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RESUMO

O turismo de negócios apresenta uma grande importância para o crescimento da economia com a globalização e, portanto, da economia global, 
exigindo cada vez mais interesse nesse setor de oportunidades de negócios associados a viagens de profissionais de diversas áreas. Esse tipo de 
turismo agrega valores relevantes à localidade. A partir das informações expostas, e com toda a magnitude desse tipo de turismo, surge o 
seguinte questionamento: quais os impactos provocados pelo Complexo Industrial e Portuário no distrito de Pecém (CIPP) no município de São 
Gonçalo do Amarante – CE, referente ao turismo de negócios? O estudo tem como base o seguinte objetivo: analisar os impactos provocados 
pelo CIPP. Como objetivos específicos: entender o processo de implantação do complexo industrial e portuário de Pecém e a sua relação com o 
surgimento ou desenvolvimento do turismo de negócios, na região em questão; e identificar a oferta turística após a implantação do CIPP. A 
metodologia aplicada a este trabalho foi descritiva, qualitativa e exploratória, com enfoque para a metodologia de estudo de caso utilizando 
fontes de pesquisa, tais como: textos, sites, artigos acadêmicos, livros, e monografias que abordam o tema, para maior embasamento teórico e 
prático acerca do assunto abordado com aplicação de entrevista semiestruturada. No Ceará, temos um grande polo Industrial e Portuário, que 
fica localizado a 60 quilômetros de Fortaleza, capital, onde há um forte do turismo de negócios, sendo em São Gonçalo do Amarante, região 
metropolitana de Fortaleza. São Gonçalo do Amarante se divide em seis distritos, no qual voltaremos o foco para o distrito de Pecém, que é onde 
está localizado o complexo industrial e portuário do Pecém. De acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPCE), o 
município possui a 2ª maior renda per capita (por pessoa) do estado e posição geográfica estratégica em relação aos principais mercados 
mundiais, a infraestrutura, os instalados, além dos benefícios fiscais administrativos para as empresas decorrentes da existência de uma zona de 
exportação. Está distante apenas seis dias dos EUA e sete dias da Europa, em relação aos demais portos do país. Pecém está no 2° lugar no 
ranking de desempenho dos portos do Brasil. A meta até 2030 é transformar o Porto no 5º maior porto do Brasil, e já está caminhando para isto, 
pois a taxa de crescimento é de 22% ao ano, o que não é comum nas empresas um desempenho tão alto, ainda mais quando o país passa por 
uma crise econômica. Sendo que as movimentações (exportação e importação) foram recordes, muito em função da siderúrgica com a 
exportação das placas de aço que iniciaram na metade do ano de 2017. Pecém também participa da maior feira de logística da América Latina 
que acontece todos os anos. Observamos que, de forma geral, os impactos positivos são maiores que os negativos, pois a região está em uma 
constante crescente, com empregos diretos e indiretos, empresas âncoras que contribuem para o aumento de emprego e renda da população, 
melhoria de estradas para acesso ao CIPP, cursos oferecidos para atender à demanda, dentre vários outros fatores que contribuíram para a 
melhoria do município.
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