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RESUMO 

 

O estudo proposto tem por objetivo analisar a contribuição do turismo para o 

desenvolvimento sustentável de Cabo Verde.  Partindo da hipótese de que o turismo 

afeta positivamente o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde, a pesquisa buscou 

especificamente: identificar e justificar os indicadores do turismo e do desenvolvimento 

sustentável no país; identificar a metodologia mais adequada para analisar os dados da 

pesquisa e realizar uma análise dos indicadores do turismo e do desenvolvimento 

sustentável do país. Para compreender a contribuição do turismo no desenvolvimento 

sustentável do país realizou-se um estudo analítico dos indicadores do turismo e dos 

indicadores das dimensões do desenvolvimento sustentável. O estudo teve um caráter 

quantitativo ex post fato e exploratório-descritivo. Para comprovar a hipótese de 

pesquisa foi realizado um conjunto de testes estatísticos por meio da ferramenta SPSS 

analisando assim a influência da variável independente sobre a variável dependente. 

Uma vez realizados os testes concluiu-se que o turismo apresenta um impacto positivo 

sobre o desenvolvimento sustentável, em especial os indicadores econômicos e sociais.  

 

Palavras-Chave: Turismo. Sustentabilidade. Cabo Verde. Desenvolvimento 

sustentável.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The goal of research is to analyze the contribution of tourism to sustainable 

development in Cape Verde. Assuming that tourism positively affect sustainable 

development in the Cape Verde, the research is based on the following objectives: 

identify and justify the indicators of tourism and sustainable development in the 

country; Identify the most appropriate methodology to analyze the research data and 

analyze the of indicators tourism and sustainable development in Cape Verde. To 

understand the contribution in the tourism in development of the country accomplishes 

an analytical study of tourism indicators and indicators of the dimensions of sustainable 

development. The study was a quantitative character and exploratory ex post fact. To 

prove the hypothesis search was performed statistical tests using the SPSS thus 

analyzing the influence of the independent variables on the dependent variable. Once 

performed the tests it is concluded that tourism has a positive impact on sustainable 

development, particularly the economic and social indicators. 

 

Keywords: Tourism. Sustainability. Cabo Verde. Sustainable development.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

 

A prática de atividade turística começou a ser considerada como uma atividade 

de lazer a partir dos jogos olímpicos realizados na Grécia antes de cristo, passando pelas 

peregrinações realizadas pelos europeus até se tornar hoje uma das indústrias que mais 

cresce e contribui para a econômica global (OLIVEIRA, 2000; DIAS, 2008; OMT, 

2014).  Muitos países têm direcionado esforços no planejamento do setor com o intuito 

de fortalecê-lo, sobretudo, em comunidades locais. Apesar das fortes crises econômicas 

que têm ocorrido no mundo nos últimos seis anos, o turismo tem crescido de forma 

significativa, chegando a atingir um patamar de crescimento maior do que a indústria 

automobilística e a indústria petrolífera (OMT, 2014). Segundo a OMT (2014), o 

turismo internacional tem uma grande parcela nesse crescimento, registrando 

aproximadamente 1.133 milhões em 2014. Ainda segundo OMT (2014), a tendência é 

um cenário com um crescimento de 3,3% ao ano atingindo 1.800 milhões de euros 

(OMT, 2014). 

Segundo a OMT (2003), Dias (2003) e Rabahy (2003), são vários os impactos 

que o turismo exerce sobre a comunidade receptora. Esses impactos podem ser sociais, 

econômicos, culturais ou ambientais. Por vezes, os impactos econômicos são as mais 

visíveis por exercer grande pressão sobre a economia local, porém é necessário 

considerar a estrutura de cada país para analisar esses impactos. Segundo Rabahy 

(2003), o turismo exerce um papel de efeito multiplicador na renda, na geração de 

emprego, na balança de pagamentos e nas receitas públicas.   

Em Cabo Verde, o turismo é considerado o principal vetor para o 

desenvolvimento econômico no país, tendo apresentado um contributo de 7,2% em 

2014 no PIB do país (CABO VERDE, 2014). De acordo com OMT (2015), o turismo é 

uma fonte de entrada de receita que contribui para a economia da comunidade receptora, 

sobretudo na criação de emprego e na geração de novas oportunidades de 

desenvolvimento. Da mesma forma que para o governo de Cabo Verde o setor é 

considerado o principal mecanismo influenciador na economia do país, gerando impacto 

na distribuição de renda, na geração de emprego e na redução da pobreza (INE, 2015). 

Com base no exposto, a pergunta de presente pesquisa é a seguinte: Qual é a 

contribuição do turismo para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde? 
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O objetivo geral da pesquisa é analisar um estudo analítico sobre a contribuição 

do turismo para o desenvolvimento sustentável em Cabo Verde. Para auxiliar no alcance 

desse objetivo a pesquisa contou com os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar e justificar os indicadores do turismo e do desenvolvimento 

sustentável em Cabo Verde; 

 Identificar a metodologia mais adequada para analisar os dados da pesquisa; 

 Realizar uma análise dos indicadores do turismo e do desenvolvimento 

sustentável no país. 

 

1.1 Justificativa 

 

A presente pesquisa procurou estudar a contribuição do turismo no 

desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Este estudo se justificou pelo interesse em 

estudar o impacto que o turismo desencadeia sobre o desenvolvimento econômico, 

social e ambiental nos pequenos estados insulares, mas precisamente em Cabo Verde. 

Os Pequenos Estados Insulares apostam fortemente na riqueza marinha e na beleza das 

paisagens para manter o setor turístico mais competitivo. Muitas vezes o turismo acaba 

se destacando como principal vetor para o desenvolvimento econômico desses países, 

tornando assim o principal elemento multiplicador na renda, na geração de empregos e 

nas receitas públicas. A contribuição do turismo na geração de empregos é mais 

relevante para os países em desenvolvimento do que para os países desenvolvidos, 

afetando também a redistribuição da renda além de produzir efeitos sobre a balança de 

pagamento. 

Contudo, quando essa prática não é embasada por um planejamento contínuo e 

sistemático, ela acaba desencadeando um conjunto de impactos negativos de natureza 

social, cultural e/ou ambiental. Como por exemplo, aumento de problemas sociais 

(prostituição, crime, uso de drogas, etc.), perda da cultural local, alterações de padrões 

de consumo local, poluição sonora, do ar e da água, degradação ecológica, destruição 

das áreas protegidas e costeiras, etc. Outro ponto a destacar é que Cabo Verde por ser 

considerado um pequeno estado insular e ter apostado fortemente no turismo para o 

desenvolvimento econômico, o país tem desenvolvido um conjunto de planos 

estratégicos para alavancar o setor turístico. 
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1.2 Estrutura do Trabalho 

 

O presente trabalho encontra-se organizado em cinco partes, incluindo a 

introdução. Na introdução foi apresentada a construção da pergunta de pesquisa 

considerando o cenário turístico cabo verdiano, além dos objetivos e da justificativa.  

Na segunda parte do trabalho, realizou-se a revisão bibliográfica, resultado do 

levantamento de bibliografias sobre o desenvolvimento e crescimento econômico, 

desenvolvimento sustentável, turismo, turismo sustentável e turismo em Cabo Verde. 

Na terceira parte foram apresentados os procedimentos metodológicos para a realização 

da pesquisa, incluindo a coleta de dados, descrição da metodologia, análise dos dados e 

dos resultados. Na quarta parte realizou-se a análise dos dados, e, por ultimo, as 

considerações finais, as limitações encontradas e as recomendações. 
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CAPÍTULO 2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1. Desenvolvimento Sustentável  

 

O homem com a sede pelo conhecimento e pela transformação começou a 

desencadear um conjunto de desejos que em longo prazo começou a colocar em causa a 

sua subsistência, provocando assim problemas como a poluição e a degradação do meio 

ambiente que afeta a qualidade de vida de todo o planeta.  

Por conta disso, as discussões sobre a preservação do planeta começaram a 

ganhar espaços na politica, na sociedade, na academia, e, sobretudo no dia-a-dia do 

próprio homem. Assim, começaram a surgir preocupações ligadas a poluição sonora, 

poluição atmosférica, desastres (no trabalho, naturais, eventos severos), e também 

questionamentos sobre o desenvolvimento econômico dos países, ou seja, a evolução do 

desenvolvimento deixou de ser apenas da dimensão económica, social e politica e passa 

a englobar um desenvolvimento sustentável, tornando-se assim mais completo e 

complexo (MATOS e ROVELLA, 2010). 

O questionamento sobre o desenvolvimento sustentável surgiu no inicio da 

década de1960 a partir dos estudos da Organização das Nações Unidas sobre o meio 

ambiente, que deu ênfase à necessidade de um desenvolvimento que conciliasse o 

desenvolvimento social e o respeito ao meio-ambiente (GONÇALVES, 2005).  

Segundo Camargo (2002), em 1945 quando foi criada a Organização das Nações 

Unidas (ONU) já havia preocupação com relação aos problemas ambientais. Nesse 

sentido, antes mesmo do final do século XX, as questões envolvendo proteção 

ambiental já assumiam um patamar relevante na pauta da ONU. Ainda de acordo com 

Camargo (2002), a partir da década de 60 começaram a surgir vários grupos e 

organizações não governamentais em busca de um quadro de discussões voltadas a 

proteção da vida selvagem e do planeta como um todo. Outro marco importante, citado 

pela autora, é o Clube de Roma, criado em 1968 na Academia Dei Lincei por um 

conjunto de cientistas, economistas, pedagogos e funcionários públicos. No mesmo ano 

ocorreu também a Conferência Internacional para o Uso Racional e Conservação da 

Biosfera. Os estudos e movimentos em torno do desenvolvimento sustentável são bem 

sólidos envolvendo desde a sociedade civil até cientistas e governos (OLIVEIRA, 

2002). 
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Continuando ainda a linha histórica de estudo com esse olhar voltado para os 

problemas ambientais advindo das ações do homem, na década de 1970, também foi um 

período marcado por diversas movimentações e criação de diferentes organizações 

internacionais com esse olhar voltado para os problemas ambientais. 

Nesse período, expandiram-se as agências reguladoras no controle do meio 

ambiente com a criação de Leis que sancionavam qualquer ato que contribuísse para a 

poluição atmosférica, desde a poluição dos rios até o descarte de materiais. Segundo 

Gonçalves (2002), ainda na década de 1970 também foi elaborado um conjunto de 

estudos sobre a proteção ambiental. O Clube de Roma formado por um conjunto de 

intelectuais e empresários com o objetivo de discutir questões relacionadas com a 

preservação do meio ambiente, publicaram o primeiro relatório cujo tema foi “Os 

limites do crescimento”. Após inúmeros estudos o grupo de pesquisadores ressaltaram 

as seguintes conclusões 

 

se as tendências existentes de população mundial, poluição, 

industrialização, produção de alimentos e exaustão de recursos 

continuassem inalteradas, os limites do crescimento no planeta seriam 

atingidos dentro de 100 anos. O resultado mais provável seria um 

declínio súbito e incontrolável tanto na população quanto na 

capacidade industrial. Era possível alterar essas tendências de 

crescimento e atingir um estado de estabilidade econômica e ecológica 

que fosse sustentável por muito tempo no futuro. O estado de 

equilíbrio global poderia ser planejado de modo que as necessidades 

materiais básicas de cada pessoa na Terra fossem satisfeitas e cada 

pessoa tivesse uma oportunidade igual de concretizar seu potencial 

humano individual. Se as pessoas do mundo decidissem se empenhar 

para chegar a esse segundo resultado e não ao primeiro, quanto mais 

cedo começassem a trabalhar para atingi-lo, maiores seriam as 

chances de sucesso (CLUBE DE ROMA, 1973, p. 20). 

  

Tais conclusões geraram controvérsias profundas. Segundo Oliveira (2012), 

vários autores que reagiram sobre as conclusões do relatório “Os limites do 

Crescimento”, como por exemplo, o PERROUX (1981), o SINGER (1992), o 

FURTADO (1998). O autor ressalta que as críticas foram muitas, mas que é importante 

citar três críticas fundamentais por parte dos ingleses, que são elas: “os limites do 

crescimento são mais políticos e sociais que econômicos; subestimou-se o progresso 

técnico; e havia um limite na abordagem da dinâmica de sistemas” (OLIVEIRA, 2012, 

p. 8). E ainda de acordo com o autor, o relatório coloca aos países uma proposta de 

“Crescimento Zero” o que para Oliveira (2012), esse conceito não faria sentido, uma 

vez que trazia um conceito de crescimento controverso em relação ao conceito para o 



 

23 
 

sistema capitalista, ou seja, “o crescimento zero seria um desafio para os países Norte-

Sul e um esmagamento de desenvolvimento dos países pobres” (OLIVEIRA, 2012, p.8). 

Contudo, ressalta-se que além de originar inúmeras críticas, tal relatório 

apresentado pelo Clube de Roma desencadeou um conjunto de estudos acadêmico-

universitários, discussões no âmbito dos governos, da sociedade civil, nas organizações 

Governamentais e Não Governamentais. A década de 1970 foi também marcada pela 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano com a participação de 

113 países, tendo como principais temas a pobreza e o crescimento da população. 

Segundo Oliveira (2012), os argumentos apresentados por esse estudo não foi capaz de 

apresentar uma ideia que pudesse contribuir para uma discussão harmoniosa entre os 

interesses dos países “Países do Norte” e dos “Países do Sul”. Contudo, mesmo com 

esse déficit, em 1973 foi criada o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) e em 1983 a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD) também conhecida por Comissão Brundtland. Essa Comissão tinha como 

objetivo realizar estudos relacionados com o meio ambiente e o desenvolvimento com 

apoio de técnicos especialistas, universidades e governos. Assim, em 1987 como 

resultado dos estudos, a Comissão publicou o relatório Nosso Futuro Comum. Tal 

relatório apontou um conjunto de problemas como a degradação dos solos, expansão 

das áreas desérticas, poluição da atmosfera, extinção de inúmeras espécies, entre outros 

(CMMAD, 1991).  

Além de apontar um conjunto de problemas ambientais que mereciam atenção 

dos governos, da população e do mundo como um todo, o Relatório Brundtland apontou 

também a necessidade de uma nova era do crescimento econômico para os países ricos e 

pobres, portanto, o relatório ressalta a importância de um crescimento equitativo em que 

os governos teriam que adotar um sistema onde dariam oportunidade de uma 

participação efetiva da população nos processos de tomada decisão, originando assim 

uma conciliação com as questões ambientais, políticos, econômicos e sociais 

(CMMAD, 1991).  

Depois do trabalho da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD), que originou o relatório “Nosso Futuro Comum”, 

colocando uma discussão com uma visão mais holístico do desenvolvimento com o 

meio ambiente, a Assembleia Geral da Organização das Nações decidiu organizar a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), designada também por RIO+92, ECO 92 ou Cúpula da Terra 
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(CAMARGO, 2002). A Conferência RIO+92 foi norteada por discussões que 

endereçaram soluções sociais, ambientais e políticos para uma sociedade mais justa e 

equitativa a partir dos limites da capacidade dos recursos naturais e terrestres, essa 

discussão contou com a participação de 178 países (BARBIERI, 1997). Durante a 

Conferência foi elaborado um conjunto de acordos internacionais, entre eles a Agenda 

21.  

Segundo Barbieri (1997), os resultados dessa Conferência foram muito 

enriquecedores, uma vez os recursos naturais já apresentavam sinais adversos, como 

enchentes, chuvas torrenciais, terremotos, maremotos, secas, em varias partes do 

mundo, desencadeando assim um conjunto de problemas ambientais, culturais, políticas, 

sociais e econômicas. Assim, a conclusão promissora desse evento foi que qualquer que 

seja o desenvolvimento é de extrema importância que ele esteja alinhado com a questão 

ambiental. Portanto, com a intenção de conscientizar os países em buscar um 

desenvolvimento sustentável global foi criado a Agenda 21 e assinado pelos 178 países 

que participaram da Conferência de 1992. A Agenda 21 foi identificada como uma 

agenda de trabalho onde os Estados, governos, organizações não governamentais, 

empresas decidiram empreender esforços, recursos e meios necessários para enfrentar 

os problemas que começaram a afetar o ecossistema, ou seja, a   

 

Agenda 21 é uma espécie de manual para orientar as nações e as suas 

comunidades nos seus processos de transição para uma nova 

concepção de sociedade. Ela não é um tratado ou convenção capaz de 

impor vínculos obrigatórios aos estados signatários. Na realidade, é 

um plano de intenções não mandatório, cuja implementação depende 

da vontade política dos governantes e da mobilização da sociedade 

(CAMARGO, 2002, p. 68). 

 

Já Duarte (2012, p. 267), entende que a Agenda 21  

 

trouxe as diretrizes para promover padrões de consumo e produção 

que reduzam as pressões ambientais e atendam às necessidades 

básicas da humanidade, bem como desenvolver uma melhor 

compreensão do papel do consumidor e da forma de se implementar 

padrões de consumo mais sustentáveis. 

 

Nesse sentido entende-se que a meta do desenvolvimento sustentável constitui 

um conjunto de ações que devem ser construída envolvendo órgãos 

intergovernamentais, governos nacionais, subnacionais, empresas e sociedade civil 
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demando assim um sistema abrangente e participativo (CMMAD, 1991; BARBIERI, 

1997).  

Partindo do pressuposto de que o desenvolvimento sustentável seria a premissa 

necessária para fazer frente aos problemas ao qual o mundo enfrenta, o conceito 

desenvolvimento sustentável desencadeou na academia um conjunto de definições. Pela 

definição apresentada pelo Relatório Nosso Futuro Comum divulgada em 1987 o 

desenvolvimento sustentável é um conjunto de ações para “satisfazer as necessidades 

presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

necessidades” (CMMAD, 1991, p. 9).  

Contudo, segundo Lafer (1996) e Barbosa (2008), o conceito de 

desenvolvimento sustentável foi consagrado somente em 1992 na Agenda 21 qual foi 

utilizado por outras agendas mundiais de desenvolvimento. Para Lafer (1996), 

desenvolvimento sustentável pode ser definido como sendo um desenvolvimento que 

procura buscar atender preocupações ligadas ao meio ambiente, economia e a pobreza. 

Nesse sentido, o autor afirma que para que o desenvolvimento possa ser sustentável,  é 

essencial que este seja viável do ponto de vista econômico, social e ambiental. Portanto, 

“o conceito de desenvolvimento sustentável propõem inicialmente a justiça universal, 

uma vez que traz a questão da distribuição equitativa dos custos e benefícios do 

desenvolvimento em escala global” (LAFER, 1996, p. 26).  

Já para Buarque (1999), o desenvolvimento sustentável consiste numa transição 

de um modelo de crescimento insustentável para um modelo de crescimento sustentável 

que engloba um conceito de crescimento que integra as relações sociais, econômicas, 

politicas e ambientais, porém, segundo o mesmo autor essa transição exige que as 

organizações e a sociedade redesenhem os seus hábitos para adequar a esse novo 

modelo. Corroborando com a afirmação do autor, Barbieri (1997) e Camargo (2012), 

ressaltam que o desenvolvimento sustentável é um modelo de desenvolvimento que 

deve além de procurar solucionar problemas de cunho ambiental procurar também 

desenhar soluções para os problemas sociais, econômicos e culturais.  

Percebe-se que vários conceitos foram apresentados na literatura sobre o 

desenvolvimento sustentável, porém segundo Lafer (1996), o conceito não é de 

operacionalização simples uma vez que procura englobar um conjunto de dimensões, 

além de exigir estudos, pesquisa e investigação mais profunda para torna-lo realizável. 

Para Veiga (2010), o desenvolvimento sustentável ainda é um enigma que ainda não foi 

desvendado. Já Camargo (2012), afirma que é importante considerar um conjunto de 
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elementos para nortear qualquer discussão relacionada ao desenvolvimento sustentável, 

que são eles: 

 

o bem estar humano, o meio ambiente e o futuro. Desse modo, 

temas como poluição, biodiversidade, exploração de recursos 

naturais, efeitos climáticos, entre outros, devem ser relacionados 

– tanto para análise quanto para a implementação de soluções – 

a desemprego, pobreza e riqueza, tecnologias, valores culturais, 

organizações políticas e sociais” (CAMARGO, 2012 p. 99). 

 

Assim, num olhar mais amplo, a concepção de desenvolvimento sustentável  

 

visa promover a harmonia entre os seres humanos e entre a 

humanidade e a natureza. O objetivo seria caminhar na direção 

de um desenvolvimento que integre os interesses sociais, 

econômicos e as possibilidades e limites que a natureza define – 

uma vez que o desenvolvimento não pode se manter se a base de 

recursos naturais se deteriora, nem a natureza ser protegida se o 

crescimento não levar em conta as consequências da destruição 

ambiental (CAMARGO,2012, p. 92). 

 

Portanto, partindo da afirmação de Camargo (2012), pode-se perceber que o 

desenvolvimento sustentável remete-se a palavra sustentabilidade.  Segundo Barbieri 

(2009), o conceito tradicional de sustentabilidade tem sua origem nas Ciências 

Biológicas e que também muitas vezes é aplicado para justificar a utilização dos 

recursos renováveis. Para Veiga (2010), embora a sustentabilidade esteja presente em 

varias áreas do conhecimento, a origem do seu debate está presente nas reflexões da 

disciplina ecologia e da economia. Na primeira surge a ideia de que a sustentabilidade 

ecossistêmica daria a noção de equilíbrio/resiliência, ou seja, a capacidade que um 

sistema tem de reorganizar após um evento extremo inesperado e ainda apreender com 

essa reorganização. Já na segunda, surge o conceito de sustentabilidade como principal 

elemento para o desenvolvimento de forma responsável em todas as áreas da 

econômica.  

O Relatório Nosso Futuro Comum também traz essa ideia de prosperidade 

quando define o desenvolvimento sustentável como sendo o meio de “satisfazer as 

necessidades presentes sem comprometer a satisfação das necessidades futuras” 

(CMMAD, 1991). Nesse sentido, o homem acaba usufruindo dos recursos que natureza 

oferece de uma forma exacerbada e isso desencadeia um conjunto de problemas 

complexos. Portanto, é de extrema importância que o Homem assuma um papel mais 
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ativo com foco em resoluções e ações no presente para garantir essa prosperidade 

colocada pelo relatório “Nosso Futuro Comum”.  

Porém, a busca pelo caminho para alcançar essa prosperidade deve ser 

construída de forma conjunta, ou seja, o desenvolvimento sustentável deve ser um 

objetivo comum para todos os países, mas cada nação deve analisar as implicações que 

terá na sua estrutura, no sistema e nas politicas, visto que cada país possui sistemas 

econômicos e sociais diferentes (CMMAD, 1991). Colaborando com a ideia do alcance 

da prosperidade da humanidade, Sachs (1993), ressalta que é essencial que considera a 

sustentabilidade na dimensão ambiental, econômica, política, ecológica e social. Assim, 

percebe-se que a questão de sustentabilidade começa a emergir em outras esferas tanto 

no nível privado como no nível público.  

As empresas cada vez mais estão sujeitas as pressões desencadeadas pela 

sociedade quer por meio da mídia, pelos movimentos sociais e ambientalistas, quer 

pelos governos. Para fazer frente a essas pressões muitas empresas tem redesenhado 

seus processos produtivos, pois suas decisões internas requerem considerações de 

caráter social, ambiental e politico e esses valores estão sendo incorporadas na gestão 

empresarial das empresas (BARBIERI et al, 2010). Percebe-se que, de um modo geral, 

as empresas passaram a entender que as questões listadas no relatório Nosso Futuro 

Comum, e que posteriormente foram debatidas na Conferência Rio+92 são insumos 

necessários para começar a pensar num desenvolvimento sustentável. Portanto, a busca 

pela prosperidade, referido no Relatório Nosso Futuro Comum, deve ser estendida para 

todos os setores de negócio, deve estar presente na arquitetura, na construção civil, no 

setor de alimentação, de cosméticos, de metais, plástico, no setor equipamentos 

pesados, no setor turístico, etc.  

No próximo capitulo traremos na discussão do desenvolvimento sustentável 

voltada para o setor turístico. 

 

2.2. Turismo 

2.2.1. Breve Contextualização do Turismo 

 

O interesse do homem em viajar começa desde Idade Média passando pelas 

peregrinações na Europa até chegar aos dias de hoje. Contudo, os motivos para realizar 

as imensas viagens foram ganhando outro contorno, e houve a necessidade de construir 
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infraestruturas que garantisse a satisfação e qualidade de vida do viajante. As primeiras 

pausadas foram criadas em 1282, na cidade da Florença, Itália. Além disso, com as 

grandes navegações no séc. XVI ao séc. XVIII surge outro marco das viagens dando 

origem assim às viagens de longo curso, denominado de turismo moderno. No mesmo 

século começa a haver melhorias nos meios de transporte e já no final do século XVIII e 

inicio do século XIX as viagens ampliaram-se para outros países, como a Espanha, 

Grécia e países do Oriente.  

 Pode-se afirmar que o turismo como palavra/conceito começa a fixar as suas 

raízes a partir do século XIX (DIAS, 2008). Assim, segundo Oliveira (2000); Dias e 

Aguiar (2002) a palavra turismo tem as suas raízes na palavra tornus do latim, que 

significa movimentar e retornar. Porém, os mesmos autores afirmam que existem 

argumentos que ressaltam que a palavra tour, tem origem hebraica tur que significa 

viagem de descoberta, de exploração e de reconhecimento. Já para Andrade (2000), a 

palavra tem a sua origem francesa, tour e que foi utilizada em 1760 pela primeira vez na 

Inglaterra como to make a tour. Qualquer que seja a origem da palavra, vários estudos 

foram realizados pelos europeus com a perspectiva de sistematizar o conhecimento 

sobre a atividade turística, podendo destacar a mais antiga definição surgida em 1910 

apresentada pelo economista austríaco Herman von Schullard, que definiu o turismo 

como sendo 

a soma das operações, especialmente as de natureza econômica, 

diretamente relacionada com a entrada, a permanência e o 

deslocamento de estrangeiros para dentro e para fora de uma 

pais, cidade ou religião (Herman von Schullard, 1910 apud 

ANDRADE, 2000, p.33). 

  

No período correspondente entre as duas guerras mundiais (1919-1938), o termo 

começa a despertar interesses de estudo nas universidades como matéria de pesquisa na 

Alemanha. Em 1929, na Faculdade de Economia da Universidade de Berlim, foi criado 

o centro de pesquisas turísticas que depois passou a ser considerada como corpo de 

doutrina da Escola de Berlim. O centro de pesquisa contou com economistas como o 

Robert Glucksmann, Schwink e Arthur Bormann (ANDRADE, 2000; CORNER, 2001; 

DIAS, 2008). Assim, cada um desses economistas apresentaram uma definição do que 

seja o turismo. Para o Robert Glucksmann, o turismo é “uma ocupação de espaço por 

pessoas que afluem à determinada localidade, onde não possuem residência fixa” 

(GLUCKSMANN, 1929 apud ANDRADE, 2000, p.34). 
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 Schwink (1930) define o turismo como sendo  

 

o movimento de pessoas que abandonam, temporariamente, o 

local de sua residência permanente, levadas por algum motivo 

relacionado com o espirito, o corpo ou a profissão (SCHWINK, 

1930, apud ANDRADE, 2000, p.35). 

 

 

Já Bormann ressalta que o turismo é 

 

 

o conjunto de viagens que tem por objetivo o prazer ou motivos 

comerciais, profissionais ou outros análogos, durante os quais é 

temporário sua ausência da residência habitual. As viagens 

realizadas para locomover-se ao local de trabalho não se 

constituem em turismo (BORMANN, 1931 apud ANDRADE, 

2000, p.35). 

 

Segundo Andrade (2000), apesar dessas definições contribuírem para o campo 

de estudo em turismo, elas apresentaram posições uniformes e não procuraram estudar o 

termo na sua plenitude. Por isso, em 1963 impulsionado pela necessidade de estabelecer 

definições com um olhar do termo no seu sentido pleno, a Organização das Nações 

Unidas (ONU) em 1963 realizou em Roma a Conferência das Nações Unidas sobre 

Turismo e Viagens Internacionais. Durante as discussões foi colocada a necessidade de 

utilizar o termo visitante e o turista sobe as estatísticas internacionais. Segundo Oliveira 

(2002, p. 33), visitante “é qualquer pessoa que visita um local que não seja a residência 

habitual, cuja estadia deve ser de um ano e sem exercer atividades remuneradas”. Para o 

autor visitante pode ser classificado em turistas e excursionistas. O turista é o visitante 

que permanece no país visitado por pelo menos vinte e quatro horas, já o excursionista é 

o visitante que permanece menos de vinte e quadro horas no país visitado (OLIVEIRA, 

2002). 

Depois dos estudos na Escola de Berlim, varias definições do termo turismo 

foram apresentadas na literatura. Por exemplo, para Andrade (2002), o turismo é um 

conjunto complexo de atividades que engloba um arcabouço maior, ou seja, engloba 

desde serviços de deslocamento, transporte, alojamentos, alimentação, atividades 

culturais e entendimento. Com esse conjunto de serviços e bens o turismo acaba 

originando um conjunto de progressos econômicos para a localidade receptora. Da 

mesma forma, Zanella (2011, p.1) define o turismo como um “conjunto de atividades e 
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serviços planejados que visam promover o deslocamento de pessoas para uma 

localidade que não seja a sua habitual, onde possam consumir serviços de traslados, 

hospedagem, alimentos e bebidas, e outros serviços disponibilizados”. Já para 

Organização Mundial do Turismo (2001) o turismo é uma atividade, quer de lazer ou de 

negócios, que as pessoas realizam durante as viagens que não seja na sua residência 

habitual no período inferior a um ano sem exercer atividades remuneradas.  

Para a OMT (2012), o turismo é um dos principais impulsionadores do progresso 

socioeconômico, originando consumo, renda, oferta e procura. Atualmente, os 

resultados desse fenômeno superam a indústria de petróleo, produtos alimentares ou 

automóveis. Portanto, atualmente, o turismo se tornou uma atividade impulsionadora e 

essencial no comércio internacional, e representando uma importante fonte de renda 

para muitos países em desenvolvimento. Nesse sentido, Oliveira (2000) ressalta que o 

turismo que era considerado uma atividade secundária, conquistou seu espaço com um 

olhar especial por ser um setor que contribui de forma significativa para a geração de 

receitas nos países, consolidando-se assim dentro do conceito de indústria. Assim, como 

componentes dessa indústria pode-se citar a hotelaria, setor de transporte, setor de 

esporte e lazer, setor cultural e de arte, portanto, engloba um conjunto de setores que 

direta ou indiretamente contribua para o crescimento do mesmo. 

Outros autores que colocam o turismo como indústria são Dias e Aguiar (2002). 

Os autores afirmam que o turismo é uma indústria que continua gerando frutos 

significativos para os países receptores. Dessa forma, Ricco (2011) afirma que o 

turismo é um fenômeno com um caráter complexo e dinâmico operando de diversas 

formas, sendo possível entendê-lo em sua totalidade por diversos ângulos, quer uma 

única perspectiva teórica ou por uma única ciência. Nesse sentido, Petrocchi (2009) 

afirma que o turismo é um sistema aberto que interage com outros setores na economia. 

Segundo Goeldner et al (2002), o turismo é um  

 

Conjunto de atividades, serviços e setores que proporcionam uma 

experiência de viagem, como estabelecimento de transporte, 

hospedagem, alimentação, compras, entretenimento, locais para 

atividades e outros serviços de hospitalidade (GOELDNER, 2002, p. 

23). 

 

 

Para a OMT o turismo internacional é o principal elemento impulsionador para o 

desenvolvimento dos países. O turismo internacional em 2014 cresceu 4,4% chegando 
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em 1.135 milhão de turistas que entram noutros países, consolidando assim o 

crescimento após a crise econômica global de 2009. Do lado das receitas houve um 

aumento de 3,7% em termos reais, portanto, as receitas de turismo internacional 

chegaram aproximadamente US $ 1,245 bilhões (937,000 milhões de euros) em 2014. 

Considerando ainda as receitas de exportação geradas por serviços de transporte no total 

de US $ 221 bilhões em 2014. Assim, em 2014 as exportações totais do turismo 

internacional foram até US $ 1,5 trilhão, ou US $ 4 bilhões por dia em média 

(RELATÓRIO ANUAL DE 2014 DE OMT). Ainda segundo o relatório da OMT, a 

tendência do número de turistas internacionais até 2030 é de 1.8 bilhões, assim o 

turismo continuará a ser uma força importante para a recuperação da economia global, 

podendo contribuir decisivamente para a redução da pobreza, criação de emprego, 

proteção do meio ambiente e diversidade cultural (RELATÓRIO ANUAL DE 2014 DE 

OMT). 

Nesse contexto, Corner (2001) levanta a necessidade de planejamento e gestão 

dos atrativos turísticos, uma vez que a tendência do comportamento dos consumidores é 

buscar lugares mais sofisticados, sobretudo, preocupados com a conservação do meio 

ambiente e que oferecem experiências enriquecedoras tanto naturais como culturais. 

Porém, esse planejamento deve ser realizado de forma conjunta englobando a 

comunidade local, o contexto regional, nacional e internacional, portanto o 

planejamento não deve ser feito de forma isolada e sim de forma holística (OLIVEIRA, 

2000). Para que esse planejamento seja eficiente e capaz de conduzir o desenvolvimento 

do turismo de forma controlada e sustentável, é necessário: 

 

 Refletir sobre aquilo que pode chamar atenção do turista e ser diferenciado dos 

outros lugres turísticos; 

 Pensar como oferecer algo inovador, excitante que possa motivar o turista a se 

divertir e consumir; 

 Estabelecer o tipo de turismo que se pretende oferecer; 

 Estabelecer a legislação básica que permite explorar os recursos naturais; 

 Organizar ações para valorizar o patrimônio histórico, artístico e cultural; 

 Cuidar da preservação do ambiente natural (OLIVEIRA, 2000, p.137-138). 

 

Nesse sentido, Fernandes (2011) afirma que o planejamento do turismo deve ser 

um processo continuo, abrangente e integrado devido o grau de inter-relacionamento 
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que a atividade turística estabelece com outras áreas, como área da saúde, de transporte, 

educação, meio ambiente entre outros. Portanto, o planejamento e a gestão da atividade 

turística devem ser feito de forma sistemática englobando a definição de objetivos, 

estudos e análises, formulação de planos e recomendações e implantação seguida de 

gestão contínua, que tenha como intuito promover o desenvolvimento integrado, 

controlado e sustentável do turismo (CAVALCANTE et al, 2012).  

Entretanto, se não seguir uma logica continuada do planejamento, ou seja, se a 

atividade turística não for planejada e controlada, diversos problemas podem ser 

desencadeados pela pratica do turismo, tais como massificação do local, impactos 

irreversíveis aos patrimônios, problemas sociais (prostituição, exploração de menores, 

trabalho infantil), especulação imobiliária, desvalorização do bem público, poluição do 

meio ambiente. O planejamento deve estar presente em todos os tipos de turismo para 

que possa alcançar um resultado positivo e sustentável (DIAS, 2009).  

Segundo Oliveira (2002), existe uma variedade de tipologia de turismo na 

literatura. O autor apresenta os seguintes tipos de turismo: turismo de lazer, de eventos, 

que engloba congressos, convenções, seminários, simpósio, etc., de águas termais, 

desportivo, religioso, de juventude, social, cultural, ecológico, de compra; de aventura; 

rural e de negócios. Já Andrade (2000) afirma que os tipos de turismo são: turismo de 

férias, cultural, de negócios, desportivo, de saúde, religioso. Para qualquer que seja o 

tipo de turismo que o local pretende desenvolver é crucial desenhar um Plano de 

Desenvolvimento Turístico para integrar todos os aspectos, desde econômicos, sociais 

até os ambientais de modo a evitar um desenvolvimento desequilibrado e insustentável 

(CORNER, 2001). Com relação aos impactos desses tipos de turismo, Dias (2008) 

afirma que o turismo tem capacidade de gerar empregos, riqueza, comunicação cultural, 

e ainda gerar impactos sociais positivos.  

Nesse contexto, Corner (2001), Rabahy (2003) e Dias (2008) reforçam a ideia de 

que a indústria do turismo é capaz de contribuir para o equilíbrio da balança de 

pagamento, para o desenvolvimento regional e distribuição de renda, impacto na moeda 

e no nível de inflação, impacto no Produto Interno Produto, impacto na atividade 

empresarial, nas estruturas de consumo, impacto sobre as importações e exportações, 

etc. Já para Corner (2001) Dias e Aguiar (2002), além dos impactos positivos na 

economia do pais, o turismo pode provocar também impactos negativos, tais como, a 

descaraterização da cultura do lugar visitado, mudança de comportamento dos jovens 

perante uma cultura nova (turista), diminuição ou perda da estabilidade social, aumento 
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do crime, da prostituição, uso de drogas, barreiras sócias que poderão levar a 

intolerância inter-racial, xenofobia, racismo.  

Contudo, alguns autores ressalvam que os impactos do turismo não param por 

aqui. Além dos impactos sociais, econômicos e culturais, tanto negativos quanto 

positivos, existe também os impactos causados pelo turismo a nível ambiental. Segundo 

Dias (2008), as preocupações com os impactos do turismo sobre o meio ambiente foram 

registrados na segunda metade da década de 1970, devido o desenvolvimento acelerado 

do fenômeno turístico, caraterizado como turismo de massa. Os estudos apontaram a 

necessidade de desenvolver ações sustentáveis para controlar os impactos que o turismo 

de massa estava desencadeando.  

Para Dias (2008), os impactos ambientais provocados pelo turismo são: prejuízo 

aos recursos naturais (uso da água de forma irracional), aumento da poluição (emissão 

de gases de efeito de estufa, lixo, resíduos sólidos), impactos físicos do 

desenvolvimento turístico (uso insustentável da terra), impactos físicos das atividades 

turísticas (alteração nos ecossistemas), perda da biodiversidade (extinção de espécies 

marinhas devido a destruição das costeiras marítimas), diminuição da camada de ozônio 

(a indústria turística utiliza muitos produtos químicos que pode danificar a camada de 

ozônio) e o aumento do feito de estufa (trafego aéreo).  

Para vislumbrar as potencialidades que o turismo apresenta para os países é 

necessário que ela seja planejada de forma que, em longo prazo, os países possam 

usufruir dos resultados positivos sociais, econômicos, culturais e ambientais, ou seja, é 

crucial que o desenvolvimento do turismo esteja pautado nos princípios do turismo 

sustentável para buscar o equilíbrio entre a dimensão social, econômico, sócio cultural e 

ambiental. Portanto, buscar desenvolver um turismo harmonioso e sustentável (DIAS, 

2008; CORNER, 2001). 

 

2.3. Turismo Sustentável 

2.3.1. Definições do Turismo Sustentável 

 

Em 1992, iniciam-se as discussões voltadas para o turismo sustentável, com o 

intuito de minimizar os impactos adversos ao meio ambiente advindo das práticas 

turísticas. Porém antes, foi elaborado um conjunto de legislação, como a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1984, Pacto Internacional de 
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Direitos Econômicos e Culturais de 16 de dezembro de 1966, Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos, de 16 de dezembro de 1966, Convenção sobre as facilidades 

aduaneiras para o turismo, de 04 de julho de 1954 e protocolo associado, Convênio 

relativo à proteção do patrimônio mundial e cultural de 23 de novembro de 1972, 

Declaração de Manila sobre o Turismo Mundial, de 10 de outubro de 1980, Declaração 

do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento de 13 de junho de 1992 

(OMT, 1999). Numa reunião em 1992, na qual teve a participação do Conselho Mundial 

de Viagens e Turismo (WTTC), da OMT e o Conselho da Terra foi originada a Agenda 

21 para a indústria de viagens e turismo com o propósito de desenhar um novo rumo 

para a indústria turística (DIAS, 2008).  

Em 2014, após o reconhecimento do potencial do turismo na Conferencia das 

Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (RIO+20), a OMT começou a 

desenvolver um conjunto de iniciativas direcionadas ao turismo sustentável. Uma dessas 

iniciativas foi o Programa Turismo Sustentável do Quadro Decenal de Programas sobre 

Produção e Consumo Sustentáveis (10YFP) lançado em 2014 com apoio do Programa 

de Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP) além de elaborar um Código Mundial de 

Ética do Turismo (OMT, 2014). A OMT como sendo o líder dessa iniciativa continuou 

promovendo ações globais voltadas ao desenvolvimento de um turismo pautado nos 

princípios da sustentabilidade como meio para medir e avaliar os impactos do turismo a 

nível local (OMT, 2014).  

Da mesma forma, Dias (2008), salienta que se o planejamento do turismo for 

realizado de forma ampla, complexa e integrado, com um monitoramento permanente 

ele poderá se tornar um aliado fiel na conservação dos recursos naturais. Ainda de 

acordo com o autor existem inúmeros impactos positivos que o mesmo poderá trazer 

para o meio ambiente caso tenha um planejamento baseado nos princípios que norteia a 

sustentabilidade, tais como: “conservação das espécies ameaçadas de extinção, 

gerenciamento ambiental, adoção de comportamentos e atitudes em respeito ao meio 

ambiente, geração de fontes de rendas alternativas e recursos significativos para a 

preservação das áreas naturais” (DIAS, 2008, p. 102). 

 Nesse sentido, percebe-se que o turismo sustentável está diretamente ligado ao 

conceito de desenvolvimento sustentável apresentado pelo Relatório Nosso Futuro 

Comum em 1987. Portanto, o conceito de turismo sustentável remete as teorias referidas 

ao desenvolvimento sem degradação nem esgotamento dos recursos (CORNER, 2001). 
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O Código Mundial de Ética do Turismo, aprovado em 2001 pelo OMT 

estabelece que para haver um o desenvolvimento sustentável do turismo o governo, os 

agentes do setor privado do desenvolvimento turístico têm o  

 

dever de buscar preservar o ambiente e os recursos naturais, na 

perspectiva de um crescimento económico contínuo e sustentável, 

capaz de satisfazer de forma equânime as necessidades e os desejos 

das gerações presentes e futuras (OMT, 1999, p.7).  

 

Para Beni (2003), é possível falar em turismo sustentável quando a questão que 

envolve problemas ambientais é direcionada para os meios de hospedagem, isto é, 

quando começa a direcionar gestão ambiental envolvendo selo ecológico para hotéis 

que desenvolvem ações com relação ao uso responsável dos recursos naturais. O 

turismo sustentável envolve um planejamento integrado com a participação do governo, 

agentes privados e até as comunidades locais, tanto no processo de definição dos 

objetivos, elaboração do plano, acompanhamento, e procedimento (HANAI, 2011), 

podendo assim originar impactos como: 

 

compreensão dos impactos turísticos; distribuição justa de custos e 

benefícios; geração de empregos locais diretos e indiretos; fomento de 

negócios lucrativos; injeção de capital com consequente diversificação 

da economia local; interação com todos os setores e segmentos da 

sociedade; desenvolvimento estratégico e logístico de modais de 

transporte; encorajamento ao uso produtivo de terras tidas como 

marginais (turismo no espaço rural); subvenções para os custos de 

conservação ambiental (BENI 2003, p.14). 

 

  

Vários atores contribuíram com a definição do turismo sustentável, tal como 

Patrocchi (2009). Segundo o autor, o turismo sustentável é aquele que busca garantir o 

crescimento da atividade turístico, a satisfação do turista, a viabilidade comercial sem 

comprometer o patrimônio ambienta e cultural do destino. Ainda para o autor o turismo 

sustentável é aquele que busca o equilíbrio entre a satisfação dos desejos do turista com 

a satisfação dos desejos da comunidade local sempre com um olhar nos impactos para o 

meio ambiente.  Já para Dias (2008) e Veloso (2003), o turismo sustentável é aquele que 

procura manter o equilíbrio entre as dimensões econômicas, sociocultural e ambiental. 

Segundo Dias (2008) e Veloso (2003), essas dimensões na figura 1, deverão ser 

vistas como subsistemas que interagem entre si em busca do desenvolvimento turístico 

sustentável, ou seja, um turismo mais justo, sustentável e saudável, e ao mesmo tempo 
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garantir a sustentabilidade econômica, sociocultural e ambiental. A Figura 1 ilustra as 

três dimensões, oferecendo a sustentação do turismo. Dias (2008), coloca que a 

sustentabilidade econômica é aquela que deve buscar garantir o gerenciamento dos 

recursos de modo a beneficiar a comunidade receptora e aos turistas visitantes. Ele 

define a sustentabilidade social e cultural aquele que deve procurar assegurar o 

patrimônio cultural e local, além de garantir a proteção contra as desigualdades sociais, 

raciais e culturais.  

A figura a seguir mostra essa interação que essas dimensões deverão estabelecer. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Dimensões da Sustentabilidade Turística. 

Fonte: Dias (2008). 

  

Enquanto que a sustentabilidade ambiental deve garantir o desenvolvimento 

compatível com a manutenção dos recursos naturais. Portanto, considerando o turismo 

sustentável como um fenômeno complexo é de extrema importância que o planejamento 

do turismo seja feita de forma holística, integrada e objetiva e que possa alcançar os 

resultados para alimentar essas dimensões ilustradas na figura 1, e consequentemente 

alcançar um turismo sustentável (PETROCCHI, 2009). Para Dias (2003), é essencial 

que esse planejamento seja articulado com residentes, turistas, governantes, 

empresários, operadores comprometidos com a preservação do meio ambiente, viável 

economicamente e equitativo do ponto de vista social. 

Continuando com a origem e a definição do termo “turismo Sustentável”, 

Swarbrooke (2000), afirma que termo começou a ser usado no final dos anos 1980, 

depois da publicação do Relatório “Nosso Futuro Comum” onde foi relatado um 
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conjunto de acontecimentos advindo da poluição atmosférica, assim com esse relatório, 

universidades, governos e o setor privado começaram a direcionar outro olhar para as 

implicações das praticas turísticas. Porém, o termo foi reconhecido apenas em 1995 no 

Green Paper on Tourim pela União Europeia, como uma abordagem que reconhece a 

importância da comunidade receptora (SWARBROOKE, 2000), porém até hoje ainda é 

um conceito muito complexo e que não apresenta uma definição consensual.  

Para a OMT (2001) o turismo sustentável é aquele que procura satisfazer as 

necessidades dos turistas e da população local sem comprometer a integridade dos 

recursos naturais, sociais e culturais.  É um turismo que procura desenvolver as 

atividades em harmonia com a dimensão econômica, social, ambiental e cultural. Nesse 

sentido, Petrocchi (2009) ressalta que para alcançar um turismo sustentável é necessário 

que as partes interessadas (o governo, as empresas) adotem uma gestão que englobe a 

preservação do meio ambiente, a preservação e planejamento do meio urbano, a 

formação profissional, a conscientização e a participação da população.  

Já Veloso (2003) defende que o turismo sustentável deve estar pautado no 

princípio da sustentabilidade ecológica, ou seja, desenvolver a atividade turística sem 

comprometer os recursos ecológicos, estar pautada também no principio da 

sustentabilidade sociocultural, portanto, procurar assegurar o respeito pelos valores 

culturais da comunidade, e por ultimo garantir o desenvolvimento do turismo 

economicamente viável para a comunidade local e para o turista, portanto, estar pautada 

também no principio da sustentabilidade econômica. 

Porém, Dias (2003) ressalta que além de considerar os princípios da 

sustentabilidade é crucial que o governo conheça a capacidade e o potencial da 

localidade onde se pretende desenvolver a atividade turística, a gestão deve ser 

integrada incluindo a dimensão econômica, social, cultural e ambiental, conhecer a 

capacidade de carga, ou seja, o número de turista que o destino turístico conseguirá 

acomodar, estabelecer mecanismo de dialogo com a população local, monitoramento 

constante do tratamento do lixo, desenvolver mecanismo de monitoramento das praticas 

turísticas desenvolvidas na localidade, além de estabelecer mecanismo de proteção da 

flora e da fauna.  

Nesse sentido, muitas vezes o ecoturismo é considerado como sinônimo do 

turismo sustentável. Confundido também com turismo de natureza, turismo orientado 

ou baseado na natureza, turismo de áreas rurais, turismo de aventura, turismo verde, etc. 

O ecoturismo além de compartilhar alguns aspectos desses tipos de turismo, ele é uma 
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atividade que engloba o turismo e a natureza, ou seja, contribui para a melhoria de vida 

da população ao mesmo tempo em que preserva os recursos naturais (DIAS 2003).  

Segundo os documentos do governo brasileiro (2008), o termo Ecoturismo 

passou a ser conhecido no Brasil no final dos anos 1980 devido às preocupações 

levantas por órgãos internacionais com relação ao desenvolvimento econômico e a 

degradação do meio ambiente. O termo começou a conquistar espaços no país depois 

que a EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo iniciou em 1985 o “Projeto 

Turismo Ecológico” com objetivo de ordenar esse segmento que estava surgindo. 

Porém, o segmento ganhou forças e visibilidade depois da Conferência RIO+92 com a 

elaboração da Politica Nacional de Ecoturismo pelo EMBRATUR.  

Dessa forma, o instituto define o Ecoturismo como um segmento da atividade 

turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua 

conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da 

interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações (BRASIL, 2008, 

p.16). O ecoturismo é baseado no princípio de conservação dos recursos naturais e o 

contato com a natureza de forma espiritual, ou seja, é importante que a relação do turista 

com a natureza seja harmoniosa.  

Nesse sentido, Dias e Aguiar (2002), ressaltam que o Ecoturismo é todas as 

formas do turismo que é norteada pelo desejo de apreciar e observar a natureza, a fauna, 

a flora e a cultura local sem comprometer os recursos naturais. Da mesma forma, Conti 

(2003) e São Paulo (2010) salientam que o ecoturismo pode ser entendido como um 

conjunto de atividades para desfrutar a natureza ao mesmo tempo em que incentiva o 

envolvimento da comunidade local com caminhadas ao ar livre, percurso de bicicleta, 

festas tradicionais, caminhada em trilhas, montanhismo, rafting, observação de 

pássaros, etc. Assim, o ecoturismo tem objetivo de (SÃO PAULO, 2010, p.23): 

 Preservar da biodiversidade e dos “habitats” naturais;  

 Conservar do contexto natural, cultural e construído;  

 Esclarecer uso ilegal dos recursos naturais, bem como sobre o abuso na sua 

exploração;  

 Integrar as áreas naturais protegidas. 

 

Portanto, o ecoturismo é uma atividade que realizada em pequenos grupos com a 

intenção de criar um contato imediato com a natureza sem produzir qualquer impacto 

sobre ela (DIAS e AGUIAR, 2002). Contudo, os autores afirmam que é importante 
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tomar cuidado para não confundir o ecoturismo com o desenvolvimento sustentável do 

turismo ou turismo sustentável.  

Da mesma forma, Brasil (2008) salienta que o ecoturismo é um segmento do 

turismo e as atividades desse segmento estão norteadas pelo principio da 

sustentabilidade social, econômica e ambiental enquanto que o turismo sustentável é 

embasado pelos princípios da sustentabilidade em geral, ou seja, o social, econômico, 

cultural e o ambiental. Percebe-se que ambos têm os princípios da sustentabilidade 

como pilar essencial nas suas práticas.  

O Ecoturismo é um tipo de turismo que busca o contato com a natureza seja 

florestas, áreas costeiras, unidades de conservação e outros ecossistemas procurando 

sempre respeitar a biodiversidade do local visitado. Quando for embasado por um 

planejamento associado à conscientização ambiental e nos princípios da 

sustentabilidade, o ecoturismo torna-se uma atividade capaz de auxiliar no alcance do 

desenvolvimento sustentável da comunidade local (CAMPOS, 2005).   

 

2.4. Turismo em Cabo Verde 

 

Cabo Verde é um arquipélago situado no Oceano Atlântico composta por 10 

ilhas, são eles: a ilha de Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia (desabitada), São 

Nicolau, Sal, Boa Vista, Maio, Santiago, Fogo e Brava. O país conta com cerca de 500 

mil habitantes distribuídas nas 9 ilhas.  

 
 Figura 2: Arquipélago de Cabo Verde. 

 Fonte: http://www.lonelyplanet.com/maps/africa/cape-verde/.  
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Trata-se de uma população jovem, com idade média igual á 26 anos e com 

esperança média de vida de 62 e 65 anos (homens e mulheres). O arquipélago foi 

descoberto em 1460 por Diogo Gomes ao serviço da coroa portuguesa e permaneceu 

colônia de Portugal do século XV até a sua independência em 5 de Julho de 1975 

(BANCO MUNDIAL, 2010). A Politica em Cabo Verde, segundo o Banco Mundial 

(2015), é embasada por um processo consensual que garante a liberdade, a justiça e a 

igualdade para a população cabo verdiana, além de garantir a democracia política, 

social, cultural e religiosa. 

Cabo Verde apresenta uma estrutura politica composta pelo poder executivo, 

judiciário e o poder legislativo. Desde a sua independência não sofreu nenhum golpe 

militar em comparação com os outros países da África Ocidental. As eleições são livres 

e justas, sendo eleições presidenciais para eleger o presidente da república e legislativas 

para eleger 72 deputados nacionais para o mandato de cinco anos. Também são 

realizadas eleições autárquicas para eleger o presidente da câmara municipal de cada 

ilha (BANCO MUNDIAL, 2015). A justiça cabo verdiana é regida pela constituição de 

1988 que garante os direitos humanos para todos os cabo-verdianos (RELATÓRIO À 

CONFERÊNCIA RIO+20, 2012). 

Em relação ao panorama econômico do país, em 2007 o arquipélago passou da 

categoria de Países Menos Desenvolvido (PMD) para País de Desenvolvimento Médio 

(PDM). Essa mudança se deu devido aos planos nacionais de desenvolvimento 

econômico e social elaborado pelo governo, por uma gestão macroeconómica sólida, 

pela abertura comercial e pela integração na economia global (BANCO MUNDIAL, 

2015). De acordo com o Relatório Anual do Banco de Cabo Verde (2012), as contas 

externas tiveram um crescimento favorável em 2012, permitindo, assim, um aumento 

das reservas externas na ordem de 37 milhões de euros. Ainda, de acordo com o 

relatório, 

 
evolução das necessidades de financiamento da economia pelas suas 

componentes principais, registra-se que a melhoria significativa da 

balança corrente traduz o comportamento menos desfavorável da 

balança de bens e serviços, em função da redução das importações de 

bens em cerca de 8% em termos nominais (após um crescimento de 

23%) e do aumento das receitas de turismo em cerca de 21% 

(RELATÓRIO ANUAL DO BANCO DE CABO VERDE, 2012, p. 

40). 
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O Relatório Anual do Banco de Cabo Verde (2012) ressalta que a importação de 

matérias-primas teve uma redução por conta do aumento dos preços dos mesmos, porém 

as importações de mercadorias continuaram a crescer (3,6%), embora num ritmo mais 

lento em relação a 2011 (7%). Nesse sentido, percebe-se que em 2012 houve uma 

redução na importação de bens de consumo (6,1%), de bens de capital (55,9%) e de 

combustível (40,9), assim como também houve um aumento considerável na utilização 

de energia renovável na produção eléctrica ao em vez de produtos fósseis. No que tange 

as exportações de matérias-primas para países vizinhos houve uma redução considerável 

em 2012 (5,9) (CABO VERDE, 2012).  

A transferência dos emigrantes é outro indicador que permite avaliar a situação 

econômica do país.  Essas transferências em 2012 não tiveram uma posição favorável 

para a economia devido à queda das transferências de Portugal, Reino Unido e Espanha, 

ao contrario do quadro de 2011 que apresentou uma situação favorável (CABO 

VERDE, 2012). Contudo, as remessas dos EUA tiveram uma posição excelente (10%) 

em parte devido à apreciação do dólar americano comparado com 2011. De acordo com 

o relatório anual do Banco Nacional de Cabo Verde (2012), a economia do país depende 

dos serviços, agricultura, pesca (menos de 10% do PIB) enquanto que as receitas do 

turismo (60% dos serviços) representavam 19,4% do PIB em 2008. O setor da indústria 

representa apenas 6,7% do PIB representando 90% de produtos derivados do pescado, 

indústria têxtil e de calçados. Os países demandantes desses produtos são Portugal e 

Espanha (CABO VERDE, 2012).  

Outro fator que permite analisar a situação do desenvolvimento econômico do 

país é a taxa de redução da pobreza. Verificou-se que de 2003 a 2008 a taxa de pobreza 

nacional per capita teve um decréscimo significativo para o país no valor de 37% para 

27% e com uma taxa de pobreza extrema de 21% para 12%. Essas melhorias se devem 

principalmente pelo impacto que setor do turismo de Cabo Verde gera no crescimento 

da economia cabo verdiana (BANCO MUNDIAL, 2015). Além do turismo, o Governo 

juntamente com os técnicos do Banco Mundial e do FMI desenvolveu um plano 

estratégico, englobando um conjunto de ações macroeconómicas, estruturais e sociais 

com o intuito elaborar um quadro estratégico para o apoio ao crescimento e à redução 

da pobreza (CABO VERDE, 2010). 
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    Quadro 1: Resumo de alguns dados gerais de Cabo Verde. 

    Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Banco Nacional de Cabo Verde. 

 

Outra questão que o país considera prioritário para o crescimento, é a formação 

de quadros de profissionais qualificados e assegurar o acesso à saúde para toda a 

população Cabo Verdiana. Devido os esforços do governo com relação à educação, hoje 

o país se encontra no topo da África Subsaariana (BANCO MUNDIAL, 2015). No que 

tange a saúde da população, o governo tem desenvolvido um conjunto de ações para 

melhorar o sistema de saúde no país, como a criação de infraestruturas, a formação de 

quadros, a organização de serviços, a disponibilização criteriosa de recursos e uma 

legislação para assegura as condições básicas de saúde para a população (BANCO 

MUNDIAL, 2015).  

Segundo o Banco Mundial (2015), sendo Cabo Verde um pequeno estado insular 

ainda enfrenta um conjunto de desafios para se consolidar como um país de 

desenvolvimento médio. Um desses desafios é tentar desenvolver uma economia com 

bases sólidas, sendo um país que depende do desenvolvimento econômico global. Outro 

desafio que o país enfrenta é com relação ao setor energético. Existe um conjunto de 

esforços do governo em desenvolver alternativas mais seguras, responsáveis e 

sustentáveis para o abastecimento de energia no país além de desenvolver planos 

nacionais de contingência com relação às mudanças climáticas e eventos extremos 

(BANCO MUNDIAL, 2015).  
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O turismo contribui de forma significativa na formação do PIB no país, porém 

ele desencadeia um conjunto de impactos negativos por ser um turismo de massa. De 

acordo com o Ministério do Turismo de Cabo Verde (2010), as construções turísticas 

tem desencadeado forte pressão sobre as áreas costeiras e marinhas levando o 

desaparecimento de inúmeras espécies marinhas, além de causar a erosão das praias e a 

poluição marinha (CABO VERDE, 2010).  

Para uma gestão eficiente do setor o governo tem desenvolvido Planos 

Estratégicos com objetivo de identificar os pontos negativos e positivos do turismo em 

Cabo Verde e em seguida detalhar o caminho quanto ao tipo de turismo que se pretende 

para o país. A prioridade maior do governo em relação a essa atividade é desenvolver 

um conjunto de ações para contribuir com o valor agregado do turismo no país de modo 

que os resultados alcançados permitam traduzir benefícios para toda a população local, 

governo e empresas do setor sem prejudicar os recursos naturais do país (CABO 

VERDE, 2010). Contudo, esses esforços têm sidos desenvolvidos desde a abertura 

politica do país em 1990. O país começa a realizar um conjunto de cooperações, 

privatizações e investimentos. Com essa abertura o sector turístico começa a conquistar 

o seu espaço no desenvolvimento econômico do país e assumido um papel fundamental 

no combate à pobreza.  

A presença do setor como elemento essencial para o desenvolvimento 

econômico inicia-se mais precisamente com o Iº Plano Nacional de Desenvolvimento- 

PND (1982-1985) (DAUN et al, 2009). Em 1986-1990 (II PND) a contribuição desse 

setor começa a conquistar outro patamar, no entanto, ainda enfrentava limitações como, 

a escassez de água e energia, deficiência ao nível dos transportes e falta de ligações 

diretas com alguns países europeus, escassez de formação dos profissionais de hotelaria 

e insuficiência de estruturas de alojamento (DAUN et al, 2009). Mesmo com essas 

limitações o governo apostou nesse setor como principal vetor influenciador para o 

desenvolvimento do país. Dando continuidade com os esforços para melhorar o 

desempenho do setor turístico o governo em 1992 elabora o  III PND (1992-1995), 

nesse momento o turismo assume o seu papel influenciador na economia Cabo 

verdiano.  

Para que o setor pudesse ganhar legitimidade e se desenvolver de acordo com as 

limitações de um pequeno país insular, em 1991 foi criado a Lei Base do Turismo, lei 

essa que permitiu originar um planejamento e gestão mais estratégico e que 

posteriormente foi criada os Planos de Ordenamento Turístico (POT) (DAUN e 
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SANTOS, 2009). Dando sequência, em 1997-2000 foi criado o IV PND que trouce o 

sector privado como protagonista do desenvolvimento turístico no país e 

reconhecimento do turismo de forma mais relevante, além de mencionar a preocupação 

com os recursos turísticos naturais, a degradação do meio natural, a insuficiente 

proteção da fauna e da flora.  

Já o V PND (2002-2005) traz a proposta de elaborar o Plano Nacional 

Estratégico do Turismo, os Planos Operacionais de Desenvolvimento Turístico do Sal e 

das ZTE das ilhas de São Nicolau, São Vicente e Santiago. Ainda no V PND o governo 

traz o desejo de desenvolver outros tipos de turismo no país, como o ecoturismo, o 

turismo de habitação, rural, cultural, histórico e de desportos náuticos (DAUN e 

SANTOS, 2009). Além, disso o governo também elaborou um conjunto de legislação 

para regulamentar o setor turístico em Cabo Verde: 

 Lei nº 21/IV/91, que determina os objetivos, os princípios e as políticas da 

atividade turística.  

 Lei nº 42/IV/92, que estabelece o regime jurídico de utilidade turística no País, 

atribuindo responsabilidades especificas para os empreendedores turísticos.  

 Decreto-Lei nº 2/93 que legitima a criação das Zonas Turísticas Especiais (ZTE) 

e estabelece regras para apropriação do solo para os empreendedores do setor. 

 Decreto-Lei nº 11/94, criou o Fundo do Desenvolvimento  do  Turismo  

garantido assim o apoio financeiro para a expansão do setor. 

 

O turismo em Cabo Verde tem sido caraterizada pelo Banco Espírito Santo de 

Cabo Verde (2013) como principal setor impulsionador da economia destacando assim 

a sua participação na redução da pobreza no país. O Banco Mundial destaca 

 
a grande participação do turismo na redução da pobreza em Cabo 

Verde, verificou-se que entre 2002 e 2010, o índice nacional de 

pobreza passou de 37% para 27%, e a taxa de pobreza extrema de 

21% para 12% (Banco Mundial, 2013, p. 36). 

 

Segundo INECV (2014, pg. 6), “hóspedes é um indivíduo que efetua pelo 

menos, uma dormida num estabelecimento hoteleiro”. Enquanto dormidas significa a 

“permanência num estabelecimento que fornece alojamento por um período de 12 horas 

de um dia e às 12 horas do dia seguinte”. A tabela 1 ilustra o número de hóspedes que o 

país recebeu no período de 2013 á 2014. Em relação ao quarto trimestre de 2014, a 

hotelaria registrou 153.016 hóspedes que corresponde a 924.226 dormidas. Já no quarto 
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trimestre de 2014 entraram nos estabelecimentos hoteleiros mais 8.179 turistas e, mais 

218 dormidas (INECV, 2014, pg. 6). 

 

Tabela 1: Evolução dos hóspedes e das dormidas 2014/2013. 

 
  Fonte: INECV, 2014. 

 

Em relação ao estabelecimento hoteleiro, em 2014 houve um registro de 540 mil 

hóspedes, porém apresentou um decréscimo de 2,3% em relação ao ano de 2013, como 

mostra a tabela 2 (INECV, 2014). 

 

Tabela 2: Evolução dos hóspedes e das dormidas, 2010 a 2014. 

 
  Fonte: INECV, 2014. 

 

Em 2014 percebe-se um decréscimo de 0,6 % de dormidas. Em relação ao tipo 

de estabelecimentos, os hotéis assumem mais uma vez o papel de destaque em relação 

aos estabelecimentos hoteleiros mais procurados em 2014 (figura 3), representando 

86,8% do total das entradas, não deixando de mencionar as pensões e as residenciais, 

com cerca de 4,1% e 3,8%.  

Ainda em 2014, “os hotéis representam 91,3%, os aldeamentos turísticos 3,1%, 

as pensões 2,0% e as residenciais 1,8%” (INECV, 2014, p. 9). 
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Figura 3: Hóspedes e Dormidas (%) segundo o tipo de estabelecimento, 2014.  

Fonte: INECV, 2014. 

 
 

De acordo com a figura 4, percebe-se que o principal país emissor de turistas em 

Cabo verde no ano 2014, continua sendo o Reino Unido apresentando um total de 

18,0% das entradas, a seguir vêm Alemanha com 12,8%; França com 11,5% e Portugal 

correspondente a 11,1% (INECV, 2014). 

 
Figura 4: Hóspedes e Dormidas (%) por país de residência dos hóspedes, 2014. 

Fonte: INECV, 2014. 
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Esse conjunto de estatística auxilia o governo de Cabo Verde a desenvolver 

politicas direcionadas para o fortalecimento do turismo como setor impulsionador do 

desenvolvimento econômico e social do país. Portanto, outra estatística essencial para o 

governo do país é a capacidade de alojamento do mesmo. A INECV (2014), “salienta 

que a taxa de ocupação é o indicador que permite avaliar a capacidade média hoteleira 

utilizada durante o período de referência”. A taxa é calculada pela relação entre o 

número de dormidas e o número de camas utilizadas, considerando como duas as camas 

de casal. 

De acordo com Conceição (2014), a taxa média de ocupação-cama gira em torno 

dos 46%, com destaque para os anos de 2008, 2010 a 2012 e que normalmente o tempo 

médio de permanência dos turistas em cabo Verde é de 5 dias, porém no ano de 2009  e  

2011 esse número foi 6 dias.  Segundo a autora no que se refere ao pessoal empregado 

nesses estabelecimentos, percebe-se o crescimento ao longo de todos os anos, com 

exceção de 2010, onde se registrou um pequeno decréscimo. O INSCV elabora um 

conjunto de informações com base nos indicadores para estabelecer um planejamento 

contínuo  

 

2.4.1. Tipos de Turismo em Cabo Verde 

 

Em Cabo Verde é possível verificar vários tipos de turismo devido a sua riqueza 

natural e paisagística. Atualmente, o país é caraterizado por um turismo de massa, sendo 

que o Turismo de sol e mar predomina na maioria das ilhas do país. Existe também 

outras formas de turismo, como o turismo rural, histórico, cultural, náutico, de natureza, 

de circuitos (PORTUGAL, 2015).  

É importante ressaltar que o turismo cultural e histórico está sendo cada vez 

mais praticado no país devido às caraterísticas históricas e culturais que a Ilha de Santo 

Antão, Santiago, Maio e São Vicente apresentam. Outra categoria de turismo que está 

expandindo no país é o turismo rural e de aventura, devido as Ilhas de Santo Antão e 

Fogo apresentarem paisagens montanhosas favoráveis para esse tipo de turismo. O 

turismo histórico, cultural, rural e de aventura tem dado os seus passos significativos no 

país, contudo, a demanda turística cabo-verdiana recai principalmente no produto “sol e 

mar” que continua sendo o principal atrativo turístico (DAUN et al, 2009). Devido ao 

uso excessivo das áreas costeiras para a construção de infraestruturas gigantescas tem 

despertado olhares por parte do governo para o desenvolvimento de um turismo baseado 
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nos princípios do turismo sustentável e o turismo cultural, histórica e de natureza tem 

ganhado espaços significativos (DAUN et al, 2009). As figuras apresentadas trazem um 

pouco dos lugares que são visitados em Cabo Verde pelos turistas ao longo do ano. 

 

 
Figura 5: Ilha de São Vicente. Praia da Laginha. 

Fonte: http://www.ecaboverde.com/img5137.htm. 
 

 
Figura 6: Ilha de São Vicente. Porto Grande. 

Fonte:http://ernestosaothiago.blogspot.com.br/2015/05/cabo-verde-tera-marco-regulatorio-para.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7: Ilha de Santo Antão. 

Fonte: http://noticias.sapo.cv/info/artigo/1279413.html. 

Legenda: Turismo Balnear 

Foto da praia da Laginha na Ilha 

de São Vicente. A ilha conta com 

uma população de 76.107 mil 

habitantes. A ilha do Sal e de 

Boavista também oferecem praias 

lindas com água cristalina. Os 

turistas que mais praticam o 

turismo balnear são oriundos do 

Reino Unido (INE, 2014). 

 

Legenda: Turismo Náutico 

Foto do porto grande na Ilha de São 

Vicente. A ilha conta com uma 

população de 76.107 mil habitantes 

(2010). Desde sec. XIX o porto da 

ilha de São Vicente é o principal 

interposto comercial do país 

(CABO VERDE, 2014). 

Legenda: Turismo de Natureza 

A ilha é conhecida pelas suas 

montanhas com plantas endêmicas. 

Proporciona o turismo de natureza 

ela também proporciona turismo 

religioso com a presença da Igreja 

da Nossa Senhora do Rosário e da 

estátua de Santo Antônio (CABO 

VERDE, 2015).   
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Figura 8: Ilha de Santiago. 

Fonte: http://www.nosgenti.com/?p=917. 

 

 
Figura 9: Ilha de Santiago. 

Fonte: http://anacao.cv/2014/10/03/cidade-velha-e-um-tesouro-a-descobrir/. 

 

 
Figura 10: Ilha do Fogo. 

Fonte: http://www.caboverdesite.com/city/cv-fogo/hotels/pousada-casa-amarela-ilha-do-fogo/. 

 

 

Legenda: Turismo Histórico 

Foto da antiga prisão colonial no 

tarrafal – Ilha de Santiago. É 

considerado um símbolo vivo da 

presença do antigo regime colonial 

português. O espaço registra 

centenas de visitas de turistas, 

estudantes, investigadores (CABO 

VERDE, 2015).   

Legenda: Turismo Cultural 

Foto da cidade velha na ilha de 

Santiago. Foi eleita em 2009 

como patrimônio cultural e 

histórica de Cabo Verde e do 

mundo. A imagem representa a 

época do trafico de escravos 

(CABO VERDE, 2015).   

Legenda: Turismo Rural 

Figura 10 apresenta uma 

pousada na Ilha do Fogo. E a 

figura 11 ilustra o vulcão da Ilha 

localizada na Chã das Caldeiras. 

Depois de 19 anos o vulcão 

entrou em atividade em 

novembro de 2014 (CABO 

VERDE, 2014).   
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Figura 11: Ilho do Fogo. 

Fonte: http://www.publico.pt/ciencia/noticia/esta-erupcao- 

do-vulcao-da-ilha-do-fogo-ja-foi-mais-destrutiva-do-que-a-de-1995-1679134. 

 

 
Figura 12: Ilha do sal. 

Fonte: https://ventoterral.wordpress.com/tag/cabo-verde/. 

 

2.5. Hipótese  

 

A determinação de hipótese em trabalhos acadêmicos é importante, visto que ela 

permite ao pesquisador responder a pergunta de pesquisa e alcançar os objetivos 

propostos. As hipóteses deverão ditar o que deve ser estudado, em que contexto eles 

devem ser estudados (COOPER, 2003). Para construir a hipótese na pesquisa foi 

necessário buscar a literatura que trata sobre os impactos do turismo na econômica 

mundial. 

Segundo Cunha e Cunha (2005), o turismo hoje desempenha um papel de 

destaque como estratégia de desenvolvimento, proporcionando melhores condições de 

vida para a população local à medida que contribui para a geração de emprego, 

possibilita o aumento da renda dos trabalhadores proporcionando também o 

investimento de capital em novos negócios. Atualmente trata-se de uma atividade que 

mais gera receita no mundo. Com relação às receitas internacionais esse número chega 

Legenda: Turismo de esportes 

(Surf) 

O arquipélago também conquista 

os turistas com as belas praias para 

a prática de Surf (CABO VERDE, 

2014).   

Legenda: Turismo Rural 

A figura 11 ilustra o vulcão da 

Ilha do fogo localizada na Chã 

das Caldeiras. Depois de 19 anos 

o vulcão entrou em atividade em 

novembro de 2014. (CABO 

VERDE, 2014).   
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entre 7 e 8% do volume total de exportações mundial, ou seja, gera cerca de 480 bilhões 

de dólares (RABAHY, 2003). Ainda de acordo com o autor, a indústria turística está 

entre as indústrias (petróleo, automóveis) que mais contribui para a geração de renda no 

mundo, mesmo com as crises econômicas recentes (1994, 1997,1999 e 2001) esse setor 

gera uma taxa de crescimento de receita em torno de 8% ao ano.  

Segundo Rabahy (2003), o turismo tem influenciado a economia mundial de 

forma significativa desde 1951/2000, onde foi registrado um acréscimo de 12% da taxa 

de crescimento de receitas em 1951, porém houve um decréscimo em 2000 de 

aproximadamente 5%. De acordo com Brasil (2013), o crescimento econômico mundial 

está diretamente relacionando com o crescimento mundial do turismo. Percebe-se que 

em 1995 a 2000 o turismo cresceu a um ritmo médio de 4,4% anual e o crescimento 

econômico mundial médio foi de 3,5 % ao ano (medido pelo PIB,). Porém, teve um 

declínio do crescimento em 2000 por conta do atentado em setembro de 2001 nos 

Estados Unidos, no entanto em 2005/2006 os valores são significativos, registrando um 

acréscimo de 5,2% de 2004 para 2005 e de 4,5 % de 2005 para 2006.  

Um forte impulsionador que contribui fortemente para a economia mundial é o 

turismo internacional. Cada vez mais os países estão apostando no turismo como um 

vetor essencial para o crescimento econômico, direcionando investimentos e tornando-

se um setor-chave para progresso socioeconómico mundial, através da criação de postos 

de trabalho, e empresas, gerando receitas de exportação e infraestrutura (OMT, 2015). 

Durante as últimas seis décadas, apesar dos fortes choques na econômica 

mundial, como a crise de 2001 e 2009, o turismo internacional tem crescido 

substancialmente no mundo, registrando assim um aumento de 25 milhões em 1950 

para 278 milhões em 1980, 527 milhões em 1995 e 1,133 milhões em 2014. Outro dado 

importante foi o progresso das receitas internacionais do mundo advindas do turismo, 

percebe-se que houve registro em 1950 aproximadamente 2.000 milhões de dólares 

norte-americanos, em 1995 esse valor foi de 104.000 milhões e em 2014 esse teve um 

salto significativo no valor de 1.425 mil milhões de dólar (OMT, 2015). 

Segundo OMT (2014), a chegada de turistas internacionais teve um recorde de 

crescimento em 2014 teve um crescimento aproximadamente de 1.133.000 em escala 

mundial enquanto que em 2013 o crescimento foi a torno de 1.087 milhões. Ainda 

segundo a OMT (2015), esse crescimento expressivo se deu devido à contribuição 

significativa que os países têm dado com um planejamento e gestão integrada, no caso 

da Europa, por exemplo, que liderou a contribuição com 3% em ternos absolutos, 
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portanto com mais de 15 milhões de turistas internacionais em 2014 e um total de 582 

milhões de chegadas. Porém, a  

 
região das Américas registrou o crescimento mais rápido de todos com 

um aumento de 8% número de chegadas internacionais, atingindo 181 

milhões de euros (mais de 13 milhões em 2013). A Ásia do Pacifico 

cresceu 5%, equivalente há 14 milhões de turistas. O turismo 

internacional no Médio Oriente também teve a sua parcela de 

participação com 5% que foi recuperada após dois anos de queda. A 

região atraiu mais de 3 milhões turistas internacionais em 2013, 

elevando o total para valor estimado de 51 milhões. Houve também 

um aumento do turismo internacional na África atingindo total de 56 

milhões de turistas (OMT, 2015, p.4 “Tradução da autora”.). 

 

A demanda das atividades turística depende muitas vezes das condições 

geográficas, das condições socioeconômicas, número da população da localidade e a 

cultura. A participação da Europa no crescimento do turismo internacional como 

principal ator, se da muitas vezes pela facilitada de deslocamento que existe entre os 

países europeus e pela infraestrutura turística dos países. Além disso, a cultura e a 

historia são outros fatores que acabam influenciando, no caso, por exemplo, o Canadá 

quase 78,4% dos turistas que visitam o país é proveniente dos Estados Unidos, a China 

um terço dos turistas é composto por Japão e Coréia do Sul (RABAHY, 2003).  

O turismo tem um potencial significativo como um motor de crescimento para a 

economia mundial. Em 2014 o turismo representa 5% do Produto Interno Bruto (PIB) 

na economia mundial e contribui com 8% na geração de emprego. Verifica-se que nesse 

crescimento o turismo internacional ocupa o quarto lugar (após combustíveis, produtos 

químicos e automotivos) nas exportações globais, com um valor de US $ 1 trilhão por 

ano, respondendo por 30% das exportações mundiais de serviços comerciais ou 6% do 

total das exportações (OMT, 2014). 

Ainda segundo o relatório, com relação às receitas, a Europa que apresenta 41% 

de receitas de turismo internacional em todo o mundo, teve um aumento de em termos 

absolutos de US $ 17 bilhões para $ 509.000.000.000 (383.000 milhões de euros), a 

Ásia atingiu US $ 377 bilhões (284 bilhões de euros), as Américas com o total de US $ 

10 bilhões aumentou para US $ 274 bilhões (206 mil milhões de euros). No Oriente 

Médio verificou-se um aumento de $ 4 bilhões para US $ 49 bilhões (37 mil milhões de 

euros) e na África de US $ 1 bilhão para US $ 36 bilhões (27 mil milhões de euros) 

(OMT, 2014).  
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         Figura 13: Panorama do Turismo Internacional OMT, 2015.  

         Fonte: OMT, 2015. 

 

Segundo a figura 13, o turismo internacional é responsável por 9% do PIB 

mundial, gera um em cada 11 empregos, é responsável por 1,5 bilhões em exportações, 

6% em comercio internacional e ainda representa 30% nas exportações em serviços 

(OMT, 2015).  

O desenvolvimento do turismo quando é embasado num planejamento integrado 

em que considera o envolvimento da comunidade local na cadeia de valor do turismo 

pode, contribuir para o desenvolvimento da economia local e para a redução da pobreza 

(OMT, 2014). Além de impactos econômicos do turismo, há também impactos 

ambientais, sociais e culturais do turismo (Rabahy, 2003; Dias, 2008). O quadro 2 traz 

um resumo dos impactos do turismo sobre a comunidade local. 

 

Efeitos Positivos Negativos 

Econômicos Geração de Renda, contribuição ao PIB; 

Criação de empregos; 

Estabilização da balança de pagamentos; 

Distribuição de renda; 

Entrada e ganhos em moeda estrangeira; 

Promove o desenvolvimento da 

infraestrutura; 

Desenvolvimento regional; 

Finanças públicas; 

Câmbio e relações de troca. 

Conservação da infraestrutura 

exclusivamente para o turismo; 

Inflação e aumento dos preços; 

Especulação imobiliária; 

Aumento do custo dos serviços 

públicos; 

A necessidade de investir em 

infraestrutura dispendiosa que pode 

ser usado apenas em parte do ano; 

Economia local dependente do 

turismo;  

Favorece o desvio dos benefícios 

econômicos Cria um novo custo de 

vida sem estrutura adequada; 

Transformação e modificação nas 

ocupações profissionais. 
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Ambientais Conservação de áreas naturais importantes; 

Conservação de lugares histórica e 

arqueológica; 

Melhoria na qualidade do meio ambiente; 

Aumento da consciência sobre o meio 

ambiente; 

Criação de áreas protegidas. 

Poluição da água, do ar, sonora e 

visual; 

Danos no patrimônio histórico; 

Degradação ecológica; 

Problemas relacionados ao uso e 

ocupação do solo; 

Problemas de saneamento básico; 

Invasão de áreas protegidas; 

Causa transtorno ao ecossistema; 

Esgotamento de combustíveis fóssil; 

Esgotamento de recursos minerais; 

Geração de resíduos; 

Perturbação do hábito natural; 

Tratamento do lixo. 

Socioculturais Conservação e preservação do patrimônio; 

Intercambio cultural e acesso a novos 

costumes, tradições e hábitos; 

Revitalização dos costumes; 

Melhora o conhecimento da cultura local; 

Contribui para a criação de identidade 

local. 

Aumento dos problemas sociais 

como: Crime, prostituição e drogas; 

Introdução de palavras estrangeiras 

no vocabulário; 

Pressão para substituir o artesanato 

tradicional; 

Novos hábitos alimentares; 

Perda da autenticidade das 

manifestações culturais; 

Perda da identidade cultural; 

Modificação dos padrões de 

consumo; 

Perda de comodidade dos 

habitantes. 

  Quadro 2: Impactos do Turismo. 

   Fonte: OMT, 2001; VELOSO, 2003; DIAS, 2008. Elaboração própria. 

  

Além de proporcionar os impactos citados no quadro 2 , o turismo também 

proporciona o desenvolvimento de outros setores da econômica local, tais como 

entretenimento, comércio, transporte, meios de hospedagem, agências de viagens, 

restaurantes, infraestrutura local, como estradas, aeroportos, saneamento, entre outros 

(CUNHA e CUNHA, 2005). Partindo do pressuposto que os impactos estão 

intimamente ligados proporcionando assim um turismo pautado nos princípios da 

sustentabilidade, Beni (2001), ressalta que a pratica turística pode ser vista como um 

sistema, onde as partes permanecem interligadas em busca do mesmo proposito. Ainda 

de acordo com o autor as partes desse sistema são: o ecológico, o social, o econômico e 

o cultural. Nesse sentido, torna-se possível alcançar o desenvolvimento sustentável do 

turismo quando esses subsistemas interagirem entre elas com harmonia de forma que 

não comprometa o equilíbrio de cada um (BENI, 2001). 

Considerando o contexto de Cabo Verde, percebe-se que o turismo é para o 

governo cabo verdiano o vetor essencial para o desenvolvimento do país. O governo 

tem elaborado um conjunto de planos que embasa o planejamento do setor com o intuito 

de garantir que o mesmo possa gerar impactos econômicos, sociocultural e ambiental 
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sobre a comunidade local e para o país. Desses planos pode-se citar o Plano Estratégico 

para o Desenvolvimento do Turismo em Cabo Verde, Plano Nacional para o Meio 

Ambiente, Politicas de Proteção Ambiental, etc. 

Partindo do contexto apresentado, Cabo Verde também registra dados 

significativos mapeados pelo Instituto Nacional de Estatística, Banco de Cabo Verde, 

Banco do Espirito Santo, além dos dados da Organização Mundial do Turismo e do 

World Turism Counsil.  

De acordo com a tabela 4, percebe-se que de 2011 a 2012 o impacto do turismo 

sobre a econômica foi de 4%, porém em 2013 passa para 5%, com isso percebe-se um 

aumento da receita bruta de turismo de 289,87 US$ em 2011 e em 2013 de 360,49 US$. 

Esse aumento em 2013 pode ser explicado pelo impacto que o turismo teve na 

economia mundial em 2013. Nesse período registrou um crescimento de 52 milhões de 

turistas batendo um recorde de 1.097 milhões de chegadas (OMT, 2013).  Já com 

relação à receita bruta per capita de turismo por dia não foi favorável, visto que houve 

uma diminuição de 12.094 (2011) para 11.538 (2013).  

 

Tabela 3: Principais Indicadores do Turismo do Banco de Cabo Verde. 

 

Fonte: Relatório Anual do Banco de Cabo Verde (2013). 

  

Segundo Índice de Competitividade de Viagens e Turismo (TTCI) de 2013, Cabo 

Verde foi classificado em 87° lugar no ranking global no que tange a quadro 

regulatório, ao ambiente empresarial e aos recursos humanos, culturais e naturais 

(CABO VERDE, 2012). Partindo dos impactos que o turismo desencadeia em Cabo 

Verde a hipótese que norteou o andamento do trabalho foi a seguinter:  

O Turismo afeta positivamente o desenvolvimento sustentável em Cabo Verde. 
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CAPÍTULO 3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Caraterização da pesquisa 

 

O Estudo apresentado teve um caráter descritivo, uma vez que procurou 

investigar e observar o fenômeno – turismo em Cabo Verde, do ponto de vista do 

desenvolvimento sustentável. Segundo Vergara (2009), estudos descritivos são aqueles 

que procuram estudar as características de determinada população ou determinado 

fenômeno.  Ainda de acordo com o objetivo geral da pesquisa caracteriza-se como uma 

pesquisa exploratória dado que o objetivo do trabalho foi realizar um estudo do 

fenômeno turístico em Cabo Verde sob a ótica do desenvolvimento sustentável em 

Cabo Verde. O trabalho teve como objetivo realizar um estudo analítico entre os 

indicadores do turismo e os indicadores do desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. 

Tratou-se de um estudo quantitativo, na qual foi possível elaborar hipótese que 

posteriormente foi colocada à prova por meio de analise multivariado (regressão 

múltipla) e também se fez uso da estatística descritiva para analisar os dados. 

O detalhamento dos procedimentos metodológicos adotado no presente trabalho 

está sistematizado na figura a seguir. 

 

Figura 14: Sistematização dos procedimentos metodológico da pesquisa. 

Fonte: Elaboração Própria. 

Planejamento da 
Pesquisa 

• Delimitação do escopo 
do trabalho 

• Definição do Tema 

Revisão da Literatura 

Panorama geral sobre o 
tema 

Elaboração do problema 
de pesquisa 

Objetivos da Pesquisa 

• Elaboração do objetivo 
Geral  

• Elaboração dos 
objetivos espeificos 

Revisão da Literatura 
Determinação da 
Metodologia de 

Pesquisa 
Coleta dos Dados 

Análise dos Dados e 
Discussão dos 

Resultados 

Conclusões , Limitações 
e Recomendações  



 

57 
 

3.2.Método, Material e Análise dos dados 

3.2.1. Levantamento Bibliográfico 

 

Para a construção da revisão da literatura do presente trabalho, foi realizado um 

levantamento de textos que tratam sobre o tema desenvolvimento sustentável, turismo, 

turismo sustentável, Ecoturismo, turismo em Cabo Verde, indicadores do turismo em 

Cabo Verde e indicadores do desenvolvimento sustentável. O primeiro levantamento 

teve foco o turismo em Cabo Verde considerando a natureza e a analise dos estudos 

realizados sobre o turismo no país, a legislação e a estatística sobre os indicadores do 

turismo em Cabo Verde. Posteriormente, o foco foi no tema desenvolvimento 

sustentável, turismo, ecoturismo e turismo sustentável. A definição do desenvolvimento 

sustentável apresentado pelo Relatório Nosso Futuro Comum norteou a discussão e o 

alcance dos objetivos do trabalho. 

 

Os trabalhos de Daun et al (2009), Carvalho (2010) e Conceição (2014) retratam 

o turismo em Cabo Verde do ponto de vista qualitativo descritivo e que foram utilizados 

na construção da visão sobre o turismo em Cabo Verde nesse trabalho, vale mencionar o 

trabalho de Duan et al (2009), Carvalho (2010) e da Conceição (2014). O 1° traz uma 

visão do contexto da evolução do setor e das recentes reconfigurações no panorama 

turístico do país. Já o 2°, o autor faz um analise dos fatores estratégicos do turismo em 

Cabo Verde enquanto que o 3° trabalho analisa o potencial do mercado turístico 

internacional de Cabo Verde e a competitividade turística das ilhas do país. 

Os trabalhos apresentados no quadro 3 foram filtrados na base de dados do 

portal do conhecimento de Cabo Verde. Posteriormente, foi filtrado um conjunto de 

documentos e planos no site do Ministério da Economia, Crescimento e 

Competitividade (MECC) e no Ministério do Ambiente, Agricultura e Pesca que traz o 

panorama sobre o turismo no país.  

Além do levantamento de trabalhos que trazem um panorama sobre a economia 

do país e do turismo desenvolvido em Cabo Verde, também foi levantado artigos sobre 

o turismo sustentável, turismo e desenvolvimento sustentável. Foi realizado pesquisa 

nas seguintes bases de dados: web of Science, google scholar e Just Store. Utilizou-se as 

seguintes palavras chaves: turismo, turismo sustentável e desenvolvimento sustentável. 

Na língua inglesa foi utilizado sustainable development, tourism e sustainable tourism. 
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Além de utilizar meio eletrônico para realizar a busca de trabalhos sobre esses temas, 

foram utilizados também livros que trazem discussões muito ricas sobre os mesmos.  

 

Atores Documentos 

Instituto Nacional de 

Estatística de Cabo Verde  

 

 

Estatística do Turismo (2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 

2011; 2012; 2013; 2014). 

Evolução da procura turística em  

Cabo Verde segundo ano, 2000 á 2011. 

Movimentos Nos Aeroportos E Aeródromos  2007-2014. 

 

Ministério da Economia, 

Crescimento e 

Competitividade (MECC) 

Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo em 

Cabo Verde 2010/2013. 

 

Ministério do Ambiente, 

Agricultura e Pesca 

Plano de Ação Nacional para o Ambiente (PANA). 

Banco Nacional de Cabo 

Verde  

 

Relatório Anual de Contas Nacionais (2005; 2006; 2007; 

2008; 2009; 2009; 2010; 2011; 2012) 

Indicadores Económicos & Financeiros Dezembro (2005; 

2006; 2009; 2010; 2011; 2014; 2015). 

OMT Panorama Geral sobre o Turismo Mundial (2014; 2013); 

Relatório Anual do Turismo (2013, 2014, 2015). 

Instituto Nacional de 

Estatística de Cabo Verde 

Projeções Demográficas de Cabo Verde 2010-2030 (2013); 

Inquérito sobre Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos 

Urbanos (2011); 

Estatísticas do Emprego e Mercado de Trabalho (2015); 

Mulheres e Homens em Cabo Verde (2008); 

Relatório sobre a Biodiversidade em Cabo Verde (2009). 
Quadro 3: Documentos sobre Cabo Verde. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A seguir, os quadros 4, 5 e 6 trazem um resumo sobre os artigos filtrados nas 

bases de dados citados e utilizados no trabalho. Dos trabalhos mapeados percebe-se que 

cada autor traz um ponto de vista sobre os temas. É essencial ressaltar que todos os 

artigos do quadro 4 trazem um consenso de que o termo desenvolvimento sustentável 

firmou as suas bases nas discussões depois da elaboração do Relatório Nosso Futuro 

Comum. 

 

Atores 

Matos e  Rovella, 2010; Gonçalves, 2005; Camargo, 2002; Oliveira, 2002; Clube de Roma, 

1972; Oliveira, 2012; Nosso Futuro Comum, 1991; Barbieri, 1997; Duarte, 2012; Lafer, 1996; 

Barbosa, 2008; Veiga, 2010; Buarque, 1999; Barbieri, 2009; Sachs, 1993; Barbieri et al, 2010. 
Quadro 4: Referencial sobre o desenvolvimento sustentável. 

Fonte: Elaboração própria. 
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O quadro 5 por sua vez traz um resumo dos trabalhos sobre o turismo e em 

seguida o quadro 6 traz o referencial dos trabalhos sobre o turismo sustentável 

utilizados na revisão bibliográfica do presente trabalho. 

 

Atores 

Corner, 2001; Andrade, 2000; Oliveira, 2000; Dias, 2008; Dias e Aguiar, 2002; OMT, 2012; 

Ricco, 2011; Petrocchi, 2009; Goeldner et al, 2002; Oliveira, 2002; Rabahy, 2003; Dias, 

2008; Panorama do Turismo Internacional, 2015; OMT, 2014 e 2015. 
Quadro 5: Referencial sobre o turismo. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Atores 

OMT, 2014; ONUBR, 2014; Dias, 2008; Corner, 2001; Código Mundial de Ética do Turismo, 

2011; Candiotto, 2011; Hanai, 2011; Beni, 2003; Patrocchi (2009); Dias, 2008; Veloso, 2003; 

Swarbrooke, 2000; OMT, 2004; Dias, 2003; Brasil, 2008; Dias e Aguiar, 2002; Conti, 2003; 

São Paulo, 2010; Campos, 2005. 
Quadro 6: Referencial do turismo sustentável. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir desse mapeamento, percebe-se que os atores retratam o turismo como 

um vetor essencial para o desenvolvimento tanto das comunidades locais como da 

economia mundial. Porém, eles colocam que o turismo tem que ser embasado num 

planejamento norteado pelos princípios da sustentabilidade.  

 

3.2.2.  Coleta dos Dados  

 

 Para o sucesso de uma pesquisa em turismo quer qualitativa quer quantitativa, é 

necessário que ela esteja embasada nos seguintes passos: identificação do problema, 

analise do objeto de estudo, determinar os objetivos, desenvolver um formato da 

pesquisa, coletar dados, identificar a técnica de análise dos dados, tabular e analisar, 

interpretar os resultados (GOELDNER, 2002).   

Contudo, Rabahy (2003) salienta que além de determinar o modelo mais 

adequado para a pesquisa é necessário também estabelecer as variáveis dependente, ou 

seja, aquele que é influenciado e as variáveis independentes aquele que influência. Na 

pesquisa aqui apresentada, a variável dependente foi o desenvolvimento sustentável em 

Cabo Verde e a variável independente o turismo em Cabo Verde. Para analisar a 

variável dependente em relação a variável independente, ambos foram desdobrados em 

um conjunto de indicadores do turismo em Cabo Verde e indicadores das dimensões 

(social, economia e ambiental) do desenvolvimento sustentável em Cabo Verde.  
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Os indicadores oferecem um conjunto de elementos que auxiliam os tomadores 

de decisão no processo de planejamento e gestão da atividade turística. Além disso, o 

indicador é um  

“(...) parâmetro, ou valor calculado, fornecendo indicações sobre ou 

descrevendo o estado de um fenómeno, do meio ambiente ou de uma 

zona geográfica, de uma amplitude superior às informações 

diretamente ligadas ao valor de um parâmetro” (OCDE, 2002, p. 191). 

 

Na literatura encontra-se um conjunto de estudos sobre os indicadores do 

turismo sustentável, como por exemplo, o trabalho de OMT (1997); Magalhães (2001); 

Bossel et al (1999); Blackstock (2007); Choi e Sirakaya (2006); Giumelli, 2008.  Os 

indicadores são ferramentas que auxiliam na obtenção de informações, dessa forma, 

devem estar relacionados com o fenômeno que se pretende estudar, ou seja, é 

importante escolher indicadores de acordo com o ambiente em estudo (NIHUES, 2007).  

Dessa forma, para a composição da variável Independente (Turismo em Cabo 

Verde) foram determinados os seguintes indicadores: 

 Receitas de Turismo (US$); 

 Capacidade de alojamento; 

 Taxa de ocupação e; 

 Estabelecimentos hoteleiros; 

 

Os indicadores do turismo mencionados acima permitem analisar o 

desenvolvimento do setor turístico de uma determinada localidade. A partir desses 

indicadores é possível extrair um conjunto de informações essenciais para a elaboração 

de planos e programas voltados para a gestão dos destinos turísticos. Esses indicadores 

são utilizados pelo Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde para produzir um 

conjunto de informações confiáveis, que posteriormente podem auxiliar os tomadores 

de decisão no planejamento do setor turístico cabo-verdiano (INECV, 2014).  

Assim, com o indicador Receita do Turismo é possível verificar os gastos que os 

turistas realizaram numa determinada localidade e ainda consegue-se analisar o seu 

impacto na formação do PIB. A receita do turismo é capaz de produzir o efeito 

multiplicador na economia dos países receptores (OMT, 2005; OMT, 2014; OMT, 

2013; SIENA e OLIVEIRA, 2009; DIAS, 2005; SINCLAIRE e STABLER, 2009; 

SIRAKAYA, 2001). O indicador receita do turismo é utilizado pela Organização 

Mundial do Turismo para analisar a tendência do crescimento do turismo mundial em 
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diversos países e a sua contribuição para o PIB mundial, geração de empregos, rendas e 

divisas. O Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) também faz uso do 

indicador para investigar o seu impacto na economia, com o objetivo de avaliar e 

quantificar o valor da contribuição de Viagens & Turismo para o PIB e o emprego 

(WTTC, 2014). 

Já o estabelecimento hoteleiro permite analisar quantos hotéis, pousadas, 

pensões e aldeamento turísticos existem numa determinada localidade turística, e qual a 

sua capacidade de oferecer serviços de alojamento aos turistas (INECV, 2014; 

PORTUGAL, 2010).  Enquanto que o indicador capacidade de alojamento oferece 

dados capazes de proporcionar análise sobre o número máximo de indivíduos que um 

determinado estabelecimento deve receber (PORTUGAL, 2010; INE, 2014).  

O indicador taxa de ocupação está diretamente relacionado com o uso dos 

alojamentos, uma vez, que ela analisa a relação entre o número de dormidas e o número 

de camas de um determinado estabelecimento. Os indicadores capacidade de 

alojamento, estabelecimentos hoteleiros e taxa de ocupação são utilizados pelo governo 

de Portugal e de Cabo Verde para acompanhar a capacidade do setor turístico, além de 

oferecer um quadro rico de informações para o planejamento e gestão do setor 

(PORTUGAL, 2010; INECV, 2014).  

Além dos indicadores do turismo foi necessário determinar os indicadores do 

desenvolvimento sustentável para poder mensurar a variável dependente desse estudo.  

Para acompanhar as ações dos países em busca de um desenvolvimento mais 

responsável houve a necessidade de estabelecer um quadro de indicadores para cada 

dimensão do desenvolvimento sustentável (IBGE, 2015). Dessa forma, o IBGE em 

2015 apresentou um documento que reuniu 63 indicadores particulares do país de 

acordo com cada dimensão. Esses indicadores foram frutos de um trabalho com base 

nas discussões levantadas da Comissão para o Desenvolvimento Sustentável - CDS, das 

Nações Unidas (Commission on Sustainable Development - CSD) que se iniciou em 

1992, além das discussões norteadas por dois documentos consideradas o marco inicial 

do debate sobre o desenvolvimento mundial, que são eles: o documento “Limites do 

Crescimento (1983)” e o “Relatório Nosso Futuro Comum (1987)”. Partindo disso, 

houve a necessidade de elaborar um instrumento que guiasse as ações e ao mesmo 

tempo acompanhá-las de forma conjunta em direção ao desenvolvimento mais 

responsável. O indicador permite elaborar um conjunto de informações capaz de 
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identificar variações no crescimento e comportamentos em relação á outros países 

(IBGE, 2015).  

 Para a seleção dos indicadores do desenvolvimento sustentável em Cabo Verde 

utilizados no trabalho, foi considerada a definição do desenvolvimento sustentável 

apresentado pelo Nosso Futuro Comum: desenvolvimento sustentável é aquele 

“desenvolvimento que permite satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a 

satisfação das necessidades das gerações futuras” (CMMAD, 1987, p.9). Além disso, 

considerou que é importante que o desenvolvimento do turismo esteja embasado nos 

princípios da sustentabilidade de forma que ela seja economicamente viável, 

ambientalmente sustentável e socialmente equitativa (SAARINEN, 2006; OMT, 2001; 

DIAS, 2003; VELOSO, 2003). Os indicadores do desenvolvimento sustentável em 

Cabo Verde foram selecionados com base nos indicadores elaborados pelo IBGE 

(2015). 

Sendo o turismo considerado uma atividade econômica que tem alto impacto no 

desenvolvimento dos países, o mesmo exige um planejamento adequado que permita 

efetuar de forma eficiente a distribuição dos benefícios traduzidos em melhorias para a 

comunidade local e para o país. Contudo, para monitorar a relevância desses benefícios 

exige que o poder público desenhe um conjunto de indicadores que possam auxiliar na 

coleta de informações e em seguida a interpretação dos resultados (SAARINEN, 2006; 

CHOI e SIRAKAYA, 2006).   

 Atualmente, os impactos do turismo tem recebido grande relevância nos estudos 

acadêmicos com relação ao desenvolvimento de sistema de monitoramento. Esse 

esforço tem sido direcionado com o propósito de estudar o turismo considerando o 

aspecto econômico, social, ambiental e cultural, ou seja, considerar os problemas 

ambientais, sociais e culturais que o turismo pode desencadear nas comunidades locais 

(CHOI e SIRAKAYA, 2006). Percebe-se que o turismo engloba um contexto muito amplo 

que exige a criação de um sistema de indicadores da sustentabilidade do turismo 

(OLIVEIRA et al, 2011). 

Segundo Oliveira et al (2011), a partir dos indicadores da sustentabilidade do 

turismo, é possível identificar um conjunto de informações sobre a questão ambiental, 

social e cultural que posteriormente auxiliam os tomadores de decisão no planejamento 

do destino turístico. De acordo com OMT (2005), a seleção dos indicadores para a 

mensuração do turismo sustentável deve ser feita de forma prioritária, portanto deve ser 

feita considerando os impactos prioritários que o fenômeno causa na localidade. Ainda 
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de acordo com OMT (2005), a seleção dos indicadores deve considerar a relevância do 

indicador para a comunidade selecionada; viabilidade na seleção de informações sobre o 

indicador; credibilidade da informação, confiabilidade e comparabilidade com outras 

regiões (OMT, 2005). 

Partindo dos estudos na literatura, optou-se em determinar os indicadores mais 

relevantes para o governo de Cabo Verde no monitoramento dos impactos do turismo. 

Para a dimensão econômica optou-se pelo indicador PIB per capita, Taxa de 

desemprego, Balança de pagamento, Taxa de participação do sexo feminino e 

masculino na força de trabalho. Já para a dimensão social optou-se pelo indicador Taxa 

de alfabetização, Taxa de crianças do sexo feminino e masculino fora da escola 

primária, Taxa de mortalidade infantil, Taxa de matriculas escolar no ensino 

fundamental e o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano).  

Com relação à dimensão ambiente percebeu-se uma carência de dados no site do 

instituto nacional de estatística do país e optou-se em coletar os dados dos indicadores 

ambientais no site do Banco Mundial. Para mensurar essa dimensão optou-se pelos 

indicadores Emissões de CO2, Área florestal e Terras agrícolas. Houve um esforço 

inicial de compilar dados em relação à taxa de acesso à água potável, taxa de acesso ao 

esgoto e número de espécies em extinção e aéreas protegidas, porém verificou-se uma 

escassez de dados no sistema de informação sobre o meio ambiente do Ministério do 

Meio Ambiente de Cabo Verde.  

Existe uma coletânea de relatórios sobre os planos de adaptação e de 

biodiversidade no país, no entanto os mesmos acabam se referindo aos dados do ano 

vigente. Os dados disponibilizados eram referentes ao ano de 2010, 2011, 2012 e 2013, 

os quais são limitados para realizar os testes de regressão múltipla. Considerou-se 

também que não seriam dados suficientes para obter significância estatística para o 

modelo, assim optou-se em utilizar os dados dos indicadores ambientais compilados 

pelo Banco Mundial, que foram emissões de CO2, área florestal e terras agrícolas. 

Considerando o turismo um fenômeno que contribui com o efeito multiplicador 

na geração de emprego, na economia do país, nas receitas públicas, na balança de 

pagamento, optou-se como indicador da dimensão econômica também o PIB per capita, 

Taxa de Desemprego, Balança de pagamento, Taxa de participação do sexo feminino e 

masculino na força de trabalho do país, justamente pelo fato do turismo influenciar de 

forma significativa essas variáveis na economia local (RABAHY, 2003; VIEIRA, 2013; 

OMT, 2015). Dessa forma, o objetivo da escolha desses indicadores foi analisar 
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exatamente o grau de impacto que esse fenômeno tem sobre as variáveis sociais, 

econômicas e ambientais no país. 

Segundo Mascarenhas (2004), estudar os indicadores sociais e econômicos é 

fundamental, uma vez que eles permitem analisar as condições sociais e econômicas da 

população, e consequentemente, analisar o bem estar de uma determinada localidade. 

São ferramentas de extrema importância na elaboração de politicas públicas bem como 

para o monitoramento e avaliação dos mesmos. Um dos indicadores utilizado foi o PIB 

per capita, que permite analisar as condições sociais de uma determinada localidade 

considerando o número da população. Por meio desse indicador é possível analisar a 

competitividade dos destinos turísticos (DWYER e KIM, 2003).  

Esse indicador foi respaldado no trabalho sobre o Índice de Competitividade do 

Turismo Nacional (Brasil, 2009; 2010). Foi também objeto de estudo no trabalho de 

Perobelli et al (2015), que realizaram uma análise de convergência espacial do PIB per 

capita em Minas Gerais entre os anos 1975-2003. Vieira (2013) fez uso do PIB per 

capita e de outros indicadores econômicos para explicar a escolha de 65 destinos 

turísticos indutores do desenvolvimento turístico pelo Ministério do Turismo e também 

analisou a variação da competitividade desses destinos e a variação dos indicadores de 

desenvolvimento socioeconômico selecionados.  

Pinheiros et al (2010) optaram por trabalhar com o PIB além de outros 

indicadores para explicar o turismo dos principais destinos litorâneos da Bahia, no 

período de 1998 à 2008.  O Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), também 

faz uso do PIB para analisar a sua tendência ao longo dos anos considerando a 

contribuição do turismo para o seu crescimento mundial. Segundo WTTC (2014), a 

contribuição direta de viagens e turismo para o PIB em 2013 foi de USD 2.155.4 

correspondente 2,9 % do PIB mundial e a expectativa é que esse valor cresça para USD 

3.379.3 correspondente 3,1% do PIB mundial em 2024. 

Porém, o impacto do turismo nos indicadores econômicos e sociais dependente 

muito do nível de desenvolvimento do país. De acordo com Rabahy (2003), o efeito do 

turismo para os países em nível intermediário de desenvolvimento é muitas vezes mais 

significante, portanto, esses países consideram o turismo um fator importante para a 

geração de emprego e renda. Contudo, mesmo para os países desenvolvidos esse 

fenômeno também tem uma contribuição expressiva de 3,6% na formação do PIB, 

muitas vezes essa parcela de contribuição advém do turismo interno desses países. 
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Além dos efeitos diretos dos gastos turísticos, existem também os impactos 

indiretos do turismo sobre o país receptor, os quais podem contribuir para a geração de 

emprego e renda em outras áreas da economia envolvidas, tais como hotéis, 

restaurantes, agências de viagens e empresas de transporte (RABAHY, 2003; BRASIL, 

2010). Considerando a geração de emprego outro impacto que a atividade turística 

desencadeia, o próximo indicador utilizado para analisar foi à Taxa de Desemprego em 

Cabo Verde. Segundo OMT (2005), o turismo é um fenômeno que depende do fator 

humano para a sua expansão, por isso a tendência desse fenômeno é contribuir para o 

surgimento de inúmeros postos de trabalho, porém muitas vezes informais.  

Além, de contribuir para a geração de empregos, contribui também para a 

distribuição de renda, que, por conseguinte contribui para a melhoria de vida da 

população local (LAGE e MILONE, 2001; OMT, 2005; BRANDÃO, 2012; VIEIRA, 

2013). De acordo com Vieira (2013), é importante considerar que a geração de emprego 

através do desenvolvimento da atividade turística pode causar a chamada sazonalidade 

da atividade, ou seja, pode contribuir para o aumento do número de desemprego na 

localidade quando essa atividade se encontra fora da temporada turística. Outro ponto é 

a desigualdade na remuneração comparada com outros setores da economia. 

 De acordo com WTTC (2014), o turismo gerou aproximadamente 100.894.000 

empregos diretos em 2013, correspondendo a 3,4 % do número total de empregados no 

mundo. Esse valor inclui o número de empregos originado por hotéis, agentes de 

viagens, companhias aéreas, atividades de lazer e outros serviços de transporte. Espera-

se um aumento significativo nos próximos 10 anos num valor aproximadamente de 

USD 1.310.9 que significa 4,9% do número total de empregados no mundo (WTTC, 

2014).  

Além da Taxa de Desemprego, determinou-se analisar a Taxa de participação do 

sexo feminino e masculino na força de trabalho do país. Um dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável é desenvolver um ambiente igualitário no que tange a 

integração da mulher no mercado de trabalho. Atualmente, existe um conjunto de ações 

desenvolvidas pelos governos locais em relação a esse quesito, mas ainda as mulheres 

enfrentem varias limitações no mercado de trabalho, principalmente com relação à 

remuneração quando comparada com a remuneração do sexo masculino 

(MADALOZZO e SHIRATORI, 2010).  

Esse indicador foi respaldado no trabalho de Madalozzo e Shiratori (2010) com 

o objetivo principal de analisar as diferentes participações dos gêneros no trabalho 
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doméstico como potencial influenciador na determinação das condições no mercado de 

trabalho. Os autores concluem que as mulheres têm uma dupla jornada de trabalho, e 

quanto maior for à participação da mulher no mercado de trabalho, melhor é a sua 

condição de barganha no seio familiar. Percebe-se que cada vez mais a mulher está 

investindo na sua formação acadêmica buscando se desenvolver como profissional de 

qualidade para destacar no mercado de trabalho assumindo cargos de melhores 

prestígios (TEYKAL e COUTINHO, 2007).  

Vários trabalhos acadêmicos fizeram uso desse indicador para estudar a presença 

do sexo masculino e do sexo feminino no mercado de trabalho, é possível citar os 

trabalhos de Fernandes (2013); OIT (2010); Teykal e Coutinho (2007); Madalozzo et al 

(2010); Querino et al (2012); Baylão e Schettino (2014). Considerando esses trabalhos 

de cunho significativo para esse indicador optou-se em inseri-la na analise do presente 

estudo.  

O próximo indicador analisado da dimensão econômica foi à Balança de 

Pagamento. O turismo além de influenciar na distribuição de renda, na formação do PIB 

per capita e na geração de emprego, influencia também na geração de divisas que, por 

conseguinte tem um impacto significativo na balança de pagamento especialmente nos 

países em desenvolvimento (RABAHY, 2003; OMT, 2005). 

Contudo, além da dimensão econômica foi utilizada também a dimensão social 

que posteriormente foi mensurada com indicadores sociais, tais como a Taxa de 

Alfabetização, Numero de matriculas escolar no ensino fundamental, Crianças do sexo 

feminino e do sexo masculino fora da escola primária, Taxa de Mortalidade Infantil e o 

IDH. Os indicadores sociais, especificamente os indicadores da saúde também são 

ferramentas que permitem analisar as condições básicas de saúde de uma determinada 

população, além de auxiliar na elaboração de políticas de saúde pública. A taxa de 

mortalidade infantil é um dos indicadores que compõem um conjunto de indicadores de 

saúde. A taxa de mortalidade infantil permite analisar o número de óbitos entre 0 e 1 

ano para cada mil nascidos vivos no determinado ano e localidade (JUNIOR e JACOBI, 

2009). 

Os resultados da mensuração desse indicador permitem que o governo local 

obtenha um quadro analítico sobre as condições do sistema público de saúde e o nível 

de desenvolvimento socioeconômico do respectivo país ou localidade. O indicador Taxa 

de Mortalidade Infantil é desdobrada em mais dois sub-indicadores, que são a taxa de 

mortalidade infantil neonatal, que corresponde à taxa de obtidos de crianças com menos 
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de 28 dias de vida, e a taxa de mortalidade pós-neonatal que significa o número de 

obtidos de crianças com 28 dias a 364 dias (JUNIOR e JACOBI, 2009).  Para a análise 

da dimensão social foi utilizada a taxa de mortalidade infantil respaldado no trabalho de 

(JUNIOR e JACOBI, 2009) para estudar o comportamento da taxa da mortalidade 

infantil em Caçapava do Sul, no período de 1997 a 2004. 

Além da Taxa de Mortalidade Infantil foi utilizada também à Taxa de 

Alfabetização, Matrícula escolar no ensino fundamental, Crianças do sexo feminino e 

do sexo masculino fora da escola primária em Cabo Verde. A Taxa de Alfabetização 

permite analisar o número de crianças na faixa de 15 anos ou mais que se possuem a 

capacidade de ler e escrever. É de responsabilidade dos governos municipais garantir o 

direito a educação para todas as crianças na faixa de 5 e 6 anos de idade. Além, de 

garantir condições básicas para as famílias para manterem as crianças nessa faixa de 

idade na escola. Esse indicador também oferece uma contribuição relevante no 

monitoramento do nível de desenvolvimento socioeconômico de uma determinada 

localidade (FERRARO, 2011). Esse indicador foi respaldado no trabalho de Faria et al 

(2008) e Ferraro (2015).  

Foi utilizado o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para analisar a 

variável independente em relação a variável dependente. O IDH lançado em 1990 

permite analisar o desenvolvimento de uma determinada localidade, incluindo a 

esperança média de vida, acesso a educação e as condições básicas (PNUD, 2010). O 

PNUD considera que o desenvolvimento humano é um conjunto de contrapartidas que o 

ser humano recebe para criar as condições necessárias para ter uma vida saudável. 

Assim, esse indicador muitas vezes é utilizado como ferramenta comparativa para 

analisar o nível de crescimento socioeconômicos dos países. Ele situa-se numa escala de 

0 e 1, que permite separar os países desenvolvidos (desenvolvimento humano muito 

alto), em desenvolvimento (desenvolvimento humano médio e alto) e subdesenvolvidos 

(desenvolvimento humano baixo), (PNUD, 2015). 

Os indicadores ambientais selecionados foram os seguintes à Taxa de Emissão 

do CO2, Área florestal e Terras agrícolas. É importante ressaltar que além de identificar 

os impactos sociais e econômicos advindos do setor turístico é essencial identificar 

também os impactos ambientais, visto que é uma atividade que acaba demando os 

recursos naturais para a sua realização e perfeição (DIAS, 2009; OMT, 2009). Sendo 

Cabo Verde um pequeno estado insular e por apresentar um quadro vulnerável no que 
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tange as mudanças climáticas estabelecer um sistema de mensuração é imprescindível 

para criar resiliência (CABO VERDE, 2013).  

Após a identificação dos indicadores do turismo em Cabo Verde e do 

desenvolvimento sustentável, iniciaram-se os testes estatísticos para analise da hipótese 

da pesquisa considerando a variável independente o Turismo em Cabo Verde e a 

variável dependente o Desenvolvimento Sustentável em Cabo Verde. Para que pudesse 

realizar os testes estatísticos e posteriormente testar a hipótese de pesquisa a variável 

independente foi desdobrada num conjunto de indicadores (Receita do turismo, 

Capacidade de Alojamento, Estabelecimento Hoteleiro e Taxa de Ocupação) revisados 

pela literatura e considerando a importância que cada um representa para o país. A 

mesma foi feita com a variável dependente. A variável dependente – desenvolvimento 

sustentável foi desdobrado nas dimensões da sustentabilidade estabelecida por um 

conjunto de autores na literatura, que são: a dimensão social, a dimensão econômica e a 

dimensão ambiental. Em seguida cada dimensão foi desdobrada em indicadores. Na 

figura 15 encontra-se a variável independente a variável dependente e os respectivos 

indicadores.   

 

Figura 15: A Variável Independente e Variável Dependente do estudo. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Com a determinação da hipótese de pesquisa e dos indicadores do turismo e do 

desenvolvimento sustentável em Cabo Verde, o próximo passo foi à coleta dos dados. 

Quanto à natureza da pesquisa é uma pesquisa ex post facto, pois utilizou-se dados já 

coletados e armazenados, portanto os dados foram secundários coletados no site do 

INECV, Banco Nacional de Cabo Verde (BCV) e do Banco Mundial. Segundo Black 

(1999), a pesquisa ex post facto, por vezes têm controle limitado sobre as possíveis 

variáveis independentes, uma vez que eles tendem a serem eventos de vida ou 

experiências, assim uma das limitações desse tipo de pesquisa é que a variável 

independente não é manipulável e sim observável.   

A maioria dos dados referente aos indicadores econômicos e sociais foram 

coletados no site de INECV e do BCV.  Desde 2011 as contas nacionais são compiladas 

pelo Sistema de Contas Nacionais
1
 (SCN 93) por recomendações da Comissão de 

Estatísticas das Nações Unidas. Em 2011 com o proposito de adicionar as 

recomendações dessa Comissão, o Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde 

firmou um acordo institucional junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e 

Departamento de Estatística das Nações Unidas para tornar a mensuração e a 

sistematização dos dados estatísticos econômicos mais confiáveis (INECV, 2015).  

O SCN é um sistema que agrupa informações sobre a capacidade de 

financiamento e do património de cada setor da economia como um todo (INECV, 

2015). Pode-se verificar que são fontes de dados públicos confiáveis.  

O INECV em 2013 realizou um Inquérito Multi-objectivo Contínuo (IMC), para 

recolher informações junto as família cabo-verdianas com objetivo de fornecer dados 

sobre as condições sociodemográficas das famílias para as instituições governamentais e 

internacionais para a elaboração de politicas e programas voltadas ao crescimento e 

redução da pobreza no país e contribuir para o alcance dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODM).  Esse inquérito foi realizado com uma amostra de 

9.918 agregados familiares selecionada de forma aleatória e independente com um nível 

de confiança de 90% (INECV, 2014). 

Assim, desses dados disponibilizados pelo INECV foram retiradas informações 

sobre os indicadores sociais analisados na pesquisa. E com relação aos indicadores 

ambientais foram extraídos no site do Banco Mundial. O Banco Mundial (BM) também 

                                                           
1
 Sistema de Contas Nacionais (SCN) “é um conjunto de coerente, consistente e integrado de contas 

macroeconómicas, de património e de quadros, baseados em conceitos, definições e classificações 

internacionalmente aceites”. 
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desenvolva um conjunto de informações referentes a diversos indicadores para todos os 

países do mundo. Optou-se em coletar os indicadores, Taxa de participação do sexo 

masculino e feminino na força de trabalho, Taxa de matricula escolar no ensino 

fundamental, Crianças do sexo masculino e feminino fora da escola primaria, IDH, 

Taxa de emissões CO2, Área florestal e Terras agrícolas, no site do Banco Mundial 

(BM), visto que não foram encontrados dados no INECV que pudessem cobrir o 

período temporal determinado. Mesmo com os dados coletados no BM, foi determinado 

outro período temporal, uma vez que os dados eram referentes ao ano de 2007 até 2014, 

assim a analise foi realizado separadamente. O quadro 7 traz de forma resumida os 

dados da pesquisa e a fonte de coleta dos mesmos. 
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Quadro 7: Os dados da pesquisa e a fonte de coleta. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A próxima seção traz as técnicas utilizadas para analisar os dados e a discussão dos 

mesmos. 

 

4.1. Procedimentos para Análise dos Dados  

 

Para a mensuração e analise dos dados foi utilizada a estatística descritiva, teste 

de hipótese e análise de regressão múltipla. Segundo Hair et al (2009), a regressão 

múltipla é uma técnica de dependência que deve ser usada apenas quando existe uma 

relação linear entre as variáveis e quando essas variáveis são métricas.  

Contudo, além das condições ressaltadas pelos autores há também outras 

condições necessárias que devem ser monitoradas antes da utilização da regressão 

múltipla. Essas condições são chamadas de suposições estatísticas da regressão múltipla 

(HAIR et al, 2009). Para esses autores, essas suposições são: a normalidade dos 

resíduos, a homoscedasticidade, ausência de autocorrrelação serial nos resíduos e a 

multicolinearidade entre as variáveis independentes. Ambas necessitam serem 

monitoradas antes que o pesquisador inicie a analise dos dados. Nesse caso é importante 

que as variáveis apresentem uma distribuição normal, ela é verificada através do teste 

Shapiro-Wilke (HAIR et al, 2009).  Além disso, é essencial que o conjunto de resíduos 

tenha uma variância homogênea, ou seja, os resíduos de cada observação de x deve 

apresentar uma variância homogênea em toda a extensão da variável independente. A 

homoscedasticidade pode ser verificada por meio de representação gráfica ou por meio 

do teste Levene (HAIR et al, 2009).    

Depois que a normalidade dos resíduos e a homoscedasticidade foram 

confirmadas, ainda não é o suficiente para avançar no analise dos dados. É necessário 

verificar a ausência de autocorrelação serial para averiguar que não existe relação de 

causalidade entre os resíduos e a variável independente de modo que a variável 

dependente (y) sofra influencia apenas da variável independente (x) (HAIR et al, 2009). 

Essa suposição pode ser observada por meio de representação gráfica e pelo teste de 

Durvin-Watson. 

A multicolinearidade permite observar se existe uma correlação muito alta entre 

as variáveis independentes do estudo. Quando isso acontece se torna difícil analisar a 

influencia que cada uma exerce sobre a variável dependente separadamente. O 
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diagnostico dessa suposição estatística da regressão pode ser observado por meio do 

coeficiente de determinação alto e quando o coeficiente de regressão não é significativo 

(sig maior que ἁ). Essa suposição pode ser analisada pelo valor do Fator de Inflação de 

Variação (VIF). Para o sucesso de uma analise estatístico com o uso da regressão 

múltipla é importante que nenhum desses pressupostos seja violado e que ambos sejam 

verificados antes do início da análise (HAIR et al, 2009). Além do uso das técnicas 

multivariadas para alcançar os resultados de determinada amostra, os testes de hipótese 

também permite fazer um conjunto de observações e delas tirarem as conclusões 

necessárias para o estudo. Para a verificação desses pressupostos na pesquisa e para 

análise dos dados foi utilizado à ferramenta estatística PASW-STATISTICS – SPSS 

18.0 e o Excel. 

 

4.2. Analise dos Dados e Discussão dos Resultados 

 

A análise foi realizada com o auxilio dos testes estatísticos, análise dos outliers 

através de boxplot, as análises de correlação entre a variável dependente e as variáveis 

independentes e o teste de hipótese do trabalho através da análise de regressão múltipla. 

Para a análise do teste de hipótese considerou o nível de significância de 10%, visto que 

os dados utilizados foram dados secundários coletados no site do Instituto Nacional de 

Estatística de Cabo Verde e por ser um órgão com um histórico de trabalhos voltados há 

estatística um pouco recente. Assim, algumas variáveis do estudo foram coletadas no 

site do Banco Mundial por causa de ausência de dados referentes ao período temporal 

do estudo. 

Para iniciar a analise dos dados da pesquisa, primeiramente foi realizado o teste 

de estatística descritiva (ver quadro 6) para observar o valor mínimo, máximo, a média, 

o desvio-padrão, a variância, assimetria (skewness) e curtose (kurtosis) das variáveis do 

estudo. De acordo com o quadro 6 a variável dependente Taxa de Desemprego 

apresenta um valor mínimo de 8,6 e o máximo de 21,4 com uma média de 14,14 e o 

desvio padrão de 3,18. A menor média encontra-se na variável Taxa de Desemprego e a 

maior média está na variável Balança de Pagamento.  
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Quadro 8: Estatística Descritiva das Variáveis do Estudo.  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

   

Além das medidas de posição foram também realizados testes para analisar a 

existência de valores atípicos (outliers). Esse teste foi realizado pela construção de 

gráficos mais conhecidos em testes estatísticos como Boxplot (Diagrama em Caixa) 

(SWEENEY, 2014). Segundo a figura 16 encontra-se valores atípico. Muitas vezes isso 

acontece quando a perda de dados durante a coleta. Porém, nesse caso todos os dados 

foram incluídos na base de dados do trabalho. Percebe-se também que a variável Taxa 

de Mortalidade Infantil apresenta uma dispersão menor em relação a variável Balança 

de pagamento.  

 
Figura 16: Boxplot. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Posteriormente, foi realizado o teste de analise de correlação entre os 

indicadores representantes da variável dependente e os representantes da variável 

independente. Para o cálculo da correlação normalmente utiliza-se o teste de Pearson 

(SWEENEY, 2014). É importante que correlação esteja situada entre 0 e 0,9 para evitar 

violar a suposição de multicolinearidade do modelo (HAIR et al, 2009).  Segundo o 

teste de Pearson, pode-se observar que existe uma correlação significativa entre variável 

dependente PIB per capita e a variável independente Receita do Turismo (r=0,508; p 

<0,1). Percebe-se também que existe uma correlação significativa entre a variável 

dependente Taxa de Mortalidade Infantil e a variável independente Receita do Turismo 

(r=0,481; p <0,1). Portanto, observa-se que os resultados corroboram com as 

expectativas do Governo de Cabo Verde em considerar o turismo o principal vetor de 

crescimento do país.  

 
Quadro 9: Análise de Correlação entre as Variáveis da pesquisa. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Analisando a variável dependente Taxa de Desemprego verifica-se que a 

correlação entre a Capacidade de Alojamento (r=0,604 p<0,1) e a variável 
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Estabelecimento Hoteleiro (r=0,627; p<0,1) apresentou significância estatística. Com 

relação a variável dependente Taxa de Alfabetização percebe-se que existe uma 

correlação significativa com a variável dependente receita do turismo (r=0,424; p<0,1), 

porém a correlação entre a Taxa de Alfabetização com o Estabelecimento Hoteleiro (r=-

0,479; p<0,1), Taxa de Ocupação (r=-0,253; p>0,1) e a Capacidade de Alojamento (r=-

0,361; p>0,1) não apresentou significância estatística. É importante ressaltar que alguns 

indicadores da variável independente apresentaram correlação negativa com os 

indicadores da variável dependente.  

 Após analise da correlação entre os indicadores da variável dependente e os 

indicadores da variável independente foram realizados a analise da regressão linear 

múltipla com o propósito de analisar a hipótese da pesquisa.  Foi desenvolvida analise 

de regressão múltipla para cada indicador da variável independente em relação a cada 

indicador da variável dependente do estudo  

 

Variáveis representantes da variável dependente – Dimensão econômica  

PIB per capita 

  

O primeiro indicador a ser analisado foi o PIB per capita. Os resultados da 

analise estão apresentados a seguir. Primeiramente foi feito testes estatísticos para 

verificar os pressupostos da regressão. Os pressupostos são a normalidade dos resíduos, 

homoscedasticidade, ausência de autocorrelação serial dos resíduos e ausência de 

multicolinearidade das variáveis independentes. A normalidade pode ser verificada com 

o teste de Shapiro-Wilk (SW). Esse teste permite analisar se podemos aceitar a hipótese 

nula (o valor de SW>0,000), ou seja, permite analisar se a distribuição dos resíduos 

apresenta uma distribuição normal (HAIR et al, 2009). Assim, analisando o valor de 

SW presente no quadro 10 conclui-se que os resíduos apresentam uma distribuição 

normal, o que significa que não se pode rejeitar a hipótese nula (0,242). 

 
Quadro 10: Teste Shapiro-Wilk. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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O próximo teste foi de homoscedasticidade.  Para verificar esse pressuposto da 

regressão foi utilizado o teste Levene, que consiste analisar as variâncias de uma 

população. O teste permite analisar se aceita a hipótese nula de que as variâncias da 

população são iguais e para isso é necessário que a significância do teste esteja acima de 

0,000. Analisando o quadro 11 percebe-se que o valor do teste Levene um é de 0,488 e 

desta forma não se pode rejeitar a hipótese nula. 

 

Quadro 11: Teste de Homoscedasticidade. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Já com relação ausência de autocorrelação serial o teste é feito por meio de 

Durbin-Watson. Segundo Hair et al (2009), existe ausência de autocorrelação serial 

entre os resíduos quando esse valor apresenta abaixo de 2,00. Verifica-se, portanto 

ausência de autocorrelação serial dos resíduos (1,696) (ver quadro 12). O ultimo 

pressuposto analisado foi a de multicolinearidade. Esse teste é verificado através do 

valor de VIF (Fator de Inflação de Variação). O VIF permite analisar se existe 

correlação alta entre as variáveis independentes e nesse caso verificou-se ausência de 

multicolinearidade (ver quadro 14). 

 Depois da analise dos pressupostos da regressão percebe-se que ambos foram 

satisfeitos, permitindo assim dar inicio aos testes de regressão para testar a hipótese da 

pesquisa e a significância do modelo. Iniciou-se primeiro o teste com a variável PIB per 

capita. Analisando o quadro 12 pode-se observar que o coeficiente de determinação (R²) 

é de 0,262 ou (26%) e o coeficiente de determinação ajustado (R² Ajustado) é de -0,066. 

Isso significa que os indicadores da variável independente utilizadas explicam -0,066%  

da variação da variável dependente PIB per capita. O modelo não é significante visto 

que o p>0,1.  

 
Quadro 12: Resultados da analise de regressão – PIB per capita. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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 O teste de regressão linear múltipla ainda apresentou o valor da soma dos 

quadrados no valor de 2045,146, isso quer dizer que esse valor seria a soma dos 

quadrados do modelo se caso fosse incluído apenas a média da variável dependente. 

Porém, com a inclusão das variáveis independentes esse resíduo cai para 1508,751.  

Com isso observa que melhorou a predição do modelo. Contudo, com F (0,800) e 

sig<0,1, conclui-se que o modelo não é significante e o que impede de rejeitar a 

hipótese de que o Beta é igual à zero. 

 
Quadro 13: Resultados da analise de regressão – PIB per capita. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 
Quadro 14: Resultados da analise de regressão – PIB per capita. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Devido o valor do p>0,1 e do valor de F (0,888) optou-se em retirar as variáveis 

independentes que apresentaram insignificância estatística para o modelo. Assim, foi 

realizado um segundo teste com as variáveis que apresentaram significância. 

Mesmo que as variáveis não terem apresentado significância estatística obteve-

se a seguinte equação:  

 

Produto Interno Bruto per capita= 63,098 + 0,333 * Receita do Turismo + 0,035 * Capacidade de Alojamento 

+ 0,063 * Estabelecimento Hoteleira - 0,028 * Taxa de Ocupação 
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Observando a equação pode-se concluir que quanto maior for à Receita, a 

Capacidade de Alojamento e do Estabelecimento Hoteleiro maior será o PIB per capita 

do país. Com isso quando maior for o coeficiente do indicador das variáveis 

independentes melhor será a formação do PIB per capita. Conclui-se que é importante 

para o governo de Cabo Verde incluir no planejamento estratégico medidas de 

melhormente do setor turístico, visto que isso tem um impacto direto sobre a formação 

do PIB per capita do país.  

 

Segundo Teste 

  

Para o segundo teste também foi analisado os pressupostos da regressão, a 

normalidade dos resíduos, homoscedasticidade, ausência de autocorrelação serial e 

ausência de multicolinearidade. A normalidade dos resíduos foi verificada no primeiro 

teste (Shapiro-Wilk), portanto concluiu-se que os resíduos apresentem uma distribuição 

normal, o que significa que não se pode rejeitar a hipótese nula. Já o teste de 

homoscedasticidade pode ser verificado por meio do teste Levene. Analisando o quadro 

11 (sig=0,488>0,1) percebe-se que não se pode rejeitar a hipótese nula (as variâncias da 

população são iguais).  

Após a confirmação dos pressupostos foi realizado o segundo teste com as 

variáveis que apresentaram significância estatística. Com um novo teste de regressão 

observa-se que o coeficiente de determinação (R²) é de 0,258 ou (26%) e o coeficiente 

de determinação ajustado (R² Ajustado) é de 0,196. Isso significa que a variável 

independente explica 20% da variação da variável dependente PB per capita, enquanto 

que com todas as variáveis independentes incluídas no modelo esse valor foi negativo -

0,066. 

 
Quadro 15: Resultados da analise de regressão – PIB per capita. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

Percebe-se que com o novo teste também existe ausência de autocorrelação 

serial uma vez que o valor de Durbin-Watson é de (1,739) (ver quadro 15) está dentro 
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do parâmetro recomendado pela literatura que é abaixo de 2,00 (HAIR et al, 2009). O 

modelo é significante com um p<0,1 (sig.0,064). 

O primeiro teste de regressão linear múltipla apresentou o valor da soma dos 

quadrados de 2045,146. Percebe-se que a soma dos quadrados continuou o mesmo valor 

com o segundo teste de regressão (2045,146). Porém, o valor residual do segundo teste 

aumenta para 1517,298 enquanto que o do primeiro teste foi 1508,751.  Com o valor do 

sig de 0,064 <0,1 rejeita-se a hipótese de que Beta é igual à zero. A variável estatística 

exerce influencia sobre a variável dependente e o modelo é significante.  

 
Quadro 16: Resultados da analise de regressão – PIB per capita. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Observando o quadro 17 pode-se concluir que a variável independente Receita 

do Turismo (t=2,043; p=0,064) impactou significativamente a variável dependente e 

com o coeficiente padronizado Beta (0,508) e com um coeficiente de regressão alta 

(0,329). Portanto, a hipótese da pesquisa foi suportada pela variável independente 

Receita do Turismo, visto que a mesma influencia a variável dependente representado 

pelo indicador PIB per capita.  

 
Quadro 17: Resultados da analise de regressão – PIB per capita. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

Assim, Partindo do segundo teste de regressão, foi originada a seguinte equação, 

considerando a variável dependente o PIB per capita (dimensão econômica).  

 

Produto Interno Bruto per capita = 71,333 + 0,329 * Receita do Turismo 
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Conclui-se que quando maior for o coeficiente padronizado de Beta maior é a 

influencia da Receita do Turismo na formação do PIB per capita do país. Com isso 

permite-se validar a hipótese de que o turismo influencia positivamente o 

desenvolvimento do país partido da observação da variável Receita do Turismo em 

Cabo Verde com o PIB per capita do país. Ainda de acordo com a equação pôde-se 

observar que quanto maior for a Receita do Turismo maior será o PIB per capita do país 

corroborando assim com a visão do governo de Cabo Verde em direcionar esforços para 

tornar o setor turístico mais competitivo e lucrativo.  

 

Balança de pagamento 

  

Antes de iniciar as analises do teste de regressão foi verificado os pressupostos 

de normalidade dos resíduos, homoscedasticidade, ausência de autocorrelação serial e 

ausência de multicolinearidade. A normalidade dos resíduos pode ser verificada com o 

teste de Shapiro-Wilk (SW). Assim, analisando o valor de Shapiro-Wilk (0,774) 

presente no quadro 18 conclui-se que os resíduos apresentem uma distribuição normal, 

o que significa que não se pode rejeitar a hipótese nula. 

 
Quadro 18: Teste Shapiro-Wilk. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

A análise do teste de homoscedasticidade pode ser verificada por meio do teste 

Levene presente no SPSS 18.0. Portanto, para verificar esse pressuposto da regressão 

foi utilizado o teste Levene para isso é necessário que a significância do teste esteja 

acima de 0,000. Analisando o quadro 19 percebe-se que o teste apresentou uma 

significância de 0,287 e desta forma não se pode rejeitar a hipótese nula. 

 
Quadro 19: Teste de Homoscedasticidade. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Conforme apresentado os pressupostos foram satisfatórios, iniciou-se assim os 

teste de regressão.  

 

Quadro 20: Resultados da analise de regressão – Balança de Pagamento. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

Com o teste de regressão percebe-se que o modelo não é significante por causa 

do valor do sig>0,1 e o valor de F (0,897) (ver quadro 21). Além disso, o valor do p das 

variáveis independentes é alto, o valor do coeficiente padronizado de Beta é baixo. 

Além de apresentar alta correlação serial (2,278). 

 
Quadro 21: Resultados da analise de regressão – Balança de Pagamento. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

As variáveis representantes do turismo em Cabo Verde, Receita do Turismo e 

Capacidade de Alojamento apresentaram significância negativa (t= -0,861; p= 0,411); 

(t= -1,268; p= 0,237). Além de apresentarem o coeficiente padronizado Beta negativo. 

Assim, conclui-se que as variáveis independentes não impacta a variável representante 

da variável dependente. Foi realizado segundo teste mais não houve mudanças 

significativas no valor do sig, do Durbin-Watson e do F. 

 

Quadro 22: Resultados da analise de regressão – Balança de Pagamento. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Mesmo não obtendo significância estatística pode-se considerar a seguinte 

equação: 

 

Balança de Pagamento= 290,936 - 0,802 * Receita do Turismo - 2,328 * Capacidade de Alojamento + 0,874 

* Estabelecimento Hoteleiro + 0,593 * Taxa de Ocupação 

 

 De acordo com a equação conclui-se que quanto maior for a Receita do Turismo, 

Capacidade de Alojamento, Estabelecimento Hoteleiro e Taxa de Ocupação maior será 

a influência na Balança de Pagamento do País.  

 

Taxa de desemprego 

 

Para o teste de regressão é essencial verificar a normalidade dos resíduos, 

homoscedasticidade, ausência de autocorrelação serial e ausência de multicolinearidade. 

Para analisar a normalidade dos resíduos foi feito o teste de Shapiro-Wilk (SW). 

Observando o valor de Shapiro-Wilk (0,689) presente no quadro 23 conclui-se que os 

resíduos apresentem uma distribuição normal, o que significa que não se pode rejeitar a 

hipótese nula. 

 
Quadro 23: Teste Shapiro-Wilk. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Já a verificação do teste de homoscedasticidade pode ser feito por meio do teste 

Levene. O teste permite analisar se aceita a hipótese nula de que as variâncias da 

população são iguais e para isso é necessário que a significância do teste esteja acima de 

0,000. Analisando o quadro 24 percebe-se que o teste apresentou uma significância de 

0,376 desta forma não se pode rejeitar a hipótese nula.  

 
Quadro 24: Teste de Homoscedasticidade. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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 Com relação ausência de autocorrelação serial o teste é feito por meio de 

Durbin-Watson. Segundo Hair et al (2009), existe ausência de autocorrelação serial 

entre os resíduos quando esse valor apresenta abaixo de 2,00. Verifica-se, portanto 

ausência de autocorrelação serial dos resíduos (ver quadro 25). O ultimo pressuposto 

analisado foi a de multicolinearidade. Esse teste é verificado através do valor de VIF. O 

VIF encontra-se entre 1 e 2 o que significa afirmar que existe ausência de 

multicolinearidade entre as variáveis independentes (ver quadro 27).  

 Depois da analise dos pressupostos da regressão percebe-se que ambos foram 

satisfeitos permitindo assim dar inicio aos testes de regressão para testar a hipótese da 

pesquisa e a significância do modelo.  

De acordo com o quadro 25 o coeficiente de determinação (R²) é de 0,591 ou 

(59%) e o coeficiente de determinação ajustado (R² Ajustado) é de 0,409. Isso significa 

que as variáveis independentes utilizadas explicam 40% a variação da variável 

dependente Taxa de Desemprego. O modelo é significativo visto que o valor p<0,1 

(sig=0,066).   

 
Quadro 25: Resultados da analise de regressão – Taxa de Desemprego. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

O teste de regressão linear múltipla ainda apresentou o valor da soma dos 

quadrados que foi 108,492, isso quer dizer que esse valor seria a soma dos quadrados do 

modelo se caso fosse incluído apenas a média da variável dependente. Porém, com a 

inclusão das variáveis independentes esse resíduo cai para 44,379. 

 
Quadro 26: Resultados da analise de regressão – Taxa de Desemprego. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 



 

84 
 

 

Dentre as variáveis que representaram a variável independente somente Taxa de 

Ocupação (t = -1,842, p = 0,099) obteve significância estatística, porém com sinal 

negativo apresentando assim um impacto negativo na variável dependente. As outras 

variáveis do construto, como a Receita do Turismo (t = 0,772, p = 0,460), Capacidade 

de Alojamento (t = 1,075, p = 0,310) e Estabelecimento Hoteleira (t=1,125, p=0,290) 

não alcançaram significância estatística. Pode-se afirmar que a hipótese não foi 

suportada no primeiro teste. 

 
Quadro 27: Resultados da analise de regressão – Taxa de Desemprego. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Mesmo que as variáveis independentes não terem apresentado significância 

estatística obteve-se a seguinte equação: 

 

Taxa de Desemprego= - 6,049 + 0,027 * Receita do Turismo + 0,073 * Capacidade de Alojamento - 0,199 * 

Estabelecimento Hoteleira - 0,114 * Taxa de Ocupação 

 

 Com os resultados apresentados optou-se em desenvolver um novo teste de 

regressão. Contudo, de acordo com a equação é possível observar que quanto mais o 

governo cabo-verdiano desenvolver politicas públicas para melhorar ou ampliar os 

Estabelecimento Hoteleiro e a Taxa de Ocupação melhor será para o mercado de 

trabalho. Assim, quanto mais Estabelecimento Hoteleiro houver no país mais posto de 

trabalho terão para alocar a mão-de-obra advinda das Universidades do país. Percebe-se, 

que o melhormente do setor turístico no que se refere ao Estabelecimento Hoteleiro tem 

um impacto direto na geração de emprego em Cabo Verde corroborando com a 

literatura apresentada no trabalho.  
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Segundo Teste 

 

Primeiramente foram realizados testes estatísticos para analisar os pressupostos 

da regressão, que são a normalidade dos resíduos, homoscedasticidade, ausência de 

autocorrelação serial e ausência de multicolinearidade. Foi verificado no primeiro teste 

que os resíduos apresentem uma distribuição normal, o que significa que não pode 

rejeitar a hipótese nula. No primeiro teste pôde-se observar que as variâncias da 

população são iguais com uma significância no valor de (0,376) e desta forma não se 

pode rejeitar a hipótese nula.  

Com o segundo teste de regressão com a variável dependente Taxa de 

Desemprego e somente a variável independente Taxa de Ocupação, verificou-se que o 

coeficiente de determinação (R²) passou de 0,362 para 0,525 ou (53%) e o coeficiente 

de determinação ajustado (R² Ajustado) de 0,409 para 0,439  demostrando superioridade 

do segundo modelo. Isso significa que a variável independente utilizada no segundo 

teste explica 44% da variação da variável dependente taxa de desemprego enquanto que 

o primeiro teste incluindo todas as variáveis independentes explicava 40% da variação 

da variável dependente Taxa de Desemprego. Percebe-se que com o novo teste 

permanece a ausência de autocorrelação serial uma vez que o valor de Durbin-Watson é 

de 1,274. 

 
Quadro 28: Resultados da analise de regressão – Taxa de Desemprego. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Com relação à soma dos quadrados o segundo teste apresentou o mesmo valor 

108,492. Porém, no primeiro teste o resíduo foi de 3372,785, já no segundo teste esse 

resíduo foi de 51,489. Com o valor do sig de 0,017 <0,1 conclui-se que a variável 

estatística exerce influencia sobre a variável dependente e o modelo é significante. 

Além disso, o modelo é significativo com um p<0,1 e com um F de 6,089. E não existe 

multicolinearidade devido o valor de VIF estar abaixo de 10 (HAIR et al, 2009). 

Além disso, o modelo é significativo com um p<0,1 e com um F de 6,089. E não 

existe multicolinearidade devido o valor de VIF estar abaixo de 10 (HAIR et al, 2009). 
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Quadro 29: Resultados da analise de regressão – Taxa de Desemprego. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

A variável independente Estabelecimento Hoteleiro que representa o construto 

apresentou significância estatística (t=3,163, p=0,009). Enquanto que a variável taxa de 

ocupação (t = -1,752, p = 0,108) não apresentou significância e tem coeficiente 

padronizado Beta com sinal negativo (-0,365) apresentando impacto negativo sobre a 

variável dependente. 

 

Quadro 30: Resultados da analise de regressão – Taxa de Desemprego. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

Conclui-se que a hipótese foi parcialmente suportada pela variável independente 

Estabelecimento Hoteleiro. Com o teste foi possível obter a seguinte equação: 

 
Taxa de Desemprego= - 12,862 - 0,101 * Taxa de Ocupação + 0,351 * Estabelecimento Hoteleiro 

 

Porém se analisarmos a equação com o estimador da constante com sinal 

negativo e o estimador da variável Estabelecimento Hoteleiro com sinal positivo, 

conclui-se que quanto mais o Governo de Cabo Verde desenvolver incentivos para os 

agentes do setor menor será a taxa de desemprego no país. 
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Variáveis representantes da variável dependente – Dimensão Social 

Taxa de mortalidade infantil 

  

Depois de ter realizado os testes estatísticos com os indicadores econômicos o 

próximo passo foi realizar testes estatísticos com os indicadores sociais representantes 

da variável dependente da dimensão social. Antes de iniciar o teste de regressão foram 

realizados testes para analisar o pressuposto da normalidade dos resíduos, 

homoscedasticidade, ausência de autocorrelação serial e ausência de multicolinearidade. 

A normalidade dos resíduos pode ser verificada com o teste de Shapiro-Wilk 

(SW). Assim, analisando o valor de Shapiro-Wilk (0,999) presente no quadro 31 

conclui-se que os resíduos apresentem uma distribuição normal, o que significa que não 

pode rejeitar a hipótese nula. 

 
Quadro 31: Teste Shapiro-Wilk – Taxa de Mortalidade Infantil. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

 O teste de homoscedasticidade pode ser feito por meio do teste Levene . Esse 

teste permite analisar se aceita a hipótese nula de que as variâncias da população são 

iguais e para isso é necessário que a significância do teste esteja acima de 0,000. 

Analisando o quadro 32 percebe-se que o teste apresentou uma significância de 0,768 e 

desta forma não se pode rejeitar a hipótese nula. 

 

Quadro 32: Teste de Homoscedasticidade – Taxa de Mortalidade. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

Depois de ter comprovado os pressupostos da regressão do iniciado o teste de 

regressão da Taxa de Mortalidade Infantil. Os resultados estão apresentados a seguir. 

Primeiramente optou-se em realizar a regressão com todas as variáveis 

independentes do estudo e em seguida analisar qual que não apresenta significância 
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estatística para o modelo e posteriormente excluir aqueles que não contribuem 

significativamente para o modelo.  

De acordo com o quadro 33 o coeficiente de determinação (R²) é de 0,562 ou 

(56%) e o coeficiente de determinação ajustado (R² Ajustado) é de 0,368. Isso significa 

que as variáveis independentes utilizadas explicam 37% a variação da variável 

dependente taxa de mortalidade infantil. O modelo como um todo é significante visto 

que o valor p<0,1 (sig=0,086). Observa-se que o valor de Durbin-Watson é de 1,453 

(ver tabela 31), o que significa a ausência de autocorrelação serial. Segundo Hair et al 

(2009), para haver ausência de correlação alta é essencial que esse valor esteja abaixo 

de 2,00. Além de não apresentar multicolinearidade entre as variáveis independentes 

(ver quadro 35).  

 
Quadro 33: Resultados da analise de regressão – Taxa de Mortalidade Infantil. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

O teste de regressão linear múltipla ainda apresentou o valor da soma dos 

quadrados que foi 26,344  isso quer dizer que esse valor seria a soma dos quadrados do 

modelo se caso fosse incluído apenas a média da variável dependente. Porém, com a 

inclusão das variáveis independentes esse resíduo cai para 11,530. Conferindo assim a 

predição do modelo.  

 
Quadro 34: Resultados da analise de regressão – Taxa de Mortalidade Infantil. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

Dentre as variáveis que representaram a variável independente somente Taxa de 

Ocupação (t = 2,085, p = 0,067) obteve significância estatística apresentando assim um 

impacto sobre a variável dependente. As outras variáveis do construto, como a Receita 
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do Turismo (t = 1,678 p = 0,128), Capacidade de Alojamento (t = 1,434, p = 0,185) e 

Estabelecimento Hoteleira (t=-0,984, p=0,351) não apresentaram significância 

estatística. Pode-se afirmar que a hipótese foi suportada parcialmente pelas variáveis 

independentes. 

 
Quadro 35: Resultados da analise de regressão – Taxa de Mortalidade Infantil. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Por não apresentar significância estatística optou-se em excluir as variáveis que 

não são significantes e realizar um novo teste de regressão. Os resultados do novo teste 

estão apresentados a seguir. 

 

Segundo Teste  

 

Antes de iniciar o segundo teste de regressão foi realizado os testes estatísticos 

para analisar os pressupostos da regressão, que são a normalidade dos resíduos, 

homoscedasticidade, ausência de autocorrelação serial e ausência de multicolinearidade.  

Com relação à normalidade dos resíduos conclui-se no primeiro teste que os 

resíduos apresentem uma distribuição normal, o que significa que não pode rejeitar a 

hipótese nula (ver quadro 31). O teste de homoscedasticidade também foi satisfatório 

apresentando significância no valor de 0,768 e desta forma não se pode rejeitar a 

hipótese nula (as variâncias da população são iguais). 

Após analise dos pressupostos de regressão e por terem sidos satisfatórios 

iniciou-se o segundo teste de regressão. De acordo com o segundo teste de regressão 

com a variável dependente Taxa de Mortalidade Infantil e somente a variável 

independente Taxa de Ocupação, verificou-se que o coeficiente de determinação (R²) 

passou de 0,562 ou (56%) para 0,364 ou (36%) e o coeficiente de determinação ajustado 

(R² Ajustado) de 0,368 para 0,311, demostrando superioridade do modelo com mais do 

que uma variável independente em relação ao modelo com uma variável independente. 
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Isso significa que a variável independente utilizada no segundo teste explica 31% da 

variação da variável dependente taxa de desemprego enquanto que o primeiro teste 

incluindo todas as variáveis independentes explicava 37% da variação da variável 

dependente taxa de mortalidade infantil.  

 
Quadro 36: Resultados da analise de regressão – Taxa de Mortalidade Infantil. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Percebe-se que com o novo teste permanece a ausência de autocorrelação serial 

uma vez que o valor de Durbin-Watson é de 1,144.  Além disso, o modelo é 

significativo com um p<0,022 e com um F de 6,877.  

Com relação à soma dos quadrados o segundo teste apresentou o mesmo valor 

26,344. Porém, no primeiro teste o resíduo foi de 11,530, já no segundo teste esse 

resíduo é de 16,746, apresentando assim superioridade em relação ao segundo modelo. 

Com o valor do sig de 0,022<0,1 conclui-se que rejeita a hipótese de que Beta é igual à 

zero. A variável estatística exerce influencia sobre a variável dependente e o modelo é 

significativo.  

 
Quadro 37: Resultados da analise de regressão – Taxa de Mortalidade Infantil. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 
Quadro 38: Resultados da analise de regressão – Taxa de Mortalidade Infantil. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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 A variável independente taxa de ocupação que representa o construto apresentou 

significância estatística (t=2,622 p=0,022) com o coeficiente padronizado Beta (0,604).  

 

Taxa de Mortalidade Infantil= 14,606 + 0,082 * Taxa de Ocupação 

 

 Porém se analisarmos a equação conclui-se que quando o país investe na 

capacidade média hoteleira pode comprometer em politicas públicas voltadas a saúde 

pública do país. 

 

Taxa de Alfabetização 

 

Depois da taxa de mortalidade infantil o próximo indicador social analisado foi à 

Taxa de Alfabetização. Antes de iniciar o teste de regressão foram realizados testes 

estatísticos para analisar os pressupostos da regressão, que são a normalidade dos 

resíduos, homoscedasticidade, ausência de autocorrelação serial e ausência de 

multicolinearidade. A normalidade dos resíduos pode ser verificada com o teste de 

Shapiro-Wilk (SW) presente no quadro 39. Conclui-se que os resíduos apresentem uma 

distribuição normal o que significa que não pode rejeitar a hipótese nula. 

 
Quadro 39: Teste Shapiro-Wilk – Taxa de Alfabetização. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

A verificação do teste de homoscedasticidade pode ser feito por meio do teste 

Levene. Analisando o quadro 40 percebe-se que o teste apresentou uma significância de 

0,396 e desta forma, não se pode rejeitar a hipótese nula (as variâncias da população são 

iguais). 

 

Quadro 40: Teste de Homoscedasticidade – Taxa de Alfabetização. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Após a confirmação dos pressupostos de regressão iniciou-se a mensuração da 

variável dependente com todas as variáveis independentes, e posteriormente foi 

realizado a analise dos resultados. Os resultados estão apresentados a seguir. 

O coeficiente de determinação (R²) é de 0,630 ou (63%) e o coeficiente de 

determinação ajustado (R² Ajustado) é de 0,466 ou (47%). Isso significa que as 

variáveis independentes utilizadas explicam 47% a variação da variável dependente 

Taxa de alfabetização. O modelo como um todo é significante (0,044), visto que o valor 

p<0,1 (sig=0,044) (ver quadro 42). Observar-se também que o valor de Durbin-Watson 

é de 1,603 o que significa a ausência de autocorrelação serial, portanto não existe 

correlação forte entre os resíduos. Percebe-se também ausência de multicolinearidade 

entre as variáveis independentes.  

 
Quadro 41: Resultados da analise de regressão – Taxa de Mortalidade Infantil. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Observando o quadro 42, percebe-se que o valor da soma dos quadrados é de 

558,356 isso quer dizer que esse valor seria a soma dos quadrados do modelo se caso 

fosse incluído apenas a média da variável dependente. Porém, com a inclusão das 

variáveis independentes esse resíduo cai para 206,424. Com o sig<0,1 isso significa que 

rejeita a hipótese de que o Beta é igual a zero e que as variáveis independentes exerce 

influencia sobre a variável dependente e o modelo é significante.  

 
Quadro 42: Resultados da analise de regressão – Taxa de Alfabetização. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

As variáveis não apresentem problema de multicolinearidade, visto que o VIF 

(ver quadro 43) apresenta valores abaixo de 10 (HAIR et al, 2009).  
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Quadro 43: Resultados da analise de regressão – Taxa de Alfabetização. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

Verifica-se que a variável Estabelecimento Hoteleira que representa a variável 

independente apresentou significância estatística, no entanto apresentou comportamento 

negativo em relação a variável dependente (t = -02,159, p = 0,059) tem coeficiente 

padronizado Beta com sinal negativo (-0,683). O mesmo resultado pode ser observado 

com variável Taxa de Ocupação (t = -1,882, p = 0,093), e também possui sinal negativo 

em seu coeficiente Beta (-0,402) apresentando assim um impacto negativo sobre a 

variável dependente. Porém, a Receita do turismo (t=2,946, p=0,016) apresentou 

significância estatística e apresentou um impacto positivo na variável dependente bem 

como a variável Capacidade de Alojamento (0,649) com o coeficiente padronizado Beta 

(0,095), porém um pouco baixo. Conclui-se que a hipótese foi parcialmente suportada 

pelas variáveis independentes, visto que a variável Receita do Turismo e Capacidade de 

Alojamento influencia positivamente a variável dependente. Assim, foi possível 

elaborar a seguinte equação: 

 

Taxa de Alfabetização=163,816 - 0,823 * Estabelecimento Hoteleiro + 0,095*Capacidade de Alojamento + 

0,220 * Receita - 0,252 * Taxa de Ocupação 

 

Portanto, conclui-se que quanto maior for à Receita do Turismo do país melhor 

será a taxa de crianças alfabetizadas no país. A Receita do Turismo contribui para 

alavancar a qualidade do ensino público de Cabo Verde. Nesse sentido, investir no setor 

turístico do país se torna um aliado essencial para desenvolver politicas públicas 

voltadas para a educação. 

Após ter realizado os testes de regressão das variáveis representantes da variável 

independente e da variável dependente do período temporal de 2000-2014, o próximo 

passo foi realizar os teste de regressão, estatística descritiva e teste de hipótese com as 
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outras variáveis representantes das dimensões da varável dependente coletadas no 

Banco mundial, porém com o período temporal de 2007-2014. Antes de iniciar a analise 

dos dados da pesquisa de 2007-2014 foi realizado o teste de estatística descritiva para 

observar o valor mínimo, máximo, a média, o desvio-padrão, a variância, assimetria 

(skewness) e o curtose (kurtosis) das variáveis do estudo. Os cálculos estão ilustrados no 

quadro 45.  

Observa-se que a variável independente receita do turismo apresenta um valor 

mínimo de 82,54345, o máximo de 134,297 com uma média de 109,622.  

 
Quadro 44: Estatística Descritiva. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Observando os indicadores que compõem as dimensões da variável dependente, 

percebe-se que os indicadores que representam a dimensão social (Matricula escolar no 

ensino fundamental, Crianças fora da escola primária do sexo feminino e do sexo 

masculino e Índice de desenvolvimento humano) aquele que apresenta a maior média é 

o indicador Matriculas escolar no ensino fundamental (100,058), enquanto que o 

indicador Crianças fora da escola primária do sexo masculino apresenta menor média no 

valor de 75,376 comparando com o indicador Crianças fora da escola primária do sexo 

feminino (78,798). Com os indicadores que representam a dimensão econômica 

observa-se que o indicador Taxa de Participação na força de trabalho sexo masculino 
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apresenta maior média (100,1590), com relação ao indicador Taxa de Participação na 

força de trabalho do sexo feminino (87,995). 

Após a realização do teste da estatística descritivo, iniciou-se a analise das 

correlações utilizando as variáveis independentes e a variável dependente (sempre 

considerando que essa variável foi mensurada com o desdobramento das dimensões em 

indicadores).  Iniciou-se a analise com os indicadores da variável independente com a 

variável dependente, mensurado primeiro com os indicadores da dimensão social. 

Segundo Hair et al (2009), é essencial que a correlação entre as variáveis 

independentes esteja abaixo de 0,900 para evitar a alta correlação entre as mesmas. 

Nesse sentido, observa-se que não existe alta correlação entre as variáveis 

independentes afastando assim a possibilidade de multicolinearidade, que é um dos 

pressupostos da regressão multivariada. Porém, verifica-se que o indicador Capacidade 

de Alojamento e Estabelecimento Hoteleiro apresenta uma correlação alta (0,790), no 

entanto continua ainda dentro do valor recomendado pela literatura.  

 
Quadro 45: Correlação de Pearson das Variáveis do estudo. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Percebe-se que o indicador Taxa de Ocupação apresentou um alto nível de 

correlação com o indicador Criança do sexo feminino fora da escola primaria (r=0,564; 
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p<0,14). Com relação à matriz de Correlação de Pearson do indicador Receita do 

Turismo e o indicador Criança do sexo feminino fora da escola primaria pode-se 

verificar uma correlação negativa (r=-0,252; p<0,513), contrariando a hipótese da 

pesquisa. Observa-se também que o indicador Taxa de matricula escolar no ensino 

fundamente apresentou uma correlação negativa (r=-0,242; p<0,530). Assim, os 

resultados encontrados com os dados de 2007-2014 não corroboram com a expectativa 

inicial de que o turismo afeta positivamente a dimensão social do desenvolvimento 

sustentável. É importante ressaltar que o tamanho da amostra é uma das limitações para 

o alcance mais satisfatório dos resultados. 

Em seguida realizou-se o teste de correlação com os indicadores utilizados para 

mensurar a dimensão econômica (indicadores taxa de participação na força de trabalho 

do sexo masculino e do sexo femenino), nessa segunda parte da analise com os dados de 

2007-2014. Os resultados estão apresentados a seguir.  

 
Quadro 46: Correlação de Pearson das Variáveis do estudo. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Nessa matriz de correlação de Pearson verifica-se também a ausência de 

multicolinearidade entre as variáveis independentes, visto que ambos apresentam 

correlação abaixo de 0,900 (HAIR et al, 2009). Percebe-se que o indicador Capacidade 

de Alojamento apresentou um alto nível de correlação com o indicador Taxa de 
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Participação do sexo Feminino na força de trabalho (r=0,459; p<0,214), no entanto não 

apresentou significância estatística. Observa-se também uma correlação negativa alta 

entre a Taxa de Ocupação e a Taxa de participação do sexo Feminino na força de 

trabalho (r=0,310; p<0,384), mas não apresentou significância estatística.  Com relação 

à matriz de Pearson do indicador Estabelecimento Hoteleira e o indicador Taxa de 

participação do sexo Feminino na força de trabalho pode-se verificar uma correlação 

negativa (r=-0,300; p<0,433), porém não significante contrariando a expectativa inicial. 

Mais uma vez os resultados encontrados não corroboram com as expectativas iniciais de 

que as variáveis independentes influencia positivamente a variável dependente 

representada pela dimensão econômica com os dados de 2007-2014. 

Por ultimo foi realizado o teste de correlação com as variáveis representantes da 

dimensão ambiental. Os resultados estão apresentados a seguir. 

De acordo com a matriz de correlação de Pearson verifica-se também a ausência 

de multicolinearidade entre as variáveis independentes para explicar as variáveis 

representantes da dimensão ambiental, visto que ambos apresentam correlação abaixo 

de 0,900 (HAIR et al, 2009). Percebe-se que o indicador Capacidade de Alojamento 

apresentou um alto nível de correlação com o indicador Terras agrícola (r=0,554 

p<0,122), no entanto não apresentou significância estatística. Observa-se também uma 

correlação negativa da Capacidade de Alojamento e a Taxa de Emissões de CO2 (r=-

0,463; p<0,209) e não apresentou significância estatística. Com relação à dimensão 

ambiental também os resultados encontrados não corroboram com as expectativas 

iniciais de que as variáveis independentes influencia positivamente a variável 

dependente representada pela dimensão ambiental com os dados de 2007-2014. 

Com os resultados da analise da correlação, o próximo passo foi realizar os 

testes de regressão múltipla com os dados de 2007-2014 com o propósito de testar a 

hipótese da pesquisa.  Para a mensuração dos dados e, posteriormente obter respostas 

para a hipótese optou-se em realizar teste de regressão múltipla para cada indicador das 

dimensões que explicam a variável dependente do estudo. Em seguida, foi extraída para 

cada indicador uma equação de regressão. É importante ressaltar que foi realizado teste 

de regressão com todas as variáveis independentes e em seguida foi realizada um 

analise interpretando cada um dos resultados, e por fim optou-se em realizar um novo 

teste com apenas as variáveis independentes que apresentaram significância estatística 

(p<0,1) para o modelo. Os resultados serão apresentados a seguir. 
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Quadro 47: Correlação de Pearson das Variáveis do estudo. 

Fonte: dados da Pesquisa. 

 

 

Variáveis representantes da variável dependente – Dimensão Social 

Número de crianças matriculadas no ensino fundamental 

 

Antes de iniciar o teste de regressão foi realizado os testes para analisar os 

pressupostos de normalidade dos resíduos, homoscedasticidade, ausência de 

autocorrelação serial e ausência de multicolinearidade. A normalidade dos resíduos 

verificada com o teste Shapiro-Wilk (SW), permite analisar se podemos aceitar a 

hipótese nula (o valor de SW>0,000,), ou seja, permite analisar se a distribuição dos 

resíduos apresenta uma distribuição normal (HAIR et al, 2009). Assim, analisando o 

valor de Shapiro-Wilk (SW) (0,840) presente no quadro 48 conclui-se que os resíduos 

apresentem uma distribuição normal, o que significa que não pode rejeitar a hipótese 

nula. 
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Quadro 48: Teste Shapiro-Wilk. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Depois do teste de normalidade foi verificado o teste de homoscedasticidade. O 

teste pode ser feito por meio do teste Levene que permite analisar se aceita a hipótese 

nula de que as variâncias da população são iguais e para isso é necessário que a 

significância do teste esteja acima de 0,000.  

Analisando o quadro 49 percebe-se que o teste apresentou uma significância de 

0,513. Não se pode rejeitar a hipótese nula (as variâncias da população são iguais). 

Percebe-se também ausência de autocorrelação serial com o valor de Durvin-Watson de 

0,835. Conforme os testes os pressupostos foram satisfatórios permitindo assim a 

realização dos testes de regressão.  

 

Quadro 49: Teste de Homoscedasticidade. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Percebe-se que com o teste de regressão com todas as variáveis independentes o 

coeficiente de determinação (R²) é de 0,081 e o coeficiente de determinação ajustado 

(R² Ajustado) é de -1,143. Observa-se que o modelo não é significante, apresentando 

um p<0,1 e um F de 0,066.  

 

Quadro 50: Resultados da analise de regressão - Número de crianças matriculadas no ensino fundamental. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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O teste de regressão linear múltipla ainda apresentou o valor da soma dos 

quadrados que foi 5,567, isso quer dizer que esse valor seria a soma dos quadrados do 

modelo se caso fosse incluído apenas a média da variável dependente. Porém, com a 

inclusão das variáveis independentes esse resíduo cai para 5,114.  Com isso observa que 

melhorou a predição do modelo.  

 

Quadro 51: Número de crianças matriculadas no ensino fundamental. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Observando os resultados percebe-se que as variáveis independentes não 

apresentaram significância para o modelo. Verifica-se que a variável Estabelecimento 

Hoteleiro que representa a variável independente não apresentou significância estatística 

(t = 0,393, p = 0,721) e com um coeficiente padronizado Beta com sinal (0,220). O 

mesmo resultado pode ser observado com variável Taxa de Ocupação (t = 0,258, p 

=0,813). Já a Receita do turismo (t= -0,215, p=0,844) não apresentou significância 

estatística e apresentou um impacto negativo na variável dependente bem como a 

variável Capacidade de Alojamento (t=-0,232, p=0,831) com o coeficiente padronizado. 

 
Quadro 52: Número de crianças matriculadas no ensino fundamental. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Mesmo não apresentando significância estatística obteve a seguinte equação: 

 

N.C.M.Ensino Fundamental= 92,828 - 0,006 * Receita do Turismo - 0,014 * Capacidade de Alojamento + 

0,078 * Estabelecimento Hoteleira + 0,012 * Taxa de Ocupação 
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Criança do sexo feminino fora da escola primaria 

 

Antes de iniciar o segundo teste de regressão foi realizado os testes estatísticos 

para analisar os pressupostos da regressão, que são a normalidade dos resíduos, 

homoscedasticidade, ausência de autocorrelação serial e ausência de multicolinearidade.  

A normalidade dos resíduos verificada com o teste Shapiro-Wilk (SW) presente 

no quadro 53 conclui-se que os resíduos apresentem uma distribuição normal, o que 

significa que não pode rejeitar a hipótese nula.  

 
Quadro 53: Teste Shapiro-Wilk. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

Depois do teste de normalidade foi verificado o teste de homoscedasticidade. O 

teste pode ser feito por meio do teste Levene. Analisando o quadro 54 percebe-se que o 

teste apresentou uma significância de 0,061. Depois dos testes dos pressupostos iniciou-

se os testes de regressão. 

 

Quadro 54: Teste de Homoscedasticidade. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 

Percebe-se que com o teste de regressão com todas as variáveis independentes o 

coeficiente de determinação (R²) é de 0,905 ou (90%) e o coeficiente de determinação 

ajustado (R² Ajustado) é de 0,779 ou (78%). Isso significa que as variáveis 

independentes utilizadas explicam 78% da variação da variável dependente Crianças do 

sexo feminino fora da escola primaria. Observa-se que o modelo como todo é 

significativo, apresentando um p<0,1 e há ausência de correlação serial, visto que o 

valor de Durbin-Watson é de 1,349. Segundo Hair et al (2009), para haver ausência de 

autocorrelação serial é essencial que esse valor esteja abaixo de 2,00. 
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Quadro 55: Resultados da análise de regressão – Criança do sexo feminino fora da escola primaria. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

O teste de regressão linear múltipla ainda apresentou o valor da soma dos 

quadrados que foi 6442,211, isso quer dizer que esse valor seria a soma dos quadrados 

do modelo se caso fosse incluído apenas a média da variável dependente. Porém, com a 

inclusão das variáveis independentes esse resíduo cai para 609,547.  Com isso observa 

que melhorou a predição do modelo.  

 
Quadro 56: Resultados da análise de regressão – Criança do sexo feminino fora da escola primaria. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Dentre as variáveis que representaram o turismo em Cabo Verde somente a Taxa 

de Ocupação (t = 3,053, p = 0,055) obteve significância estatística, e possui coeficiente 

padronizado Beta de 0,581 e coeficiente de regressão = 1,580. Já a Receita do Turismo 

apresentou significância, porém com sinal negativo (t=-1,394, p=0,022).  

 
Quadro 57: Resultados da análise de regressão – Criança do sexo feminino fora da escola primaria. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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As outras variáveis como Capacidade de Alojamento (t = 1,262, p = 0,296) e 

Estabelecimento Hoteleiro (t = 0,415, p = 0,706) apesar de apresentarem impacto 

positivo na variável dependente eles não alcançaram significância estatística. Contudo, 

pode-se afirmar que a hipótese de o turismo impacta positivamente o desenvolvimento 

sustentável é suportado parcialmente porque uma das variáveis independentes influencia 

a variável dependente positivamente que nesse caso foi à Taxa de Ocupação.  

Assim a partir dos resultados obtidos elaborou a seguinte equação e foi possível 

observar que algumas variáveis independentes não apresentaram significância 

estatística.   

 

C.S.F fora da escola primaria= - 120,762 - 1,394 * Receita do Turismo + 0,855 * Capacidade de Alojamento + 

0,896 * Estabelecimento Hoteleiro + 1,580 * Taxa de ocupação 

 

O modelo apresenta significância estatística como um todo, mas quando é 

analisada a variável dependente em relação às variáveis independentes percebe-se que 

algumas variáveis independentes são não significantes. Assim optou-se em realizar um 

novo teste com as variáveis que apresentaram significância estatística para o modelo. Os 

resultados do segundo teste estão apresentados a seguir. Analisando a equação é 

verificar que é essencial o governo de Cabo Verde considerar a Capacidade de 

Alojamento, Estabelecimento Hoteleiro e Taxa de ocupação no momento de traçar 

politicas públicas voltadas para a educação. 

  

Segundo Teste 

 

Antes de iniciar o segundo teste de regressão foi realizado os testes estatísticos 

para analisar os pressupostos da regressão, que são a normalidade dos resíduos, 

homoscedasticidade, ausência de autocorrelação serial e ausência de multicolinearidade.  

Sendo a normalidade e a homoscedasticidade verificada no primeiro teste, deu-

se início aos testes de regressão. Percebe-se que com o teste de regressão com duas 

variáveis independentes o coeficiente de determinação (R²) que era 0,905 ou (90%) 

passa para 0,845 ou (84) e o coeficiente de determinação ajustado (R² Ajustado) que era 

0,779 ou (78%) passa para 0,783 ou 78%. Isso significa que as variáveis independentes 

utilizadas explicam 78% da variação da variável dependente criança fora da escola 
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primaria do sexo feminino. Percebe-se que o coeficiente de determinação ajustado (R² 

Ajustado) continuou com o mesmo valor no segundo teste. 

 
Quadro 58: Resultados da análise de regressão – Criança do sexo feminino fora da escola primaria. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Foi possível também observar a ausência de autocorrelação serial com o valor de 

Durbin-Watson de 1,589 e de multicolinearidade entre as variáveis independentes com o 

valor de VIF de 1,025. O segundo teste de regressão apresenta significância estatística, 

visto que o p<0,009 e um F de 13,623.  

 
Quadro 59: Resultados da análise de regressão – Criança do sexo feminino fora da escola primaria. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Com relação à soma dos quadrados do primeiro teste foi de 6442,211 verifica-se 

que manteve o valor no segundo teste. Isso quer dizer que esse valor seria a soma dos 

quadrados do modelo se caso fosse incluído apenas a média da variável dependente. 

Porém, o valor do resíduo do segundo teste é de 998,905 enquanto que no primeiro teste 

foi de 609,547. Com o p<0,009 isso significa que rejeita a hipótese de que o Beta é 

igual a zero e que a variável independente exerce influencia sobre a variável dependente 

e o modelo é significativo. 

 
Quadro 60: Resultados da análise de regressão – Criança do sexo feminino fora da escola primaria. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 



 

105 
 

As variáveis que representaram da varável independente apresentaram 

significância estatística, porém, a varável Receita do Turismo exibiu comportamento 

negativo violando assim a hipótese da pesquisa. Já a variável Taxa de Ocupação (t = 

3,687 p = 0,014) tem coeficiente padronizado Beta de 0,657 e o coeficiente de regressão 

de 1,789. Assim, conclui-se que a hipótese de que o turismo afeta positivamente o 

desenvolvimento sustentável é suportada parcialmente pelas variáveis independentes. A 

partir dos resultados obteve a seguinte equação no segundo teste. 

 

C.S.F fora da escola primaria = 38,038 + 1,789 * Taxa de Ocupação - 1,306 * Receita do Turismo 

 

De acordo com a equação, pode-se extrair a seguinte interpretação. Com um 

sinal positivo do indicador Taxa de ocupação, pode-se concluir que quando o governo 

desenvolva politicas de incentivos para o setor privado ou quando decida investir no 

setor hoteleiro para melhorar a capacidade média hoteleira tem que considerar que isso 

terá um impacto sobre o Número de crianças do sexo feminino fora da escola primaria.   

Já o indicador Receita do Turismo com o sinal negativo, permite-se concluir que 

quando maior for à Receita do Turismo no país menor será o Número de crianças fora 

de escola primaria do sexo feminino. Portanto, analisando a varável independente 

Receita do Turismo permite afirmar que as expectativas de que o turismo tem um 

impacto relevante no crescimento social e econômico no país é suportado. O próximo 

teste foi com o indicador crianças do sexo masculino fora da escola primaria. Os 

resultados estão apresentados a seguir. 

 

Criança Do Sexo Masculino Fora Da Escola Primaria 

 

Antes de iniciar o segundo teste de regressão foi realizado os testes estatísticos 

para analisar os pressupostos da regressão, que são a normalidade dos resíduos, 

homoscedasticidade, ausência de autocorrelação serial e ausência de multicolinearidade.  

A normalidade dos resíduos foi verificada com o teste Shapiro-Wilk (SW). Analisando 

o valor de SW (0,911) presente no quadro 61 conclui-se que os resíduos apresentem 

uma distribuição normal, o que significa que não pode rejeitar a hipótese nula o que 

mostra que os resíduos padronizados apresentam uma distribuição normal.  
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Quadro 61: Teste Shapiro-Wilk. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Analisando o quadro 62 percebe-se que o teste apresentou uma significância de 

0,630 e desta forma, não se pode rejeitar a hipótese nula (as variâncias da população são 

iguais).  

 
Quadro 62: Teste de Homoscedasticidade. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

Conforme os testes realizados percebe-se que os pressupostos foram satisfatórios 

permitindo assim iniciar o teste de regressão. De acordo com o quadro 61 percebe-se 

que o teste de regressão com todas as variáveis independentes o coeficiente de 

determinação (R²) é de 0,136 ou (14%) e o coeficiente de determinação ajustado (R² 

Ajustado) é de -0,728 ou (-72%). Observa-se ausência de autocorrelação serial, visto 

que o valor de Durbin-Watson é de 0,632.  

 
Quadro 63: Resultados da análise de regressão – Criança do sexo masculino fora da escola primaria. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

As variáveis que representaram da varável independente não apresentaram 

significância estatística. A variável Taxa de Ocupação (t =-0,327, p = 0,760) tem 

coeficiente padronizado Beta com sinal negativo (-0,061) e o coeficiente de regressão 

com sinal negativo (-0,152). A variável Estabelecimento Hoteleira apresenta 

significância, porém com o mesmo comportamento (t=-2,480, p=0,068) e também com 
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o coeficiente padronizado Beta com sinal negativo (-1,705). Assim, conclui-se que a 

hipótese de que o turismo afeta positivamente o desenvolvimento sustentável não foi 

suportada, visto que o coeficiente apresenta sinal negativo violando a hipótese da 

pesquisa.  

 
Quadro 64: Resultados da análise de regressão – Criança do sexo masculino fora da escola primaria. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Mesmo sem significância estatística obteve a seguinte equação: 

 

C.S.M fora da escola primária= 291,558-0,152 * Taxa de Ocupação + 0,017 * Receita do Turismo + 0,07 * 

Capacidade de Alojamento -1,705 * Estabelecimento Hoteleira 

 

Com esses resultados optou-se em realizar um novo teste de regressão com cada 

varável separadamente. 

 

Segundo Teste 

 

Para analisar os pressupostos da regressão, que são a normalidade dos resíduos, 

homoscedasticidade, ausência de autocorrelação serial e ausência de multicolinearidade. 

Os resíduos apresentem uma distribuição normal (SW>0,000) o que significa que não 

pode rejeitar a hipótese nula. Outro pressuposto analisado foi a de homoscedasticidade. 

O teste pode ser feito por meio do teste Levene. Analisando o quadro 62 (0,630) 

conclui-se que não se pode rejeitar a hipótese nula.  

Conforme o teste realizado percebe-se que os pressupostos foram satisfatórios 

permitindo assim iniciar o teste de regressão. 

Verifica-se que com o teste de regressão com uma variável independente o 

coeficiente de determinação (R²) que era de 0,875 ou (87%) passa para 0,808 ou (80) e 

o coeficiente de determinação ajustado (R² Ajustado) que era 0,750 ou (75%) passa para 
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0,780 ou 78%. Isso significa que as variáveis independentes utilizadas explicam 78% da 

variação da variável dependente criança fora da escola primaria do sexo feminino.   

 
Quadro 65: Resultados da análise de regressão – Criança do sexo feminino fora da escola primaria. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Enquanto que o primeiro teste apresentou presença de ausência autocorrelação 

serial o segundo teste não apresentou autocorrelação serial, visto que o valor de Durbin-

Watson (1,919) encontra-se dentro do valor recomendado pela literatura (HAIR et al, 

2009). Com relação à soma dos quadrados, o valor foi de 5731,383. Esse valor seria a 

soma dos quadrados do modelo se caso fosse incluído apenas a média da variável 

dependente. Com a inclusão da variável dependente esse valor cai para 1100,881. Com 

isso observa que melhora a predição do modelo. Com o p<0,01 isso significa que rejeita 

a hipótese de que Beta é igual a zero e que a variável independente exerce influencia 

sobre a variável dependente e o modelo é significativo. 

 

Quadro 66: Resultados da análise de regressão – Criança do sexo feminino fora da escola primaria. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

 
Quadro 67: Resultados da análise de regressão – Criança do sexo feminino fora da escola primaria. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Para o indicador Criança fora da escola primaria do sexo masculino obteve a 

seguinte equação: 

 

C.S.M fora da escola primária= 219,108 - 0,767 * Estabelecimento Hoteleira 

 

Assim, com o sinal negativo do indicador Estabelecimento Hoteleiro significa 

afirmar que quanto maior for o número de Estabelecimento Hoteleira menor será o 

Número de crianças do sexo masculino fora da escola primaria. Assim quanto maior for 

o número de turista no país, maior será a geração de receitas e divisas o que terá um 

impacto positivo sobre a educação do país no que tange ao desenvolvimento de politicas 

públicas.  

 

Índice de Desenvolvimento Humano 

 

Os testes estatísticos para analisar os pressupostos da regressão, realizadas são a 

normalidade dos resíduos, homoscedasticidade, ausência de autocorrelação serial e 

ausência de multicolinearidade. A normalidade dos resíduos foi verificada com o teste 

Shapiro-wilk (SW). Analisando o valor de SW (0,804) presente no quadro 68 conclui-se 

que os resíduos apresentem uma distribuição normal, o que significa que não pode 

rejeitar a hipótese nula. 

 
Quadro 68: Teste Shapiro-Wilk. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

A homoscedasticidade analisada por meio do teste Levene apresentou uma 

significância de 0,865 e desta forma não se pode rejeitar a hipótese nula (as variâncias 

da população são iguais).  

 
Quadro 69: Teste de Homoscedasticidade. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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 Conforme foi observado os pressupostos foram satisfatório e em seguida 

realizou-se os teste de regressão. De acordo com o quadro 68 percebe-se que com o 

teste de regressão com todas as variáveis independentes o coeficiente de determinação 

(R²) é de 0,159 ou (15%) e o coeficiente de determinação ajustado (R² Ajustado) é de -

0,962. Observa-se ausência de autocorrelação serial, visto que o valor de Durbin-

Watson é de 0,282.  

 
Quadro 70: Resultados da análise de regressão – IDH. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

De acordo com o quadro 71 a soma dos quadrados e o valor do resíduo 

apresentaram o mesmo valor e um valor muito baixo. Comprometendo a veracidade do 

modelo. Além disso, o modelo não apresenta significância estatística por apresentar um 

p=0,955. Por conta disso optou-se em realizar um novo teste de regressão só com as 

variáveis independentes que apresentaram significância estatística para o modelo. 

 
Quadro 71: Resultados da análise de regressão – IDH. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Percebe-se também ausência de multicolinearidade entre as variáveis 

independentes (ver VIF).  

 
Quadro 72: Resultados da análise de regressão – IDH. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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As variáveis que representaram da varável independente não apresentaram 

significância estatística. A variável Taxa de Ocupação (t =-0,331, p = 0,762) tem 

coeficiente padronizado Beta com sinal negativo (-0,188) e o coeficiente de regressão 

muito baixo (0,000). A variável Receita do Turismo também apresenta sinal negativo 

(t=-0,394, p=0,720) e o coeficiente padronizado Beta com sinal negativo (-0,216). A 

variável Estabelecimento Hoteleiro também apresenta sinal negativo (t=-0,001, 

p=0,752) e também com o coeficiente padronizado Beta com sinal negativo (-185,). 

Assim, conclui-se que a hipótese de que o turismo afeta positivamente o 

desenvolvimento sustentável não foi suportada, visto que o coeficiente apresenta sinal 

negativo violando a hipótese da pesquisa. 

Com esses resultados optou-se em realizar um novo teste de regressão com as 

variáveis independentes analisando cada um de acordo com a significância.  

Segundo teste 

 

Analisando o valor de Shapiro-Wilk (0,804) no quadro 70 conclui-se que os 

resíduos apresentem uma distribuição normal, o que significa que não pode rejeitar a 

hipótese nula. Pôde-se perceber também que o teste Levene com o valor de (0,865) não 

se pode rejeitar a hipótese nula (as variâncias da população são iguais).  

 Após a confirmação dos teste dos pressupostos de regressão inicou-se os teste de 

regressão. O segundo teste foi realizado com o indicador da variavel independente Taxa 

de Ocupação. De acordo com o quadro 73 percebe-se o coeficiente de determinação 

(R²) que era -0,962 passa para 0,716 ou (71%) e o coeficiente de determinação ajustado 

(R² Ajustado) que era -0,962 passa para 0,668. Isso significa que a variável 

independente utilizada explica 67% da variação da variável dependente Criança fora da 

escola primaria do sexo feminino.  Assim o segundo modelo é superior em relação ao 

primeiro modelo. Com o p<0,08 isso significa que rejeita a hipótese de que Beta é igual 

a zero e que a variável independente exerce influencia sobre a variável dependente e o 

modelo é significativo. Verifica-se também ausência de autocorrelaçaõ serial (Durvin-

Watson).  
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Quadro 73: Resultados da análise de regressão – IDH. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Com relação a soma dos quadrados o valor é de 0,002 caso fosse incluido apenas 

a varaivel dependente, esse valor cai para 0,001 com a inclusão da varaivel 

independente. Com o F de 15,102 e o p<0,008 conclui-se que a varaivel independente 

apresenta significanica estatistica para o modelo e com p<0,008 isso significa que 

rejeita a hipótese de que beta é igual a zero e que a variável independente exerce 

influencia sobre a variável dependente. 

 
Quadro 74: Resultados da análise de regressão – IDH. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

No segundo teste de regressão observa que a variável Taxa de Ocupação 

representante a varável independente apresenta significância estatística (t = 3,886, p = 

0,008) e possui um coeficiente padronizado Beta de 0,846. Pode-se afirmar que a 

variável Taxa de Ocupação representante da variável independente Turismo em Cabo 

Verde influencia positivamente o desenvolvimento sustentável considerando o 

indicador IDH da dimensão social. 

 

Quadro 75: Resultados da análise de regressão – IDH. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Com isso obteve a seguinte equação. 

 

Índice de Desenvolvimento Humano= 0,505 + 0,002 * Taxa de Ocupação 

 

Observando o beta padronizado conclui-se que a varaivel taxa de ocupação 

exerce influencia significativa, portanto corroborando com a espectativa de que o 

turismo, mensurado com a taxa de ocupação pode influenciar de forma positiva na 

formação do IDH do país. Assim quando mais o governo incentivar os agentes a 

melhorar a sua capacidade média hoteleira melhor será a competitividade refletindo 

assim no número de turista no pais e nas condições sociais da população.  

 

Variáveis representantes da variável dependente – Dimensão Econômica  

Taxa de Participação do sexo masculino na força de trabalho 

 

Assim, analisando o valor de Shapiro-Wilk presente no quadro 76 conclui-se que 

os resíduos apresentem uma distribuição normal, o que significa que não pode rejeitar a 

hipótese nula.  

 
Quadro 76: Teste Shapiro-Wilk. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

Observando o quadro 77 percebe-se que o teste apresentou uma significância de 

0,188 e desta forma não se pode rejeitar a hipótese nula de que as variâncias da 

população são iguais.  

 

Quadro 77: Teste de Homoscedasticidade. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Assim, após ter observado os pressupostos e os mesmos terem sidos satisfatórios 

foi realizado os teste de regressão. De acordo com o quadro 78 percebe-se que com o 

teste de regressão com todas as variáveis independentes o coeficiente de determinação 

(R²) é de 0,619 ou (62%) e o coeficiente de determinação ajustado (R² Ajustado) é de 

0,111 ou (11%). Isso significa que as variáveis independentes utilizadas explicam 11% 

da variação da variável dependente taxa de participação do sexo masculino na força de 

trabalho. Observa-se ausência de autocorrelação serial, visto que o valor de Durbin-

Watson é de 0,764. 

 

Quadro 78: Resultados da análise de regressão – Taxa de participação do sexo masculino na força de 

trabalho. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

O teste de regressão linear múltipla ainda apresentou o valor da soma dos 

quadrados que foi 0,239, isso quer dizer que esse valor seria a soma dos quadrados do 

modelo se caso fosse incluído apenas a média da variável dependente. Porém, com a 

inclusão das variáveis independentes esse resíduo cai para 0,091.  Com isso observa que 

melhorou a predição do modelo.  

 
Quadro 79: Resultados da análise de regressão – Taxa de participação do sexo masculino na força de 

trabalho. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

As variáveis que representaram da varável independente não apresentaram 

significância estatística. A variável Taxa de Ocupação (t =-0,928, p = 0,422) tem 

coeficiente padronizado Beta com sinal negativo (-0,354) e o coeficiente de regressão 

também com sinal negativo (-0,006). A variável Estabelecimento Hoteleiro também 

apresenta sinal negativo (t=-0,838, p=0,464) e também com o coeficiente padronizado 

Beta com sinal negativo (-0,494,). Já a variável Capacidade de Alojamento apresenta 
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sinal positivo (t=1,713), p=0,185), porém, não apresentou significância estatística. A 

variável Receita do Turismo também apresenta sinal negativo (t=-1,341, p=0,272) e o 

coeficiente padronizado Beta com sinal negativo (-0,005).  

 
Quadro 80: Resultados da análise de regressão – Taxa de participação do sexo masculino na força de 

trabalho. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Portanto, que a hipótese de que o turismo afeta positivamente o 

desenvolvimento sustentável mensurado pela dimensão econômico com o indicador 

Taxa de participação do sexo masculino na força do trabalho não foi suportada, visto 

que o coeficiente apresenta sinal negativo. Contudo, mesmo com insignificância 

estatística obteve-se a seguinte equação:  

 

T.P.S. masculino na força de trabalho= 102,112 + 0,014 * Capacidade De Alojamento - 0,006 * Taxa De 

Ocupação - 0,022 * Estabelecimento Hoteleira - 0,005 * Receita Do Turismo  

 

De acordo com a equação é possível verificar que quanto maior for a Capacidade 

de Alojamento maior será a Taxa de participação do sexo masculino na força de 

trabalho do país. Assim, percebe-se que o aumento da Capacidade de Alojamento do 

setor turístico têm um impacto direto na Taxa de participação do sexo masculino na 

força de trabalho.  

 

Taxa de Participação sexo feminino na força de trabalho  

 

Analisando o valor de Shapiro-Wilk (0,299) presente no quadro 81 conclui-se 

que os resíduos apresentem uma distribuição normal, o que significa que não pode 

rejeitar a hipótese nula.  



 

116 
 

 
Quadro 81: Teste Shapiro-Wilk. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

Analisando o quadro 82 percebe-se que o teste apresentou uma significância de 

0,578 e desta forma conclui-se que as variâncias da população são iguais (homogêneas).  

 
Quadro 82: Teste de Homoscedasticidade. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

Após a confirmação dos pressupostos da regressão iniciou-se o teste de 

regressão das variáveis. De acordo com o quadro 83 percebe-se que com o teste de 

regressão com todas as variáveis independentes o coeficiente de determinação (R²) é de 

0,919 ou (91%) e o coeficiente de determinação ajustado (R² Ajustado) é de 0,812 ou 

81%. Isso significa que as variáveis independentes utilizadas explicam 81% da variação 

do indicador taxa de participação do sexo feminina na força de trabalho. Observa-se 

ausência de autocorrelação serial, visto que o valor de Durbin-Watson é de 0,820.  

 
Quadro 83: Resultados da análise de regressão – Taxa de participação do sexo feminino na força de 

trabalho. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

Com relação ao valor da soma dos quadrados esse valor foi 8876,010, isso quer 

dizer que esse valor seria a soma dos quadrados do modelo se caso fosse incluído 

apenas a média da variável dependente. Porém, com a inclusão das variáveis 

independentes esse resíduo cai para 714,742.  Com isso observa que melhorou a 

predição do modelo.  
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Quadro 84: Resultados da análise de regressão – Taxa de participação do sexo feminino força de trabalho. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

De acordo como quadro 85 as variáveis do modelo não apresentaram 

multicolinearidade apresentando um valor abaixo de 10, valor recomendado pela 

literatura (HAIR et al, 2009). Todas as variáveis que representaram da varável 

independente apresentaram significância estatística. A variável Receita de Turismo (t 

=3,030, p = 0,056) tem coeficiente padronizado Beta (0,513) e o coeficiente de 

regressão (1,044). A variável Estabelecimento Hoteleira também apresentou 

significância (t=3,001, p=0,058) e o coeficiente padronizado Beta (0,497). Outra 

variável que apresentou significância é a variável Taxa de Ocupação (t=2,872, 

p=0,064), já a variável Capacidade de Alojamento apresentou significância, porém com 

sinal negativo apresentando assim um impacto negativo para a variável dependente. 

 
Quadro 85: Resultados da análise de regressão – Taxa de participação do sexo feminino na força de 

trabalho. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Com os resultados do modelo obteve-se a seguinte equação: 

 

T.P.S feminino na força de trabalho= - 596,324 + 1,044 * Taxa De Ocupação + 0,3080*Receita Do 

Turismo  - 7,020*Capacidade De Alojamento + 1,610 * Estabelecimento Hoteleiro 

 

Observando a equação conclui-se que quando mais à taxa de investimento no 

setor turista do país menos será a Taxa de participação do sexo feminina na força de 
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trabalho no país. Portanto, verifica-se que quando mais o governo investir em aumentar 

a qualidade dos destinos turísticos do País isso levará uma demanda maior fora do 

trabalho e consequentemente contribuirá para a inserção da mulher no mercado de 

trabalho Cabo-verdiano.  

 

Variáveis representantes da variável dependente – Dimensão Ambiental 

Taxa de Emissões de CO2 

  

De acordo com o valor de Shapiro-Wilk (0,310) conclui-se que os resíduos 

apresentem uma distribuição normal, o que significa que não pode rejeitar a hipótese 

nula. 

 
Quadro 86: Teste Shapiro-Wilk. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

Quanto ao teste de homoscedasticidade feito por meio do teste Levene que 

consiste em verificar as variância da população. O teste apresentou uma significância de 

0,158. Desta forma não se pode rejeitar a hipótese nula (as variâncias da população são 

iguais). Percebeu-se também a ausência de autocorrelação serial (Durvin-Watson) e de 

multicolinearidade (VIF) entre as variáveis independentes.  

 
Quadro 87: Teste de Homoscedasticidade. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

 

O modelo de regressão apresentou um coeficiente de determinação (R²) de 30% 

e um coeficiente de determinação ajustado (R² Ajustado) de -40%. Dessa forma, pode-

se afirmar que as variáveis independentes utilizadas explicam -40% da variação da 

variável dependente, já que o modelo como um todo não é significante. 
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Quadro 88: Resultados da análise de regressão – Taxa de emissões de CO2. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Com relação à dimensão ambiental os indicadores da variável independente não 

apresentaram significância estatística para o modelo.  

 
Quadro 89: Resultados da análise de regressão – Taxa de emissões de CO2. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Analisando o indicador emissões CO2, verifica-se que o indicador 

estabelecimento hoteleiro não se apresentou significância estatística (t=0,049; p=0,963), 

uma vez que o coeficiente não se apresentou diferente de zero. Além de apresentar o 

valor Beta muito baixo (0,021). O indicador capacidade de alojamento, receita do 

turismo e a taxa de ocupação também não apresentarem significância estatística já que 

seus coeficientes não se apresentaram significativamente diferente de zero. Com isso 

pode-se afirmar que a varável independente não teve influencia sobre a variável 

dependente medida pelo indicador Taxa de Emissões de CO2 da dimensão ambiental 

selecionadas no estudo. Com os resultados foi possível obter a seguinte equação:  

 

Taxa de Emissões CO2= 101,862 + 0,004*Estabelecimento Hoteleira - 0,028*Capacidade De Alojamento + 

0,000 + Receita Do Turismo + 0,013 * Taxa De Ocupação 

 

Contudo, observando a equação conclui-se que quando maior for o número de 

estabelecimento hoteleiro, receita do turismo e a taxa de ocupação maior será a Taxa de 

emissões de CO2. Isso permite afirmar que quando maior for o número de turistas no 

país maior será a taxa de emissões de CO2, assim percebe-se uma relação direta. Por ser 

um país que dependente de produtos derivados do petróleo para produção de energia é 
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essencial que o governo considere que um aumento de turista no país acarrete mais 

produção de energia e, consequentemente uma taxa maior de emissões de CO2, visto 

que a queima de combustíveis fosseis é uma das principais causas na emissão de CO2 

no planeta. 

 

Área florestal 

 

A normalidade dos resíduos por ser verificada com o teste Shapiro-Wilk (SW). 

Analisando o valor de SW (0,310) presente no quadro 90 conclui-se que os resíduos 

apresentem uma distribuição normal, o que significa que não pode rejeitar a hipótese 

nula.  

 
Quadro 90: Teste Shapiro-Wilk. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

O teste de homoscedasticidade feito por meio do teste Levene apresentou uma 

significância de 0,589 e desta forma não se pode rejeitar a hipótese nula (as variâncias 

da população são iguais).  

 
Quadro 91: Teste de Homoscedasticidade. 

Fonte: Dados da Pesquisa.  

  

 Percebeu-se também ausência de autocorrelação serial e de multicolinearidade 

entre as variáveis independentes. Conforme o teste percebe-se que os pressupostos 

foram satisfatórios dando início ao teste de regressão. 

Com relação à área florestal o comportamento das variáveis independentes é 

parecido. Percebe-se que o indicador da variável independente Receita do Turismo 

(t=0,783; p=0,477) apresenta um valor de Beta alta (0,366), contudo não apresentou 

significância estatística já que seu coeficiente não se apresentou significativamente 

diferente de zero. Observa-se o mesmo com o indicador Capacidade de Alojamento (t= 
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0,715; p=0,514) apresenta um valor de Beta alta (0,324), porém não influencia a 

variável Área florestal já que o seu coeficiente não se apresentou significativamente 

diferente de zero.  

 
Quadro 92: Resultados da análise de regressão – Área florestal. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Com isso pode-se afirmar que a varável independente não teve influencia sobre a 

variável dependente medida pelo indicador Área florestal da dimensão ambiental 

selecionadas no estudo. Mesmo o modelo não sendo significante foi possível obter a 

seguinte equação:  

 

Área Florestal= 94,409 + 0,007 * Receita do Turismo + 0,017 * Capacidade de Alojamento + 0,036 * 

Estabelecimento Hoteleira - 0,003 Taxa de Ocupação 

 

Terras agrícolas  

 

Analisando o valor de Shapiro-Wilk presente no quadro 93 conclui-se que os 

resíduos apresentem uma distribuição normal, o que significa que não pode rejeitar a 

hipótese nula.  

 
Quadro 93: Teste Shapiro-Wilk – Terras Agrícolas. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A homoscedasticidade  verificado pelo teste Levene permite analisar se aceita a 

hipótese nula de que as variâncias da população são iguais e para isso é necessário que a 

significância do teste esteja acima de 0,000. Analisando o quadro 94 percebe-se que o 
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teste apresentou uma significância de 0,261 e desta forma não se pode rejeitar a hipótese 

nula. Percebe-se também ausência de autocorrelação serial e de multicolinearidade. 

 
Quadro 94: Teste de Homoscedasticidade – Terras Agrícolas. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 
Quadro 95: Resultados da análise de regressão – Terras Agrícolas.  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

As variáveis independentes representantes da variável independente não 

apresentaram significância estatística para o modelo. Percebe-se que o indicador da 

variável independente receita do turismo (t=0,694; p=0,526) apresenta um valor de Beta 

alta (0,245) não impactou a variável dependente já que seu coeficiente não se 

apresentou significativamente diferente de zero. Mesma coisa observa-se com o 

indicador Capacidade de Alojamento (t= 1,638; p=0,177) apresenta coeficiente 

padronizado Beta (0,248) não influencia a variável área florestal já que o seu coeficiente 

não se apresentou significativamente diferente de zero. Contudo, observa-se ausência de 

autocorrelação serial e multicolinearidade entre as variáveis independentes.  
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4.3. Discussão dos Resultados 

 

Em seguida serão apresentados os resultados da pesquisa de acordo com os 

testes estatísticos realizados no estudo. Essa apresentação será feita analisando cada 

variável representante das dimensões da variável dependente da pesquisa. 

 

Dimensão Econômica  

De acordo com o teste de regressão da variável Receita do Turismo 

representante da variável independente e com a variável PIB per capita, representante 

da dimensão econômica da variável dependente, pode-se concluir que somente a 

variável independente receita do turismo (t=2,043; p=0,064), impactou 

significativamente a variável dependente e com o coeficiente padronizado Beta (0,508) 

e com um coeficiente de regressão (0,329). Conclui-se que o representante da variável 

independente afeta positivamente a dimensão econômica do desenvolvimento 

sustentável. Já com relação à Balança de pagamento, as variáveis representantes da 

varável independente tiveram um impacto negativo sobre a variável representante da 

variável dependente, não apresentando significância estatística para o modelo.  

Analisando a Taxa de desemprego verifica-se que a variável Taxa de ocupação 

apresentou significância estatística. Porém, com sinal negativo. A variável representante 

da variável independente exerce influencia negativa na varável representante da variável 

dependente mensurada pela dimensão econômica. Já o indicador Estabelecimento 

Hoteleiro apresentou significância estatística perante a variável Taxa de Desemprego. 

As variáveis representantes da variável independente também exercem um impacto 

negativo sobre a variável representante da dimensão econômica Taxa de participação 

masculina na força de trabalho. Portanto, percebe-se que a hipótese de que o turismo 

afeta positivamente o desenvolvimento sustentável pelo lado da dimensão econômica 

com o indicador Taxa de participação do sexo masculino na força do trabalho não foi 

suportada, visto que o coeficiente apresenta sinal negativo violando a hipótese da 

pesquisa. Enquanto que a variável Estabelecimento Hoteleiro (t =2,127, p = 0,071), 

Receita do Turismo (t =3,030, p = 0,056) e Taxa de Ocupação (t=2,872, p=0,064) 

apresenta um impacto positivo na variável dependente mensurada pela taxa de 

participação do sexo feminino na força de trabalho. Porém, já a variável Capacidade de 

Alojamento (t=-1,920, p=0,096) apresenta um impacto negativo na varável dependente 

mensurado pela Taxa de participação do sexo feminino na força de trabalho. Conclui-se 
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que a hipótese é suportada parcialmente pelas variáveis independentes sobre a variável 

dependente da dimensão econômica.  

 

Dimensão social  

De acordo com o teste de regressão da variável Receita do Turismo 

representante da variável independente e com a vaiável Taxa de Alfabetização 

representante da dimensão social da variável dependente pode-se concluir que somente 

a variável independente Receita do turismo (t = 2,154, p = 0,054) impactou 

significativamente a variável dependente mensurado com a dimensão social. Conclui-se 

que o representante da variável independente afeta positivamente a dimensão social 

(Taxa de Alfabetização). Com relação Taxa de Mortalidade Infantil, a variável 

independente Taxa de Ocupação que representa o construto apresentou significância 

estatística (t=2,622 p=0,022) apresentando um impacto positivo na variável dependente. 

Analisando as variáveis representantes da variável independente verifica-se que 

a variável Taxa de Ocupação (t = 3,687 p = 0,014) apresentou um impacto positivo 

sobre a variável dependente mensurado pela dimensão social (Número de criança do 

sexo feminino fora da escola primaria). Enquanto que a variável Estabelecimento 

Hoteleiro representante da variável independente exerce um impacto negativo sobre o 

indicador Número de crianças do sexo masculino fora da escola primaria. Com relação 

ao IDH, a variável Taxa de Ocupação representante da variável independente 

apresentou significância estatística (t = 3,886, p = 0,008) com um coeficiente 

padronizado Beta de 0,846. Pode-se afirmar que a variável Taxa de Ocupação 

representante da variável independente Turismo em Cabo Verde influencia 

positivamente o desenvolvimento sustentável considerando o indicador IDH da 

dimensão social.  

Conclui-se que somente a Receita do Turismo e a Taxa de Ocupação exercem 

influencias positivas na variável dependente mensurado pela dimensão social (Taxa de 

Alfabetização, Numero de crianças do sexo feminino fora da escola primaria e IDH).  

 

Dimensão Ambiental  

Com relação à dimensão ambiental mensurada pela Taxa de emissão de CO2 os 

indicadores da variável independente não apresentaram significância estatística para o 

modelo. Analisando o indicador Taxa de emissões CO2, por exemplo, verifica-se que o 

indicador Capacidade de Alojamento não apresentou significância estatística (t=-1,208; 
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p=0,294) e apresentou impacto negativo sobre a variável dependente mensurado pela 

Taxa de emissão de CO2. Com isso pode-se afirmar que a varável independente teve 

influencia negativa sobre a variável dependente medida pelo indicador Taxa de 

Emissões de CO2 da dimensão ambiental selecionadas no estudo.  

Na área florestal o comportamento das variáveis independentes é parecido. 

Percebe-se que o indicador da variável independente Receita do Turismo (t=0,783; 

p=0,477) apresenta um valor de Beta alta (0,366), contudo não apresentou significância 

estatística já que seu coeficiente não se apresentou significativamente diferente de zero. 

Mesma coisa observa-se com o indicador Capacidade de Alojamento (t= 0,715; 

p=0,514) apresenta um valor de Beta alta (0,324), porém não influencia a variável Área 

florestal já que o seu coeficiente não se apresentou significativamente diferente de zero. 

E por ultimo as variáveis representantes da variável independente não apresentaram 

significância estatística para o modelo. Percebe-se que o indicador da variável 

independente Receita do turismo (t=0,694; p=0,526) que apresenta um valor de Beta 

alta (0,245), não impactou a variável dependente já que seu coeficiente não se 

apresentou significativamente diferente de zero. Contudo, mesmo não apresentando 

significância estatística não foram violados os pressupostos da regressão multivariada.  

Assim, observa-se que dos construtos somente a Receita do Turismo, 

Estabelecimento Hoteleira e a Taxa de Ocupação exercem influencias positivas na 

variável dependente mensurada pela dimensão econômica (PIB per capita e Taxa de 

participação do sexo feminino na força de trabalho e Taxa de desemprego). Vários 

estudos tem mostrado que o turismo exerce de fato uma influencia significativa na 

formação do PIB per capita e na formação do IDH, assim o trabalho amplia o 

reconhecimento da importância que o turismo exerce sobre esses indicadores da 

dimensão econômica, mais concretamente em Cabo Verde. Além disso, o estudo 

também amplia o reconhecimento da importância de criar incentivos para integrar ainda 

mais o sexo feminino na força de trabalho do país e um dos meios pode ser através de 

investimentos no setor turístico.  

Além de influenciar positivamente a dimensão econômica percebe-se também 

que a variável Receita do Turismo e Taxa de ocupação também influenciaram 

positivamente o indicador Taxa de alfabetização, Numero de crianças do sexo feminino 

fora da escola primaria e IDH. Pode-se afirmar que o turismo mensurado pela Receita 

do Turismo e Taxa de ocupação tem um papel significante na elaboração de incentivos 

para melhoramento das condições básicas da população cabo-verdiana, corroborando 
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assim com o governo de Cabo Verde por considerar o turismo o principal vetor do 

crescimento socioeconômico do país. Já com relação à dimensão ambiental as variáveis 

representantes da variável independente não apresentaram significância estatística para 

o modelo. O quadro 111 traz um resumo sobre a interpretação dos resultados das 

análises com o teste de regressão. 

 

 

Hipótese 

 

Variáveis Independentes 

 

Variável Dependente 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

O Turismo afeta 

positivamente o 

Desenvolvimento 

sustentável  

 

 
Receita do Turismo 

PIB per capita (Significativo) 

Taxa de participação do sexo feminino na força de trabalho 

(Significativo) 

Taxa de Alfabetização (Significativo) 

Número de crianças do sexo feminino fora da escola primária 

(Significativo)  

Taxa de Ocupação 

 
 

Taxa de participação do sexo feminino na força de trabalho 

(Significativo) 
Taxa de Mortalidade Infantil (Significativo) 

Número de criança do sexo feminino fora da escola primaria 

(Significativo) 
IDH (Significativo) 

Taxa de alfabetização (Significativo) 

Estabelecimento Hoteleiro 

 
 

Taxa de desemprego (Significativo) 

Taxa de participação do sexo feminino na força de trabalho 

(Significativo) 
Taxa de alfabetização (Significativo) 

 Número de crianças do sexo feminino fora da escola primária 

(Significativo) 

Receita do Turismo 

Taxa de Ocupação 
Estabelecimento Hoteleiro  

Capacidade de Alojamento (Não 

significativos) 

Emissões de CO2,  

Terras Agrícolas 
Área florestal, 

Número de crianças matriculadas no ensino fundamental 

Balança de pagamento 
Taxa de participação do sexo Masculino na força de trabalho 

Número de criança do sexo feminino fora da escola primaria 

 

Quadro 96: Resultados da Pesquisa 

Fonte: Elaborada pela autora 
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CAPITULO 5 - CONCLUSÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar a contribuição do turismo para o 

desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Partindo da hipótese: turismo afeta 

positivamente o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde, realizou-se a análise 

quantitativa de indicadores do turismo e do desenvolvimento sustentável do país por 

meio de regressão múltipla e estatística descritiva. 

A literatura apresenta um conjunto de impactos tanto negativos quanto positivos 

que o turismo pode trazer para os pequenos estados insulares. Esses impactos podem ser 

econômicos, sociais, culturais e ambientais. O turismo é defendido na literatura como 

principal elemento multiplicador na geração de renda e na geração de empregos. Em 

Cabo Verde, especialmente, o turismo ocupa um patamar relevante no desenvolvimento 

econômico, por conta disso o governo tem desenvolvido um conjunto de planos para 

alavancar ainda mais esse setor.  

Assim, no que se refere ao impacto do turismo sobre o desenvolvimento 

sustentável no país, pode-se constatar, que a hipótese da pesquisa foi parcialmente 

corroborada. Verificou-se que a variável Receita do Turismo, Taxa de Ocupação e 

Estabelecimento Hoteleiro explicam parcialmente a influência do turismo sobre o 

desenvolvimento sustentável em Cabo Verde enquanto que a Capacidade de Alojamento 

não apresentou influencia positiva sobre a variável dependente.  

No que se refere ao aspecto econômico, pôde-se perceber que a Receita do 

Turismo tem uma influência positiva na formação do PIB per capita do país, 

corroborando assim com a literatura apresentada. Contudo, com relação à Balança de 

pagamento não foi possível verificar a contribuição do turismo.  A OMT (2001) ressalta 

que um dos impactos que o turismo desencadeia nos países é a geração de emprego. No 

que se refere geração de emprego no país, pôde-se constatar que o turismo tem uma 

influência significante nesse quesito, analisado com o indicador Estabelecimento 

Hoteleiro.  

Avaliando o turismo no aspecto social, percebeu-se que o setor impacta de forma 

significativa a Taxa de alfabetização, Taxa de mortalidade infantil, Número de crianças 

do sexo feminino fora da escola primaria, IDH, corroborando assim com a literatura 

sobre os impactos do turismo nos aspectos sociais das comunidades locais.  
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No que se refere ao aspecto ambiental, não foi possível verificar se o turismo 

realmente desencadeia impactos positivos ou negativos sobre o meio ambiente. Assim, 

pode-se afirmar que a hipótese foi parcialmente corroborada e que algumas relações 

foram confirmadas no que se refere ao aspecto social e econômico.   

Com base nos resultados alcançados, sugere-se para trabalhos futuros um 

aumento do tamanho da amostra, especialmente para os indicadores da dimensão 

ambiental. Além disso, avaliar o impacto econômico do turismo nas comunidades 

locais, comparar os impactos econômicos, sociais e ambientais do turismo em Cabo 

Verde com outros países considerados Pequenos Estados Insulares, com caraterísticas 

próximas de Cabo Verde. Recomenda-se também fazer uma análise fatorial exploratória 

qualitativa com aplicação de questionários nas comunidades locais. Outro aspecto 

considerado relevante para estudos futuros seria a discussão que envolve o espaço e o 

consumo em relação aos países que apostam fortemente no turismo como elemento 

estratégico para o desenvolvimento considerando que os turistas cada vez mais 

desenvolvem preferências diferenciadas no que tange ao espaço e aos produtos 

oferecidos pelo local turístico. Diante disso, os agentes do setor muitas vezes se sentem 

pressionados pela mudança do comportamento dos consumidores em virtude da 

competitividade entre os setores turísticos.  

Durante a elaboração do trabalho foram encontradas algumas limitações. 

Inicialmente teve-se dificuldade em encontrar dados sobre os indicadores da dimensão 

ambiental, como por exemplo, a taxa de acesso à água potável e a taxa de acesso ao 

saneamento básico. Os dados encontrados a respeito desses indicadores não foram 

suficientes para corroborar a hipótese da pesquisa quanto à questão ambiental.  

Outra limitação foi com relação ao tamanho da amostra como um todo. Durante 

a análise de regressão percebeu-se a dificuldade de encontrar dados de anos anteriores a 

2000 para aumentar o tamanho da amostra.  

Concluindo, o presente estudo apresentou uma análise da contribuição do 

turismo no desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Percebeu-se que o turismo tem 

contribuído de forma significativa no desenvolvimento sustentável do país, 

especialmente nos aspectos sociais e econômicos.  
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APÊNDICE B – Teste da estatística descritiva dos dados de 2007-2014 

 

 


