
RESUMO: 

Este projeto tem como proposta de pesquisa analisar os custos de oportunidade 

decorrentes do aumento da criminalidade no Estado do Rio de Janeiro (ERJ) e seus 

desdobramentos para o setor de turismo fluminense, além dos seus efeitos sobre os 

demais setores que compõem a cadeia produtiva do ERJ. No atual cenário político 

brasileiro, o setor de turismo tem ganhado notoriedade das esferas federal e estadual como 

um importante setor para a atividade econômica do País. O turismo no Rio de Janeiro 

historicamente sempre se mostrou com grandes potencialidades devido a seus atrativos 

naturais e grandes eventos realizados no estado, tal como o Carnaval e, mais 

recentemente, os megaeventos esportivos que tinham como objetivo colocar o Brasil na 

rota turística internacional. Desse modo, tem se ampliado as expectativas acerca da 

atividade turística como uma alternativa de recuperação e promoção do desenvolvimento 

para a economia fluminense. No entanto, o aumento da criminalidade no estado pode ser 

visto como um entrave para a atratividade do mercado turístico fluminense, uma vez que 

a garantia da segurança do turista é um dos requisitos para a qualidade do 

destino turístico. As estatísticas evidenciam que o aumento da violência no estado foi 

seguido por redução nos desembarques internacionais no Rio de Janeiro. Dada a 

potencialidade turística do estado e a melhoria da infraestrutura pós megaeventos, torna-

se importante verificar os impactos do recrudescimento da violência no estado para a 

economia do turismo e os custos de oportunidade para o setor, bem como os possíveis 

desdobramentos para os demais setores da economia fluminense. Para alcançar tal 

objetivo, foi utilizada a matriz insumo-produto regional do Estado do Rio de Janeiro para 

o ano de 2009 desagregada para o setor do turismo. Após realizar o choque do custo de 

oportunidade advindo da criminalidade para o setor de turismo pós megaeventos, os 

resultados preliminares demostraram que houve perda econômica para o setor, bem como 

redução no PIB fluminense. 
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