
CONTEXTO

Contexto Turismo com coeficiente
Neste contexto, apresenta-se o emprego estritamente relacionado ao consumo
de turistas nas ACTs, ou seja, o EMPREGO NO TURISMO (COM a utilização de
coeficiente de atendimento turístico). Os dados são apresentados até o nível da
Unidade da Federação (UF) para o formal e até a Região, para o informal.

Dimensão do emprego no turismo Contém o número de ocupações formais e/ou informais no turismo, em cada 
ACT ou no conjunto das ACTs.

Caracterização  da ocupação formal do turismo Traz  o perfil da mão de obra ocupada formal do turismo, por ACT ou no 
conjunto das ACTs, com atributos individuais e ocupacionais .

Caracterização  da ocupação informal do turismo Traz  o perfil da mão de obra ocupada informal do turismo, por ACT ou no 
conjunto das ACTs, com atributos individuais e ocupacionais .

Ocupação na economia Contém o número de ocupações  em todos os setores da economia, incluindo o 
turismo.  

Contexto Turismo sem coeficiente 
(MUNICÍPIOS)

Neste contexto, apresenta-se a totalidade dos empregos nas ACTs,  
independentemente de  estarem relacionados ao consumo de turistas ou não, 
ou seja, o  EMPREGO NAS ACTs ( com dados extraídos diretamente da RAIS,  
SEM a utilização de coeficiente de atendimento turístico).  Os dados são 
apresentados até o nível municipal, somente para o segmento formal.

Dimensão do emprego nas ACTs Contém o número de empregos formais em cada ACT ou no conjunto das ACTs.

MÉTRICAS São as informações disponibilizadas

Número de ocupações Contém o número de ocupações no turismo em cada ACT ou no conjunto das 
ACTs.

Número de ocupações na economia Contém o número de ocupações  em todos os setores da economia, incluindo o 
turismo.  

Participação relativa da ACT
Mostra a importância relativa da ocupação de cada ACT, no conjunto das ACTs,
em porcentagem. É a razão entre o número de ocupações na ACT, sobre o
número de ocupações no conjunto das ACTs.

Participação relativa na economia Mostra a participação, em porcentagem, da ocupação do turismo e de cada ACT
em relação à ocupação da economia como um todo.

Remuneração média em R$ Contém a remuneração média  dos empregados  em cada ACT ou no conjunto 
das ACTs em R$ de dezembro do respectivo ano (R$ correntes).

DIMENSÕES Conteúdo
Dimensão do Emprego

Ano/Mês de Referência Apresenta os resultados nos anos/meses selecionados. Contém as estimativas 
por mês/ano: jan/2006 a dez/2015. Os dados referem-se ao último dia do mês.

Atividades Características do Turismo (ACTs)

Conjunto de atividades que contemplam a maior parte dos gastos dos turistas. 
As estimativas elaboradas consideram oito ACTs:  Alojamento, Alimentação, 
Transporte Terrestre, Transporte Aéreo, Transporte Aquaviário, Aluguel de 
Transportes, Agência de Viagens e Cultura e Lazer.

          Todas ACTs Apresenta os resultados do conjunto das ACTs (soma de todas ACTs)
          ACTs Apresenta os resultados por ACT

Natureza da Ocupação
Indica o tipo de ocupação, formal ou informal, por ACT ou no conjunto das ACTs. 
No nível estadual e municipal, apresenta os resultados apenas do segmento 
formal.

Núcleo das ACTs
 São as atividades mais fortemente vinculadas ao turismo. Apresenta os 
resultados das  ACTs que compõem o Núcleo das ACTs: Agência de Viagem, 
Alojamento e Transporte Aéreo.

Região
Apresenta os dados por região geográfica: Norte, Nordeste, Centro-Oeste,
Sudeste e Sul e para o Brasil.

          Brasil Apresenta os resultados do somatório das ocupações nas regiões (Brasil)

          Região Apresenta os resultados por região: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-
Oeste

Regiões Turisticas Apresenta resultados por regiões turisticas conforme definido no Mapa do 
turismo brasileiro pelo MTUR.



UF (Unidade da Federação) Contém as estimativas  da ocupação formal por UF e para o Brasil. No caso das 
UFs, são apresentadas apenas as estimativas referentes ao emprego formal.

          Brasil Apresenta o somatório dos resultados das UFs  (Brasil) (formal e informal)

          UF Apresenta os resultados por UF (formal)



Caracterização  da ocupação formal do turismo

Ano de  referência Apresenta os resultados nos anos selecionados. Contém as estimativas par os 
anos de 2012 a 2015. Os dados referem-se ao  dia  31 de dezembro de cada ano.

Nível Geográfico Contém os resultados por nível geográfico: Brasil, Região  e UF, por ACT e para o 
conjunto das ACTs.

Gênero Mostra o número de empregados formais do turismo por gênero: masculino ou 
feminino. Apresenta o resultado por ACT e para o conjunto das ACTs.

Escolaridade

Mostra o número de empregados formais do turismo por nível de escolaridade: 
até o 5º ano; 6º ao 9º ano; ensino médio e superior incompleto; superior 
completo (inclui todos os graus de escolaridade a partir do superior). Apresenta 
o resultado por ACT e para o conjunto das ACTs.

Idade
Mostra o número de empregados formais do turismo por faixa etária: até 24 
anos; de 25 a 49 anos; 50 anos ou mais. Apresenta o resultado por ACT e para o 
conjunto das ACTs.

Horas trabalhadas
Mostra o número de empregados formais do turismo de acordo com o número 
de horas trabalhadas por semana: até 20 horas; de 21 a 40 horas; 41 horas ou 
mais. Apresenta o resultado por ACT e para o conjunto das ACTs.

Tamanho do estabelecimento

Mostra a distribuição dos empregados formais do turismo de acordo com o 
tamanho dos estabelecimentos que operam  nas ACTs: com até 9 empregados; 
de 10 a 99 empregados; de 100 a 499 empregados; 500 ou mais empregados. 
Apresenta o resultado por ACT e para o conjunto das ACTs.

Tempo no emprego
Mostra o número de empregados formais do turismo de acordo com o tempo de 
serviço no estabelecimento: menos de 12 meses; 12 a 23 meses; 24 a 59 meses; 
60 ou mais meses. Apresenta o resultado por ACT e para o conjunto das ACTs.

Remuneração em SM

Mostra o número de empregados formais do turismo de acordo com a 
remuneração média em salários mínimos (SM): até  2 SM; de 2,01 a 3 SM; de 
3,01 a 5 SM; 5,01 SM ou mais. Apresenta o resultado por ACT e para o conjunto 
das ACTs.

Caracterização  da ocupação informal do turismo

Ano de  referência Apresenta os resultados nos anos selecionados. Contém as estimativas par os 
anos de 2012 a 2015. Os dados referem-se ao  dia  30 de setembro de cada ano.

Nível Geográfico Contém os resultados por nível geográfico: Brasil e Região. Apresenta o 
resultado por ACT e para o conjunto das ACTs.  

Gênero Mostra o número de ocupados informais do turismo por gênero: masculino ou 
feminino. Apresenta o resultado por ACT e para o conjunto das ACTs.

Escolaridade

Mostra o número de ocupados informais do turismo por nível de escolaridade: 
até o 5º ano; 6º ao 9º ano; ensino médio e superior incompleto; superior 
completo (inclui todos os graus de escolaridade a partir do superior). Apresenta 
o resultado por ACT e para o conjunto das ACTs.

Idade
Mostra o número de ocupados informais do turismo por faixa etária: até 24 
anos; de 25 a 49 anos; 50 anos ou mais. Apresenta o resultado por ACT e para o 
conjunto das ACTs.

Horas trabalhadas
Mostra o número de ocupados informais do turismo pelo  número de horas 
trabalhadas por semana: até 20 horas; de 21 a 40 horas; 41 horas ou mais. 
Apresenta o resultado por ACT e para o conjunto das ACTs.

Contribuição à Previdência Social
Mostra o número de ocupados informais do turismo que contribuem, por conta 
própria, com a Previdência Social: contribuinte ou não contribuinte. Apresenta o 
resultado por ACT e para o conjunto das ACTs.

Remuneração em SM

Mostra o número de ocupados informais do turismo de acordo com a 
remuneração média em salários mínimos (SM): até  2 SM; de 2,01 a 3 SM; de 
3,01 a 5 SM; 5,01 SM ou mais. Apresenta o resultado por ACT e para o conjunto 
das ACTs.

Ocupação na economia



Ano/Mês de Referência Apresenta os resultados nos anos/meses selecionados. Contém as estimativas 
por mês/ano: jan/2006 a dez/2015. Os dados referem-se ao último dia do mês.

Natureza da Ocupação
Indica o tipo de ocupação, formal ou informal. Contém o número de ocupações  
em todos os setores da economia, incluindo o turismo. No nível estadual e 
municipal, apresenta os resultados apenas do segmento formal.

Nível Geográfico
Contém o número de ocupações em todos os setores da economia, incluindo o 
turismo,  por nível geográfico: Brasil, Região, UF e município, a depender do 
contexto.
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