondência entre a composição dos gastos dos turistas com os setores da MIP 
dos Arranjos Populacionais  

Composição gastos dos turistas FIPE Setor MIP Arranjos Populacionais 

Pacote de Viagem Atividades administrativas e serviços complementares 
Transporte (Origem-Destino-Origem) Transporte, armazenagem e correio 

Transporte Local Transporte, armazenagem e correio 
Hospedagem Alojamento e alimentação 
Alimentação Alojamento e alimentação 

Compras Pessoais Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 
Passeios e Atrações Turísticas Atividades administrativas e serviços complementares 

Diversão Noturna Artes, cultura, esporte e recreação 
Outros Atividades administrativas e serviços complementares 

Fonte: Adaptado pelos autores com base em dados da FIPE (2012) e Haddad et al. (2020a) 
 
 
 
 


