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APRESENTAÇÃO 
 
 

  A Diretoria de Cooperação e Desenvolvimento do IPEA, por meio deste 

estudo, traz para discussão um tema de interesse para os responsáveis pelas políticas 

de emprego, assim como para os dirigentes públicos e privados comprometidos com a 

competitividade do turismo brasileiro.  

  Esta abordagem preliminar da evolução do mercado de trabalho no período 

1995 – 2001, diferentemente do que se vem apregoando sobre o setor, aponta para 

um desempenho modesto, em termos de geração de emprego formal e de renda. A 

caracterização do contingente ocupacional nas atividades características do turismo, 

introduzida na análise, deve ser interpretada como uma primeira iniciativa do IPEA 

na matéria. Desdobramentos futuros visarão delimitar com maior precisão o universo 

dos estabelecimentos que prestam serviços diretamente aos turistas e avançar no 

conhecimento de aspectos dessa realidade em áreas delimitadas espacialmente, como 

estados ou pólos turísticos.    

Nesse sentido, este estudo não tem a pretensão de trazer respostas definitivas, 

mas o propósito de contribuir para o aperfeiçoamento da compreensão de questões 

relacionadas ao mercado de trabalho no setor turismo, cuja complexidade é 

reconhecida por aqueles que têm se dedicado a interpretá-las. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O explosivo crescimento do turismo internacional, ocorrido ao longo das 

últimas duas décadas, bem como a intensificação progressiva das movimentações dos 

visitantes nacionais em boa parte dos países desenvolvidos e em vias de 

desenvolvimento, têm propiciado um interesse econômico crescente por parte da 

iniciativa pública e privada pelas atividades prestadoras de serviços que compõem o 

setor turístico.  

Não menos auspiciosa, é a constatação de que em muitos desses países, como 

no caso do Brasil, reconhece-se a existência de um potencial de atrativos naturais e 

culturais que, se forem devidamente explorados, com adequados e suficientes 

investimentos em instalações, equipamentos e na qualificação dos recursos humanos, 

podem vir a representar perspectivas ainda mais favoráveis para o incremento desses 

fluxos turísticos internacionais e nacionais, no médio e longo prazo.  

Mesmo em condições adversas, como as presenciadas ao longo dos últimos 

dois anos, entre as quais, o atentado terrorista do 11 de setembro de 2001, o 

acirramento dos conflitos no Oriente Médio, o combate ao terrorismo no Afeganistão 

e no Iraque ou a aparição do SARS, que de fato contribuíram para interromper essa 

favorável tendência, a Organização Mundial do Turismo (OMT), após consulta 

recente a especialistas do mundo todo, conclui pela existência de um quadro de 

“razoável recuperação e otimismo em relação às perspectivas do Turismo Mundial 

até 2010”. Tal situação, esclarece, “vai depender em boa medida da capacidade e 

intensidade da recuperação da economia mundial hoje em curso e, em particular, do 

seu crescimento em nível nacional”.  

Ainda que não se disponha de dados contínuos confiáveis e completos acerca 

do que o turismo representa na economia da maior parte dos países, até porque o 

próprio conceito do turismo tem sido alterado para adequá-lo às novas formas e 
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processos tecnológicos envolvidos na prestação de serviços aos visitantes, esforços 

importantes estão sendo realizados em duas direções: 

a) no aprimoramento e ampliação dos sistemas de informações, abrangendo, 

entre outros aspectos, o conhecimento do movimento de turistas que entram ou saem 

do país, a duração das estadias, o gasto médio diário dos visitantes, a infra-estrutura 

de atendimento turístico disponível e a demanda turística interna; 

b) no registro dos agregados macroeconômicos, mediante a Conta Satélite do 

Turismo e as estimativas sobre o emprego no turismo, dela decorrentes.  

A respeito do tema emprego, a própria OMT explicita as dificuldades para 

conseguir avanços mais significativos, ao advertir que “a sazonalidade, a grande 

variabilidade nas condições trabalhistas, a flexibilização e a escassa formalização dos 

vínculos trabalhistas em muitas unidades produtivas de pequeno porte são os 

principais obstáculos para obter dados significativos sobre o emprego no setor de 

turismo”. A seguir, afirma: “Isso explica porque as limitações estatísticas não 

permitem que essas recomendações sejam muito ambiciosas por enquanto, apesar de 

não existir dúvida de que o emprego é uma variável fundamental para descrever a 

importância econômica do turismo”. 

No caso do Brasil, sob o patrocínio da EMBRATUR, avanços no sistema de 

informações devem ser registrados, notadamente a realização do levantamento 

domiciliar, de cobertura nacional - “Estudo do Mercado Interno de Turismo 2001”-, e 

a elaboração do estudo sobre a Conta Satélite do Turismo referido a 1999, ambos 

com o aval técnico da FIPE, bem como o “Estudo da Demanda Turística 

Internacional 2001”. Cabe registrar também a parceria formada recentemente entre a 

EMBRATUR e a FGV, visando a construção de indicadores conjunturais para o 

setor.  

No que concerne ao emprego, os esforços têm sido mais modestos. A principal 

iniciativa consiste na divulgação de resultados anuais da Relação Anual de 
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Informações Sociais (RAIS), registro administrativo da área de trabalho, na forma de 

tabelas relativas aos principais atributos demográficos, educacionais e trabalhistas 

dos empregados com vínculo empregatício formal vigentes nas Atividades 

Características do Turismo, entre 1995 e 2001.  

Com o objetivo de diagnosticar as necessidades de mão-de-obra no setor a 

EMBRATUR promoveu em 1995 o estudo “Condições e Perspectivas do Mercado de 

Trabalho no Setor Turismo”. Tal trabalho, apoiado em pesquisa de campo realizada 

em cinco capitais brasileiras, traça  um perfil da mão-de-obra focalizada na atividade 

hoteleira. 

Os dirigentes das instituições responsáveis pelas políticas públicas de emprego 

e de turismo demandam informações relacionadas ao mercado de trabalho com 

diferentes finalidades. Interessa-lhes, por exemplo, conhecer os impactos das 

atividades turísticas em termos de geração de emprego e renda ou, ainda, conhecer as 

características das ocupações no setor. Tal caracterização, quando detalhada, 

subsidia: 

a) a definição de estratégias destinadas a propiciar mais e melhores 

empregos no setor; 

b) a identificação do alvo de ações que contribuam para a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados aos visitantes; 

c) a focalização de ações em aspectos do mercado de trabalho de 

trabalho que demandem intervenções públicas. 

Não é demais acrescentar que a implementação de um sistema de informações, 

no qual o maior conhecimento do mercado de trabalho é apenas uma parte, serve, 

inclusive, para orientar o setor privado, especialmente as pequenas e médias empresas 

que geralmente não dispõem de recursos para aplicar em pesquisas capazes de  apoiar 

suas decisões relativas à ampliação ou melhoria de seus serviços turísticos.  
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Assim, a elaboração deste trabalho decorre da constatação de que os estudos 

realizados sobre o tema “mercado de trabalho nas atividades turísticas” mostram-se 

insuficientes para responder a contento questões como as acima apontadas.  

De uma forma simplificada, os estudos realizados podem ser agrupados em 

dois tipos: os que oferecem análises abrangentes, embasadas em fontes secundárias e 

os diagnósticos setoriais, fundamentados em pesquisas de campo. 

No primeiro grupo, destaca-se “O Mercado de Trabalho na Atividade 

Econômica do Turismo no Brasil”, 2001, de Jorge Arbache. Apoiado em dados da 

PNAD – Pesquisa Nacional por amostragem Domiciliar, esse estudo, publicado em 

2001, apresenta uma caracterização do mercado de trabalho no setor turismo – 

ocupação no setor, remuneração média, escolaridade, tempo de emprego, gênero, raça 

e formalização – tanto para o setor como um todo, como para os principais grupos de 

atividades que o compõe – agências e empresas de turismo, serviços de hospedagem, 

serviços de diversão e comércio de lembranças e locação de veículos.  

Ao mesmo tempo, o autor aborda a evolução desse mercado no período 

1983/1998, comparando-o com outros ramos de atividade econômica. Por fim, o 

estudo interpreta alguns resultados sob o prisma de sua distribuição 

regional.Constituindo-se trabalho pioneiro, em área tão carente de produção de 

conhecimentos úteis para os formuladores de políticas públicas, o estudo oferece um 

panorama das tendências verificadas nas atividades que constituem o núcleo duro do 

turismo. 

No extremo oposto, encontram-se os estudos mais focalizados, apoiados em 

pesquisas de campo, entre os quais, cabe mencionar o estudo “Condições e 

Perspectivas do Mercado de Trabalho no Setor Turismo”, desenvolvido por técnicos 

da FIPE/USP, sob o patrocínio do Ministério do Trabalho e da EMBRATUR, 1995. 

O estudo realizado, com base em amostra distribuída entre cinco municípios - 

São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Manaus e Florianópolis -, apresenta dois 
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conjuntos de resultados. O primeiro traça um perfil da hotelaria e de seu mercado de 

trabalho. A segunda parte da pesquisa busca analisar a oferta da capacitação de 

recursos humanos para a atividade turística e traça um cenário que aponta para a  

inadequação da estrutura existente face às demandas do setor. 

Se o estudo de Arbache permite a apreciação de alguns aspectos importantes 

do mercado de trabalho no plano nacional, tais resultados não são passíveis de 

análises desagregadas espacialmente nem mesmo para grupos de atividades 

características do turismo, uma vez que a dimensão da amostra da PNAD é 

insuficiente para permitir inferências com grau razoável de confiabilidade nos níveis 

de desagregação mencionados.  

O estudo da FIPE, por sua vez, retrata aspectos da atividade hoteleira e de seu 

mercado de trabalho em um espaço definido e em um momento determinado, 

restringindo sua utilização para fundamentação de políticas de abrangência nacional. 

A superação dessa limitação implicaria uma ampliação, tanto do universo da 

pesquisa, como das observações ao longo do tempo, com repercussões de monta em 

termos de custo. 

Nessas circunstâncias, o documento ora apresentado soma-se às iniciativas 

referidas, no sentido de interpretar a realidade do mercado de trabalho no setor 

turismo, oferecendo uma visão sintética de sua evolução em nível nacional, no 

período 1995-2001, construída a partir de dados levantados pela Pesquisa Nacional 

por Amostragem Domiciliar (PNAD/IBGE) e pela RAIS (Ministério do Trabalho e 

Emprego).  

A respeito do uso dessas duas fontes secundárias de dados, convém destacar 

que as principais dificuldades decorrem, principalmente, da definição de quais são as 

atividades características que compõem o turismo e do grau de detalhamento dos 

códigos de atividade com que cada uma dessas fontes trabalha. Não existindo 

condições de distinguir de forma precisa, nessas classificações, quais unidades 
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(pessoas e estabelecimentos) prestam serviços aos visitantes e quais não, torna-se 

impossível chegar a uma quantificação unanimemente aceita a respeito das 

dimensões ocupacionais e dos rendimentos do turismo nacional.  

Para tanto, seria necessário avançar nessas identificações, com consultas ou 

indagações diretas que permitam tais depurações. Isso, entretanto, não invalida a 

leitura dos dados secundários na forma em que são levantados e a obtenção de 

aproximações e conclusões sobre a evolução desse mercado de trabalho baseadas no 

exame de  definições alternativas para o setor.  

O documento é organizado da seguinte forma:  

- na seção 2, apresentam-se breves comentários a propósito das duas 

fontes secundárias, com destaque para os aspectos que condicionam a 

quantificação e qualificação das medições ocupacionais e dos rendimentos em 

cada uma delas. No caso específico da RAIS, que é a fonte mais explorada 

neste documento, definem-se os universos e domínios de estimação para os 

quais são apresentados os resultados, bem como os procedimentos utilizados 

na preparação das correspondentes séries de emprego formal mensal, a partir 

de janeiro de 1995; 

- na seção 3, são apresentados os resultados mais relevantes, de ambas as 

fontes, em relação ao comportamento ocupacional e dos rendimentos, no 

intuito de melhor entender a evolução do mercado de trabalho no setor turismo, 

em nível nacional, entre 1995 e 2001, sempre estabelecendo comparações com 

dois universos mais amplos: o total dos setores econômicos e o correspondente 

ao setor dos serviços (excluída a Administração Pública), do qual o turismo faz 

parte;  

- na seção 4, comenta-se de que forma evoluíram os principais atributos 

demográficos, educacionais e ocupacionais do emprego formal, com vista a 
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caracterizar as tendências e a intensidade das mudanças que afetaram as 

contratações da mão-de-obra das atividades turísticas nos últimos anos; 

 - finalmente, na seção 5, apresentam-se, de forma resumida, os 

principais resultados propiciados por este estudo. 
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2 - OBSERVAÇÕES A PROPÓSITO DA PNAD E DA RAIS 

2.1 - Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar – PNAD 

• Metodologia 

Trata-se de um levantamento por amostragem domiciliar, de periodicidade 

anual, praticado pelo IBGE, no mês de setembro de cada ano. No intuito de garantir 

uma boa representatividade por Estado, a amostra, de cobertura nacional, (excluídas 

as áreas rurais dos Estados da Região Norte, com exceção de Tocantins) é 

probabilística, totalizando mais de 100.000 domicílios pesquisados anualmente.  

A amostra é selecionada em três etapas: na primeira, garante-sepresença dos 

aglomerados urbanos e municípios mais densamente habitados, sendo que essa 

seleção é complementada com outros municípios de porte médio e pequeno dentro de 

cada Estado, por um processo de estratificação e seleção de municípios (unidades 

primárias), leva em consideração o seu tamanho; na segunda etapa, selecionam-se, 

aleatoriamente, setores censitários (unidades secundárias), também observando o seu 

tamanho no Censo Demográfico mais recente; finalmente, na terceira etapa, 

selecionam-se domicílios (unidades terciárias), a partir da relação atualizada de 

domicílios de cada setor censitário, sempre garantindo que cada domicílio 

selecionado, dentro de cada Região Metropolitana ou Estado, tenha a mesma 

probabilidade final de ser eleito para compor a amostra.  

Apesar dos esforços do IBGE para garantir a boa representatividade estadual 

dos resultados, as frações de amostragem praticadas proporcionam tamanhos de 

amostra muito divergentes entre os Estados, situação que sugere uma produção de 

dados qualitativamente diferente entre eles. Nesse sentido, as estimativas 

correspondentes às áreas urbanas de Rondônia, Acre, Roraima e Amapá, ou às 

estaduais de Tocantins, Piauí, Alagoas, todas elas com os menores tamanhos da 
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amostra estadual, podem ser as mais prejudicadas do ponto de vista da precisão 

estatística. 

O processo de estimação, ou seja, a expansão dos resultados da amostra para o 

universo, faz uso de projeções demográficas independentes da população residente de 

cada Região Metropolitana ou Estado, que são preparadas anualmente, levando em 

consideração três componentes: as taxas de fecundidade, as taxas de mortalidade e a 

migração. A revisão dessas projeções é feita a cada cinco anos com os resultados do 

novo Censo Demográfico ou da Contagem de População.  

Em virtude dessa prática de preparação das estimativas, a comparabilidade de 

dados da PNAD entre anos próximos, particularmente naqueles em que as projeções 

são mudadas, pode ficar comprometida. Na última revisão, ocorrida em 2001, por 

exemplo, foram revisados os resultados que tinham sido divulgados previamente para 

1999, sem que o mesmo fosse feito para os anos precedentes.  

• Conteúdo e conceitos 

Considerado um levantamento de propósitos múltiplos, a PNAD levanta dados 

relativos a domicílios, famílias e pessoas. Entre as características das pessoas, 

destacam-se as questões demográficas, a migração, educação, trabalho e os 

rendimentos. Especificamente nestes dois últimos assuntos, a PNAD é completa e 

detalhada, levantando dados correspondentes a uma semana de referência e para o 

ano anterior a ela, relativos a todas as ocupações exercidas e remunerações em 

dinheiro e espécies recebidas pelas pessoas de 10 anos e mais.  

De 1992 em diante, a PNAD, seguindo recomendações internacionais, ampliou 

a definição dos ocupados ao incorporar nessa condição as pessoas que, sem receber 

remuneração, trabalharam uma ou mais horas na semana de referência, bem como 

aquelas que trabalharam na construção da própria moradia ou na produção de bens e 

serviços destinados à alimentação de, ao menos, um membro da família.  
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O detalhamento da posição ocupacional para cada um dos trabalhos exercidos 

permite discriminar, com elevado grau de exatidão,os ocupados que possuem 

vínculos formais de trabalho na condição de celetistas, estatutários ou militares. Esse 

grupo é denominado de ocupados formais neste documento, em oposição aos 

restantes que foram chamados de ocupados não-formais, onde agruparam-se os 

trabalhadores por conta própria, empregadores, ocupados sem remuneração, 

domésticos e outros.  

Diferente é o caso da identificação da atividade econômica na qual as pessoas 

exercem uma ocupação. Em virtude das restrições de tamanho da amostra, a PNAD 

assume uma versão mais simplificada (três dígitos) das atividades econômicas 

reconhecidas pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE /IBGE) 

para a preparação de suas estimativas.  

• Ramos de atividade econômica considerados turísticos 

Sem a pretensão de chegar neste documento a uma medição precisa daquilo 

que pode ser considerado turístico, até porque muitos ocupados apenas prestam 

serviços a residentes, optou-se por uma seleção ampla dos ramos de atividade 

correspondentes à prestação de serviços mais próximos ao turismo para efeitos da 

preparação deste documento. Os ramos selecionados foram os seguintes: 

 

Código 472 : Transporte Urbano de Passageiros 
Código 474 : Transporte Ferroviário e Metroviário 
Código 475 : Transporte Marítimo 
Código 476 : Transporte Aéreo 
Código 477 : Transporte em Bondes e similares  
Código 511 : Hotéis, Pousadas e similares 
Código 512 : Restaurantes, Lanchonetes e Similares 
Código 533 : Fotografia 
Código 551 : Diversão e Espetáculos 

 14



Código 575 : Organização de Eventos, Exposições e Congressos 
Código 586 : Agências de Viagens e Empresas de Turismo 
Código 587 : Aluguel de Carros e Garagens 
Código 586 : Agências de Navegação e Portuárias 
Código 615 : Zoológicos, Jardins Botânicos, Museus e similares 
Código 617 : Clubes Desportivos e Lazer, Camping e similares 
 

Nessas condições, é claro que as estimativas ocupacionais da PNAD 

apresentadas neste documento superestimam as reais dimensões do setor Turismo. 

Por outro lado, foram deixadas de lado as ocupações do comércio mais estreitamente 

associadas a essas atividades, bem como as correspondentes à Administração Pública 

direta Federal, Estadual e Municipal.  

  

2.2-  Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 

• Metodologia, Abrangência e Cobertura 

Trata-se de um registro administrativo, de natureza operativa, da área de 

trabalho que, pela sua elevada cobertura, também tem sido objeto de interesse 

estatístico. A RAIS é um levantamento de caráter censual, que obriga todas as 

unidades (estabelecimentos e pessoas físicas) que empregam mão-de-obra com 

vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), 

servidores públicos da administração direta e de fundações, e outros (avulsos, 

diretores, temporários, aprendizes) a apresentar declaração anual contendo a relação 

individual dos vínculos vigentes em 31-12, bem como daqueles que foram extintos ao 

longo do ano de referência dos dados.  

Desde sua implantação, em 1976, a cobertura global do levantamento tem 

melhorado significativamente, estabilizando-se por volta de 1995 em níveis próximos 

a 93-95% para o conjunto dos setores econômicos. A qualidade e a disponibilidade 
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dos dados também evoluíram favoravelmente, em virtude dos avanços de uma coleta 

que hoje é totalmente automatizada, pela Internet e por outros meios magnéticos.  

Contudo, como ocorre com qualquer registro administrativo, a RAIS, além das 

omissões de vínculos ativos não declarados por atraso, declaração incorreta ou 

simples não resposta, situação que pode provocar uma subestimação das medições 

em 31-12 de cada ano, também apresenta omissão de vínculos extintos 

correspondentes a unidades que, havendo encerrado atividades no ano x, deixaram de 

declarar a RAIS nos primeiros meses do ano x+1.  

Essas omissões fazem com que o saldo das Admissões menos os 

Desligamentos ocorridos no ano x esteja normalmente superestimado, não 

coincidindo com a diferença entre os estoques de postos de trabalho vigentes entre os 

dias 31-12 do ano x e os correspondentes ao ano x-1. Por esse motivo, as estimativas 

de emprego mensal apresentadas no Anexo deste documento foram preparadas 

valendo-se de um ajuste anual dos desligamentos pelo quociente Desligados 

ajustados ano x/ Desligados ano x, onde: 

 
Desligamentos ajustados ano x = Admissões ano x –(Estoque 31-12 ano x – Estoq. 31-12 ano x-1) 

 
Apesar das restrições citadas, a RAIS constitui um levantamento importante do 

ponto de vista estatístico, já que fornece informações quantitativas e qualitativas 

anuais sobre o emprego formal até o nível municipal, possibilitando inclusive que, 

nesse nível, possam ser conhecidas desagregações do emprego para atividades 

econômicas do CNAE em cinco dígitos.  

• Conteúdos levantados e disponibilidade dos dados  

A importância da RAIS como levantamento da área de trabalho também 

encontra explicação na riqueza do conteúdo levantado e na estabilidade do 

instrumento de coleta ao longo do tempo.  
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Para o estabelecimento, que é considerado a unidade de referência do 

levantamento da RAIS, conhece-se a localização, o tamanho do estabelecimento em 

31-12, a atividade CNAE, natureza jurídica, o encerramento da atividade, entre as 

variáveis mais importantes. 

Para a unidade ‘vínculo’, conhecem-se a idade, a data e tipo de admissão ou 

desligamento, o tipo de vínculo, a instrução, nacionalidade, horas contratuais, salários 

mensais pagos e o 13o salário.  

Todas essas variáveis podem ser objeto de cruzamentos detalhados por meio 

dos aplicativos que o Ministério disponibiliza para os usuários, gratuitamente, e dos 

CDs rom com os dados de cada RAIS anual.  

A respeito dos salários, esclarece-se que, embora eles sejam declarados 

mensalmente, para cada trabalhador, em moeda corrente (R$), para efeitos da 

divulgação em CD rom eles são convertidos em salários-mínimos. Por esse motivo, 

neste trabalho, foi necessário reconverter os valores médios anuais, expressos em 

salários-mínimos, para R$, valendo-se do valor médio anual do salário-mínimo, 

resultante de uma média ponderada dos valores vigentes no ano e o correspondente 

número de meses.  

• Atividades Econômicas Consideradas Turísticas 

Após consulta ao Cadastro de Estabelecimentos Empregadores do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE), para conhecer o conteúdo de unidades constantes em 

cada sub-atividade relacionada com a prestação de serviços turísticos, foram 

selecionadas as seguintes sub-atividades: 

 

Código 55115: Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante 
Código 55123: Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante 
Código 55190: Outros tipos de alojamento 
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Código 55212: Restaurantes e estabelecimentos de bebidas com serviço 
completo 
Código 55220: Lanchonetes e similares 
Código 55239: Cantinas (serviços de alimentação privativos) 
Código 55247: Fornecimento de comida preparada 
Código 55298: Outros serviços de alimentação 
Código 60100: Transporte ferroviário interurbano 
Código 60216: Transporte ferroviário de passageiros urbano  
Código 60224: Transporte metroviário 
Código 60232: Transporte rodoviário de passageiros, regular, urbano 
Código 60240: Transporte rodoviário de passageiros, regular, não urbano 
Código 60259: Transporte rodoviário de passageiros, não regular 
Código 60291: Transporte regular em bondes, funiculares, teleféricos ou trens 
próprios 
Código 61212: Transporte por navegação interior de passageiros 
Código 61239: Transporte aquaviário urbano 
Código 62103: Transporte aéreo, regular 
Código 62200: Transporte aéreo, não regular 
Código 63215: Atividades auxiliares aos transportes terrestres 
Código 63223: Atividades auxiliares aos transportes aquaviários 
Código 63231: Atividades auxiliares aos transportes aéreos 
Código 63304: Atividades de agências de viagens e organização de viagens 
Código 71102: Aluguel de automóveis 
Código 71218: Aluguel de outros meios de transporte terrestre 
Código 71226: Aluguel de embarcações 
Código 71234: Aluguel de aeronaves 
Código 74918: Atividades fotográficas 
Código 92312: Atividades de teatro,música e outras atividades artísticas e 
literárias 
Código 92320: Gestão de salas de espetáculos 
Código 92398: Outras atividades de espetáculos não descritas anteriormente 
Código 92517: Atividades de biblioteca e arquivos 
Código 92525: Atividades de museus e conservação do patrimônio histórico 
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Código 92533 : Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais 
e reservas 
Código 92614: Atividades desportivas 
Código 92622: Outras atividades relacionadas ao lazer  

• Duas classificações adicionais 

Considerando que em muitas das sub-atividades acima relacionadas existe uma 

elevada proporção de unidades que prestam serviços, preferencialmente, aos 

visitantes externos e/ou internos, estruturou-se um agrupamento menor, chamado de 

‘núcleo duro’ (“hard-core”) do turismo, cujo propósito consistiu em conhecer o 

comportamento do emprego e das remunerações desse subconjunto mais próximo do 

turismo, no período 1995-2001. Esse novo agrupamento foi estruturado pelas sub-

atividades: 

 
Código 55115: Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante 

Código 55123: Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante 
Código 55190: Outros tipos de alojamento 
Código 60100: Transporte ferroviário interurbano 
Código 60240: Transporte rodoviário de passageiros, regular, não urbano 
Código 60259: Transporte rodoviário de passageiros, não regular 
Código 60291: Transporte regular em bondes, funiculares, teleféricos ou trens 
próprios 
Código 61212: Transporte por navegação interior de passageiros 
Código 61239: Transporte aquaviário urbano 
Código 62103: Transporte aéreo, regular 
Código 62200: Transporte aéreo, não regular 
Código 63304: Atividades de agências de viagens e organização de viagens 

Código 71102: Aluguel de automóveis 
Código 71218: Aluguel de outros meios de transporte terrestre 
Código 71226: Aluguel de embarcações 
Código 71234: Aluguel de aeronaves 
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Código 92312: Atividades de teatro, música e outras atividades artísticas e 
literárias 
Código 92525: Atividades de museus e conservação do patrimônio histórico 
Código 92533: Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais 
e reservas. 
 
Em virtude desse ‘núcleo duro’ não incluir nenhuma unidade do segmento 

Alimentação, que, reconhecidamente, é uma importante componente das Atividades 

Características do Turismo, optou-se pela estruturação de um agrupamento adicional, 

formado pelas unidades componentes do ‘núcleo duro’ mais as unidades das sub-

atividades correspondentes à Alimentação, ou seja, as de códigos: 55212, 55220, 

55239, 55247 e 55298. 

Dessa forma, os resultados da RAIS apresentados neste documento referem-se a 

cinco conjuntos: total das atividades; serviços (excluída a Administração Pública); 

turismo; ‘núcleo duro’ e ‘núcleo duro’ + alimentação. 
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3 - ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

3.1 - Visão global do mercado de trabalho e do turismo por meio da PNAD 

 Em virtude dos dados da PNAD apresentarem um quadro mais compreensivo 

da situação e evolução ocupacional e das remunerações, examinam-se primeiramente 

os resultados mais importantes divulgados por essa fonte, no período 1995–2001.  

 De acordo com os dados apresentados na Tabela 1, a evolução do quadro 

ocupacional nacional foi marcada por duas importantes tendências: - primeiro, um 

declínio das taxas globais de participação, em relação à vigente em 1995 (61,3%), 

particularmente acentuada em 1996 (59,1%). A partir daí, observa-se uma 

recuperação, que só seria interrompida em 2001 (60,5%): - segundo, um aumento 

expressivo e desfavorável da taxa de desemprego aberto, que passou de 6,1% em 

1995 para 9,4% em 2001. Dessa forma, enquanto a População em Idade Ativa (PIA) 

crescia, no período de 1995–2001, à razão de 2,2% ao ano, os ocupados aumentavam 

em apenas 1,4%, configurando um quadro inequívoco de insuficiente criação de 

oportunidades ocupacionais no período analisado.  

Esse panorama ocupacional pode ser, em boa medida, atribuído ao medíocre 

desempenho da economia nacional no período, quando o PIB real cresceu apenas 

2,4% a.a, em decorrência das prolongadas medidas de contenção do consumo pela 

elevação da taxa de juros e enxugamento salarial, do impacto das crises externas e da 

desvalorização do real (R$) ocorrida no início de 1999.  

 A mesma Tabela 1 deixa em evidência o avanço da terceirização das atividades 

econômicas. Repare-se que 84,6% das 971,6 mil novas ocupações criadas anualmente 

no país nesse período, ou seja, 821,8 mil delas, equivalentes a um incremento de 3,0 

% a.a., corresponderam às atividades do setor de serviços (sem considerar as 

ocupações da Administração Pública direta), sendo que boa parte desse aumento 

ocorreu na segunda metade do período analisado.  
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 Por sua vez, o crescimento ocupacional do conjunto dos quinze ramos 

selecionados nessa fonte para compor o turismo foi ainda mais expressivo, 

alcançando uma média de crescimento anual de 3,5 % a. a, o que representa uma 

média de incremento anual de 173,1 mil novas ocupações.  

 Dessa forma, o turismo da PNAD, cuja definição inclui a mais ampla gama 

possível de atividades prestadoras de serviços aos visitantes, tenham elas o caráter de 

exclusivas ou esporádicas, elevou a sua participação no contexto ocupacional 

nacional de 6,5% em 1995 para 7,4% em 2001.  

 O detalhamento dessa evolução ocupacional para os três mais importantes 

ramos de atividade econômica – restaurantes e lanchonetes, transporte urbano de 

passageiros e diversões e espetáculos – revela que as duas últimas tiveram 

incrementos anuais médios que superaram de longe o correspondente a outros ramos 

do turismo: 5,0 % e 5,9 %, respectivamente.  

Sublinha-se que a excepcional expansão ocupacional do transporte urbano de 

passageiros e de diversões e espetáculos ocorre num cenário ocupacional global 

desfavorável, no mesmo período, conforme comentado anteriormente. 

 A maior surpresa no que concerne à evolução ocupacional recente aparece, 

entretanto, quando se examina a composição formal/não formal das ocupações. Isso 

porque, por um lado, os dados da PNAD deixam em evidência que em  nível global, 

ao contrário do ocorrido na primeira metade dos anos 90, o segmento não-formal da 

economia, após a implantação do Plano Real, mostrou-se incapaz de compensar a 

insuficiente geração de oportunidades de trabalho celetista ou estatutário vigente no 

período sob análise. 

Nesse sentido, observe-se que os dados da Tabela 2 dão conta que, enquanto as 

ocupações formais da totalidade dos setores cresceram em 1,8% a.a., gerando uma 

média anual de 460 mil novos empregos, as ocupações não-formais aumentaram em 

apenas 1,1%, ou seja, uma adição média anual de 512 mil novas ocupações. Nessas 
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condições, a taxa de desemprego aberto cresceu em mais de 50% entre 1995 e 2001, 

situação que não foi mais grave devido à retração da taxa de participação em 0,8 

pontos percentuais.  

Por outro lado, os mesmos dados da PNAD demonstram que, no setor de 

serviços e, principalmente, no turismo, a evolução ocupacional foi favorecida, 

principalmente, pela expressiva expansão das ocupações não-formais. Segundo os 

dados da Tabela 2, o emprego formal cresceu a uma taxa de 2,5% a.a., ao passo que 

as ocupações não-formais aumentaram em 3,3% a.a.  

Já o comportamento do conjunto das quinze atividades que compõem o turismo 

foi mais desequilibrado, registrando avanços de 2,3% nas ocupações formais e 4,3%, 

nas não formais.  

Nessas condições, tanto os serviços quanto o turismo mostraram avanços nas 

proporções de ocupação não-formal: o primeiro, passando de 61,4%, em 1995, para 

62,5%, em 2001 e o segundo, de 59,6% para 62,4%. Em termos absolutos, esses 

crescimentos significam que, do total de 822 mil ocupações anuais geradas no setor 

de serviços, entre 1995 e 2001, 261 mil corresponderam a empregos celetistas ou 

estatutários, enquanto no turismo, onde foram criados 173 mil novas ocupações/ano, 

apenas 44 mil delas corresponderam a empregos formais. Assim, fica, constatado que 

grande parte da forte expansão das ocupações turísticas verificada no período 

pesquisado correspondeu a trabalhos não-formais.  

 O exame da relação ocupacional formal / não formal segundo os mais 

importantes ramos de atividade do turismo evidencia que em todos eles, excetuando a 

alimentação (restaurantes e lanchonetes), houve avanços explosivos nas ocupações 

não formais: transporte urbano de passageiros: 11,4% a.a.; diversões e espetáculos: 

6,1% a.a.; Outros: 5,5% a.a. O simples fato do ramo restaurante e lanchonete ter 

mostrado um crescimento formal (5,0% a.a.) superior ao não-formal (2,11% a.a.), no 
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mesmo período, pode sugerir que a fiscalização, trabalhista ou sanitária, mais 

rigorosa favorece as contratações que garantem os direitos do trabalhador.  

Embora o avanço das ocupações não-formais não seja o que os dirigentes 

públicos planejaram ou esperaram do turismo nacional, deve-se reconhecer que o 

mesmo não aconteceu no conjunto dos setores econômicos, configurando nesse 

conjunto uma situação e evolução ocupacional desfavorável. Nesse sentido, a 

experiência brasileira confirma o otimismo da OMT em relação à geração de 

oportunidades de trabalho que o turismo oferece, mesmo nos momentos em que a 

economia dá sinais de estancamento ou baixo crescimento.   

 Entretanto, quando se examina de que forma evoluíram os rendimentos médios 

do trabalho entre 1995 e 2001, a situação do turismo mostra-se decepcionante em 

relação à totalidade dos setores da economia, inclusive, com o setor serviços.  

Com efeito, de acordo com os resultados da Tabela 3, a comparação dos 

rendimentos médios reais gerados em dinheiro na ocupação principal, entre os meses 

de set.1995 e set.2001, mostra que a perda real no rendimento médio do turismo foi 

de 13,2%, enquanto que a da totalidade dos setores e do setor de serviços alcançaram 

5,5% e 5,7%, respectivamente. A diminuição mais acentuada do rendimento real do 

turismo deve-se, em boa medida, às ocupações não-formais, onde os rendimentos 

médios perderam capacidade de compra equivalente a 16,2%, nos seis anos 

pesquisados, ainda que, entre os empregos formais, as perdas salariais do turismo 

também tenham sido mais expressivas que nos outros dois universos de referência.  

 

3.2 - Validação e análise mais detalhada da evolução do mercado formal 

de trabalho e do turismo por meio da RAIS 

 Por se tratar de dados provenientes de um registro administrativo, sujeito a 

omissões e não–respostas de vínculos ativos ou extintos, bem como a erros 

voluntários e involuntários de resposta, incluída a declaração de atividade econômica, 
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oriundos, principalmente, do autopreenchimento dos dados por parte do empregador, 

torna-se indispensável ter uma apreciação antecipada acerca da confiabilidade dos 

dados da RAIS no período analisado.  

A evolução da cobertura global e setorial do levantamento é, sem dúvida, o 

assunto mais importante, já que os dados podem conter vieses que levem a 

superestimar ou subestimar as estimativas anuais de emprego.  

Nesse sentido, antes de fazer uso mais detalhado dos dados da RAIS, do 

período 1995-2001, uma constatação merece ser comentada: o quociente entre as 

estimativas de postos de trabalho da RAIS e o total de pessoas da PNAD apresentados 

na tabela 4, ambos referidos ao mês de setembro de cada ano, dá conta que, para a 

totalidade dos setores e para o setor de serviços, essa relação é ligeiramente crescente 

no período analisado, comportamento que, em boa medida, poderia ser atribuído a um 

aumento de cobertura.  

No caso do turismo, apesar das oscilações e superioridade apresentadas nos 

períodos intermediários, esse quociente se mostra praticamente inalterado entre os 

anos extremos (84,48 em 1995 e 84,50 em 2001), que são justamente aqueles em que 

os dados da PNAD são mais confiáveis no que se refere às projeções de população. 

A propósito dos resultados da mesma Tabela 4, cabe apontar que o fato do 

quociente RAIS/PNAD ser superior a 100 pode ser explicado em virtude da omissão 

que a PNAD apresenta para os domicílios rurais da região Norte (exceto Tocantins) e 

também porque, nessa fonte, as estimativas referem-se a pessoas e não a postos de 

trabalho, como no caso da RAIS.  

Já o fato dessas relações serem bastantes inferiores a 100, como no caso dos 

serviços e do turismo, não necessariamente deve ser interpretado como uma menor 

cobertura, já que, em ambos, as definições de uma e outra fonte podem não ter uma 

perfeita correspondência e/ou porque o enquadramento da atividade econômica da 

pessoa, em alguns casos, não coincide com a declarada pelo estabelecimento.  
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Apesar dessas discrepâncias entre as duas fontes secundárias, observa-se que, 

em relação à geração anual de emprego formal no período, há enorme 

correspondência entre elas. Especificamente no caso do turismo, onde se trabalha, em 

ambas as fontes, com definições que superestimam os níveis de ocupação ou emprego 

formal, o simples fato da PNAD reconhecer a criação média anual de 44 mil novas 

ocupações (2,28% a.a) e a RAIS 37 mil (2,27% a.a), demonstram, inequivocamente, 

uma baixa capacidade do setor para criar emprego formal, principalmente quando 

comparada com as oportunidades de ocupação não-formal que o mesmo setor gerou 

entre 1995 e 2001. 

 

3.3 - Evolução do emprego formal, segundo a RAIS 

A Tabela 5 mostra a evolução do emprego formal entre 1995 e 2001, segundo 

os dados da RAIS. Visando retirar a sazonalidade que afeta os valores ocupacionais 

referidos a 31-12 nessa fonte, optou-se, na tabela, pela apresentação dos estoques 

médios anuais relativos a cada um dos cinco universos de referência: total dos 

setores; serviços (excluída a Administração Pública); Turismo (definição mais 

abrangente); ‘núcleo duro’ (definição mais restrita); e ‘núcleo duro’ e alimentação 

(definição intermediária).  

Ainda que os totais de celetistas e estatutários da RAIS, para cada um dos três 

primeiros universos, mostrem-se sempre menores que os correspondentes aos 

ocupados formais divulgados pela PNAD para o mês de setembro de cada ano, 

principalmente em virtude de problemas de cobertura da RAIS e à falta de perfeita 

correspondência entre as classificações de atividade dessas fontes, destaca-se, 

primeiramente, que a geração de emprego formal estimada na RAIS, para o conjunto 

dos 6 anos, mostrou uma boa aproximação aos valores da PNAD, em particular no 

que se refere ao setor de serviços e ao turismo.  
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De acordo com a RAIS, o avanço desses dois universos ocorreu na razão de 260 

mil e 41 empregos ao ano, equivalentes a taxas anuais médias de 3,4% e 2,5%, 

respectivamente, ambas superiores à média de 2,2%, correspondente à totalidade dos 

setores. Dessa forma, a RAIS também indica um avanço na terceirização do emprego, 

sendo que o desempenho do turismo fica bem aquém do apresentado pelo setor 

serviços.  

Sublinha-se, no entanto, que, nessa fonte, a geração de emprego, embora 

também mais concentrada nos anos 2000 e 2001, processou-se de forma muito 

diferente entre esses três universos: 70,0% dos empregos criados em todos os setores 

concentraram-se nesse último biênio, alcançando 53,0% no setor serviços e 41,9% no 

turismo.Esses resultados sugerem que o emprego formal nesses dois últimos 

universos, notadamente no turismo, é menos dependente do desempenho macro-

econômico nacional.  

Contudo, reitera-se que a geração média de 41 mil empregos formais anuais no 

turismo é decepcionante, à luz da expansão das ocupações não-formais no mesmo 

período, do incremento do turismo externo - pelo menos até o ano 2000 - e das 

expectativas que os governos costumam criar a propósito da enorme capacidade do 

setor para crescer quando a economia, como um todo, se encontra retraída. 

 Nessa composição ampla do turismo da RAIS, as atividades mais destacadas, 

por ordem de importância, no emprego formal de 2001 são: transporte (41,3%), 

alimentação (34,4%) e alojamento (11,6%), o que, em termos práticos, significa que 

o comportamento do emprego formal no turismo depende inequivocamente da 

evolução dessas três atividades. 

Os dados da tabela 5 revelam que essas três atividades tiveram trajetórias muito 

diferentes no período 1995-2001. Enquanto a alimentação apresentou uma taxa de 

crescimento médio anual do emprego formal de 5,6%, chegando a ser responsável 

por quase 70% do total do emprego criado pelo turismo no período, o emprego no 
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alojamento cresceu em 3,4% e o correspondente aos transportes em apenas 0,8%. 

Contudo, é importante reconhecer que, nessas três componentes, a evolução temporal 

do emprego mostrou-se muito equilibrada na RAIS, não ultrapassando o limite de 

40% de emprego criado nos últimos dois anos.  

Quanto às restantes atividades características do turismo, cabe apenas destacar 

que as agências de viagem foram as únicas que tiveram um decréscimo de emprego 

formal entre 1995 e 2001, sendo que grande parte dos 11,8 mil empregos perdidos 

ocorreram nos anos 1998 e 1999, período em que a economia apresentou o mais 

baixo crescimento (o PIB real cresceu em 0,22% e 0,79%, respectivamente), com o 

agravante da forte desvalorização do Real (R$), ocorrida em inícios de 1999. 

O reconhecimento dessa diversidade de comportamento entre as principais 

componentes é muito importante, já que, seja qual for a definição de turismo adotada 

para a melhor leitura das fontes secundárias, mais ampla ou limitada quanto às 

atividades e sub-atividades que a integram, poderá apresentar resultados muito 

discrepantes.  

Nesse sentido, não se pode deixar de comentar o fato de que a alimentação, 

sendo uma atividade onde a prestação de serviços é, na sua grande parte, orientada 

para a população residente, acaba tendo uma importância crucial na dimensão e 

caracterização do emprego do setor, conforme se comenta a seguir, ao examinar os 

outros dois universos propostos neste documento: o núcleo duro do turismo e o 

núcleo duro + alimentação.  

Se por um lado, o turismo amplo, acima comentado, representa 6,5% do total 

dos empregos celetista e estatutário em 2001, o qual certamente superestima o 

contingente de mão-de-obra formal envolvida nas atividades turísticas, por outro, o 

núcleo duro, formado pelas sub-atividades que prestam serviços preferentemente, ou 

em elevada proporção, a visitantes externos e internos, alcança apenas 1,8% desse 

emprego no mesmo ano.  
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Embora haja pouca dúvida de que essa percentagem mínima subestima os 

postos de trabalho formais correspondentes às atividades turísticas, esse universo é 

importante de ser observado, em virtude do comprometedor desempenho que mostrou 

no período pesquisado.  

Com efeito, de acordo com os resultados da Tabela 5, a criação de emprego 

nesse universo alcançou média de 1,7 mil empregos anuais, o que corresponde a um 

crescimento de apenas 0,36% a.a., ou seja, uma trajetória muito distante da 

correspondente ao turismo amplo. 

Essa constatação evidencia que as atividades mais próximas do atendimento 

aos turistas tiveram uma expansão do emprego formal bem abaixo do teto do turismo, 

que já tinha sido considerado decepcionante.  

Outra consideração importante, a propósito desse universo restrito do turismo, 

é o fato da sua evolução anual ter apresentado um padrão bem diferente dos demais 

universos. As estimativas mensais preparadas para o núcleo duro revelam que a 

média anual de 1996 apresentou aumento de quase 20 mil empregos em relação à 

média do ano anterior, acompanhado por um declínio de quase 35 mil nos três anos 

subseqüentes e uma recuperação nos anos 2000 e 2001 que, entretanto, não conseguiu 

reproduzir o nível de estoque de 491 mil empregos atingido em 1996.  

Em suma, a geração de emprego do núcleo duro do turismo acabou 

acompanhando de perto a trajetória da economia brasileira, no período 1995-2001, 

mostrando–se retraída nos anos em que o PIB apresentou os mais baixos índices de 

crescimento. 

Adverte-se, no entanto, que nenhuma sub-atividade da componente 

alimentação foi considerada na composição do núcleo duro, o que contraria o 

entendimento da OMT do que sejam as Atividades Características do Turismo.  
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Tentando superar essa limitação, foi composto o quinto universo de estudo da 

RAIS, estruturado pelas atividades do núcleo duro, adicionadas das sub-atividades da 

RAIS correspondentes à componente alimentação.  

Em virtude da elevada incidência do emprego formal envolvido nas atividades 

da Alimentação, a nova composição núcleo duro + alimentação passou a representar 

4,0% da mão–de–obra formal nacional em 2001. Os resultados da Tabela 5 

comprovam que, nesse quinto universo, a geração de emprego formal anual chegou a 

cerca de 30 mil, o que, em termos relativos, significa 3,1% de crescimento a.a., 

superando, inclusive, a taxa de 2,5% do turismo amplo, comentado anteriormente.  

Dessa forma, no caso da experiência brasileira recente, a análise da evolução 

do emprego formal no turismo vai depender, sobretudo, do grau em que a definição 

adotada incorpore as sub-atividades correspondentes à alimentação. 

No que diz respeito à evolução dos salários médios dos empregados celetistas e 

estatutários, os resultados da Tabela 6 dão conta de que todos os universos da RAIS, 

com exceção do correspondente à totalidade dos setores econômicos, que conseguiu 

um modesto avanço acumulado de 1,6%, apresentaram resultados desfavoráveis entre 

1995 e 2001.  

As perdas acumuladas alcançaram, respectivamente, 3,7% e 5,4% no setor de 

serviços e no turismo, sendo mais acentuadas nos outros dois universos, onde o poder 

aquisitivo dos salários retrocedeu em 9,2% no núcleo duro e 9,3%, no núcleo duro + 

alimentação, nos 6 anos pesquisados.  

Sublinha-se que no caso do universo turismo, a perda do poder de compra dos 

salários aconteceu apesar dos salários reais das componentes alimentação e, 

principalmente, alojamento mostrarem ganhos significativos.  

Em suma, a política salarial vigente no período analisado foi desfavorável para 

o trabalhador formal, penalizando em maior proporção aos empregados vinculados a 

empresas que prestam serviços aos turistas nacionais e estrangeiros. 
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Uma última consideração parece necessária, a propósito da evolução da massa 

de salários reais, já que pode dar uma idéia acerca do avanço ou retrocesso do 

turismo no conjunto da economia. De acordo com os resultados apresentados na 

Tabela 7, o índice da massa salarial real, adotando como base o ano 1995 = 100, 

atinge, em 2001, 117 no universo serviços, 115 no total dos setores e valores 

inferiores nos outros três universos mais próximos do turismo. No caso do ‘núcleo 

duro’, esse índice chega a retroceder sete pontos percentuais em 2001.  

Nessas condições, parece claro que, seja qual for a definição dada ao turismo 

formal, esse setor mostraria, nos últimos anos e particularmente a partir de 1999, uma 

perda de importância em relação à economia nacional formal como um todo. 

Chama atenção a ocorrência de evoluções em sentidos inversos nos dois 

segmentos das atividades mais estritamente vinculadas ao turismo. Enquanto na 

atividade de alojamento (hospedagem) a massa salarial real cresce substancialmente 

no período - 33% - em função dos aumentos, tanto do emprego - 22%, como da 

remuneração média real anual – 9%, no caso das agências de viagem observa-se uma 

redução da massa salarial de 32%, provocada pelo decréscimo de 25% do emprego, 

associado à queda da remuneração média real anual no setor, da ordem de 11%.  

No intuito de dispor de quadro mais completo acerca da evolução recente do 

mercado de trabalho formal nacional e, em particular do turismo, examina-se a 

seguir, de forma sucinta, a evolução dos principais atributos demográficos, 

educacionais e ocupacionais que caracterizam os cinco universos examinados na 

RAIS. 
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4 - EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRIBUTOS DEMOGRÁFICOS, 

EDUCACIONAIS E OCUPACIONAIS DOS UNIVERSOS ANALISADOS NA 

RAIS  
 

A Tabela 8 apresenta a trajetória recente de três indicadores que resumem as 

principais mudanças demográfico-educacionais ocorridas com a mão-de-obra formal 

nos cinco universos da RAIS analisados neste documento: percentual de empregados 

do sexo masculino; percentual de empregados jovens, com idades entre 10-24 anos; e 

percentual de empregados com educação fundamental incompleta. As percentagens 

correspondem aos estoques de emprego formal que cada um desses universos 

apresentou em 31-12 de cada ano. 

No que se refere à distribuição dos celetistas e estatutários por sexo, a RAIS 

indica sistemático retrocesso do emprego masculino, entre 1995 e 2001, nos cinco 

universos pesquisados. Esse retrocesso é mais acentuado nos universos mais 

estreitamente vinculados ao turismo, justamente aqueles onde a presença de ocupados 

do sexo masculino é mais elevada, principalmente por causa da componente 

transporte. 

Quanto à presença dos jovens de 10-24 anos de idade no mercado formal, a 

RAIS revela uma tendência praticamente estável em todos os universos, inclusive 

naqueles mais próximos do turismo, apesar do recuo que apresentam nas três 

principais componentes: alojamento, alimentação e transporte. A propósito desse 

indicador, cabe sublinhar que a alimentação é a componente que exibe as 

percentagens mais elevadas de contratação de mão-de-obra formal nessa faixa de 

idade.  

As maiores mudanças, no entanto, ocorreram no perfil educacional dos 

empregados formais. Num intervalo de tempo de apenas seis anos, a presença de 
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empregados com educação fundamental incompleta ou menor diminuiu mais de dez 

pontos percentuais nos cinco universos.  

Entre os universos mais próximos do turismo, onde essas percentagens são 

mais elevadas, devido à maior presença de pessoal com baixa qualificação nas três 

principais componentes, destaca-se a componente alimentação, onde essa 

percentagem passou de 58,0%, em 1995, para 38,4%, em 2001.  

Acredita-se que essa mudança deve ter provocado ganhos significativos de 

produtividade no setor formal da economia. Os resultados sobre a evolução dos 

salários reais, entre 1995 e 2001, demonstram que esses ganhos de produtividade não 

se traduziram em avanços globais na remuneração dos empregados. Tal resultado 

sugere uma análise mais apurada, capaz de captar a evolução salarial nas diferentes 

atividades, segundo o nível de instrução. 

A Tabela 9 apresenta outros três indicadores, desta vez referidos à evolução 

das condições trabalhistas dos empregos formais dos cinco universos: percentagem 

do emprego em estabelecimentos com até 100 empregados; percentagem do emprego 

formal com duração inferior a um anoe percentagem de emprego com contrato de 

trabalho de até 40 horas semanais. 

O primeiro desses indicadores evidencia uma generalizada tendência à 

atomização das unidades produtivas. Essa tendência é mais expressiva quando 

referida aos universos mais próximos do turismo, onde a presença de 

estabelecimentos de pequeno e médio porte é mais marcante, por causa das 

componentes alojamento e alimentação. 

A incidência do emprego formal de duração inferior a 12 meses, que pode ser 

considerado um indicador de rotatividade do emprego anual, aponta uma expressiva 

diminuição em 1996, em todos os universos, movimentos seguidos por maior 

estabilidade do emprego nos anos posteriores. A exceção foi o universo turismo que, 

nos últimos dois anos, mostrou percentagens similares a 1996, em torno de 34%. 
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 Mais uma vez, os resultados apresentados mostram que a componente 

Alimentação acaba definindo maior rotatividade do emprego formal para os universos 

mais próximos do turismo. 

Quanto ao regime de contratação formal, onde a incidência de jornadas de 

trabalho com menos de 40 horas semanais é menor entre as atividades turísticas, há 

uma sistemática redução do trabalho de jornada parcial entre os empregos formais. 

Esse tipo de contrato diminuiu de forma mais significativa no caso dos universos 

turísticos, situação que também levanta dúvidas a propósito da verdadeira diminuição 

dos salários reais nessas atividades. 

No intuito de conhecer os diferenciais geográficos de incidência do emprego 

formal entre os Estados, a Tabela 10 apresenta uma relação entre o total do emprego 

turístico formal dos três universos da RAIS e o total da população empregada no ano 

2000.  

O exame desses resultados revela que o emprego formal nas atividades 

turísticas tem peso maior no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. A menor 

participação dos empregos formais no turismo ocorre nos Estados do Tocantins, 

Paraíba e Piauí. No ‘núcleo duro’, os melhores resultados são  dos estados da Bahia e 

Goiás, logo a frente do Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro. Surpreende e 

merece ser investigada, essa expressão do emprego turístico no Estado de Goiás. 

Cabe salientar que a evidente diferenciação do potencial turístico entre as 

unidades da Federação não é acompanhada de variações muito expressivas em termos 

de absorção de mão de obra pelas atividades turísticas. A participação das ocupações 

turísticas (turismo amplo ou ‘núcleo duro’) nos Estados em que ela é mais importante 

– Bahia e Rio de Janeiro - situa-se em torno do dobro daquela apresentada nos 

Estados onde o emprego turístico tem menor expressão – Piauí e Tocantins. 

Quanto à distribuição do emprego formal nas atividades turísticas entre as 

Unidades da Federação, observa-se que o Estado de São Paulo concentra 30% dos 
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empregos no ‘turismo amplo e 26% do núcleo duro’. Vale notar que a participação de 

São Paulo nos empregos formais no turismo amplo não difere de sua participação no 

conjunto das atividades econômicas.  
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5 - CONCLUSÕES  

O estudo, mesmo sem oferecer resultados precisos quanto à dimensão do 

mercado de trabalho turístico nacional, apresenta elementos suficientes para indicar o 

comportamento de aspectos relevantes de sua evolução.  

A partir de uma caracterização do turismo mais abrangente, os dados da PNAD 

apresentam um crescimento anual médio de 173 mil ocupados no turismo amplo, por 

ano, entre 1995 e 2001, equivalente a um incremento médio, no período, de 3,5% ao 

ano, superior ao 1,35% constatado para o conjunto das atividades econômicas.  

Cabe, entretanto, ressalvar que mais de dois terços das 173 mil ocupações 

geradas estão relacionadas à alimentação e ao transporte urbano de passageiros, das 

quais, apenas uma parcela está vinculada ao atendimento de turistas. Ainda assim, 

esses dados são positivos, levando-se em consideração que, no período, o 

desemprego aberto evoluiu de 6,1% para 9,4%. 

Outra constatação relevante é de que mais de 75% das ocupações geradas no 

turismo amplo, no período, ocorreram no mercado não formal. Em termos absolutos, 

a maior contribuição para criação de ocupações formais foi detectada no segmento de 

alimentação – 28,6 mil empregos ano - e no não-formal, ficou por conta do 

transporte de passageiros urbanos – 48,5 mil ocupações ano. 

Ao examinar na RAIS o universo mais restrito dos estabelecimentos que 

compõem o núcleo duro do turismo, observa-se que o crescimento anual médio dos 

empregos formais fica abaixo de 0,5%. Esse grupo de atividades vinculadas 

estreitamente ao turismo apresenta um comportamento diverso do observado para o 

turismo amplo.  

No núcleo duro, percebe-se, inicialmente, um declínio das ocupações formais 

durante o período que vai de 1995 a 1999, seguido de ligeira recuperação nos dois 
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anos subseqüentes, acompanhando uma trajetória próxima à registrada pela economia 

brasileira.  

O segmento relativo às agências de viagem aparece com o pior desempenho, 

sendo responsável pela perda de, aproximadamente, 12 mil empregos, entre 1995 e 

2001. Essa perda, cabe salientar, ocorreu em 1998 e 1999, anos caracterizados pela 

estagnação econômica. 

A evolução dos rendimentos médios no turismo amplo, entre 1995 a 2001, pela 

leitura dos dados da PNAD, apresenta um quadro de deterioração com perda real de 

13,2 %, maior que as verificadas para a totalidade das atividades econômicas e para o 

setor serviços, que foram de 5,5% e 5,7%, respectivamente.  

O exame dos dados da RAIS também aponta para a retração dos rendimentos 

nas ocupações formais seja no turismo amplo ou no núcleo duro. Ademais, por essa 

fonte, nota-se uma evolução diversa, segundo as atividades que compõem o turismo. 

Enquanto no segmento formal dos setores alojamento e alimentação registraram-se 

acréscimos de 8,9% e 6,6% no rendimento mensal, entre 1995 e 2002, nos setores de 

transportes, agências de viagem, transportes, cultura e outros ocorreram sensíveis 

perdas de rendimento. Para o conjunto das atividades que compõem o núcleo duro, 

essa perda foi da ordem de 10%. 

Concluindo, é possível afirmar que, diante da expectativa do governo de 

geração de mais e melhores empregos no turismo, a evolução observada neste estudo 

pode ser considerada decepcionante, tanto em termos de ritmo de crescimento quanto 

da qualidade dessa ocupação. Isso porque, não obstante a melhora do perfil 

educacional dos empregados formais no turismo, as ocupações criadas ocorreram, 

principalmente, fora das atividades mais estreitamente vinculadas ao turismo, se 

deram dentro do segmento não formal e foram acompanhadas de uma deterioração 

dos rendimentos mais forte do que a verificada no setor serviços.  
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Cabe enfatizar, por fim, que face à elevada elasticidade da demanda no 

mercado turístico, esse quadro poderá ser objeto de forte reversão, na hipótese de 

uma recuperação sustentada da economia, acompanhada de uma expansão dos 

rendimentos. 
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Tabela 1 

Síntese dos Principais Agregados Ocupacionais- Brasil- 1995-2001 
                 

  1995 1996 1997 1998 1999 2001 Cresc.absol. 
médio/ano 

% 
cresc./ano

                 

PIA 120.901.700 123.623.557 125.081.972 127.732.727 133.172.799 137.686.979 2.797.547 2,19
PEA 74.138.441 73.120.101 75.213.298 76.885.732 81.175.749 83.243.239 1.517.466 1,95
                  
Tx.Particip. 61,3 59,1 60,1 60,2 61,0 60,5    
                  
Ocupados 69.628.608 68.040.206 69.331.486 69.963.113 73.345.531 75.458.172 971.594 1,35
                  
Tx. Ocupação 93,9 93,1 92,2 91,0 90,4 90,6    
                  
Ocupados Serviços 25.507.156 25.610.344 26.325.080 26.923.161 28.245.465 30.437.952 821.799 2,99
                  
Ocupados Turismo 4.523.643 4.576.504 4.836.274 4.899.560 4.974.422 5.562.364 173.120 3,50
                  
Transp.Urb.Passag 926.376 978.125 1.035.746 1.119.947 1.143.872 1.239.851 52.246 4,98
Restaur.,Lanchonetes 2.240.526 2.220.621 2.337.998 2.316.256 2.394.199 2.644.035 67.252 2,80
Diversões e Espetác. 290.155 331.564 345.853 353.279 325.635 408.221 19.678 5,85
Outras 1.066.586 1.046.194 1.116.677 1.110.078 1.110.716 1.270.257 33.945 2,96
                  
%Turismo/Ocupados 6,50 6,73 6,98 7,00 6,78 7,37    
         
Fonte: PNAD-IBGE                 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Tabela 2 

Evolução da Ocupação Formal e Não Formal-Brasil-1995-2001 
                  

  1995 1996 1997 1998 1999 2001 Cresc.absoluto 
médio/ano 

% 
cresc./ano 

Formal (CLT+Militar+Estatutário )     
Ocupados 24.292.226 24.221.215 24.377.463 24.420.522 24.978.459 27.049.845 459.603 1,81
Ocupados Serviços 9.848.749 9.995.154 10.200.109 10.382.494 10.648.921 11.415.697 261.158 2,49
Ocupados Turismo 1.828.638 1.797.846 1.875.779 1.911.430 1.824.078 2.094.056 44.236 2,28
                  
Transp.Urb.Passag 606.408 574.352 585.490 610.963 572.148 629.119 3.785 0,62
Restaur.,Lanchonetes 499.547 512.964 532.568 559.950 527.095 671.085 28.590 5,04
Diversões e Espetác. 56.474 72.143 67.181 59.985 69.854 74.928 3.076 4,83
Outras 666.209 638.387 690.540 680.532 654.981 718.924 8.786 1,28
% Ocup.Formal Total 34,89 35,60 35,16 34,90 34,06 35,85    
% Ocup.Formal Serviços 38,61 39,03 38,75 38,56 37,70 37,50    
% Ocup.Formal Turismo 40,42 39,28 38,79 39,01 36,67 37,65    

Não Formal (Outros Ocupados)     
Ocupados 45.336.382 43.818.991 44.954.023 45.542.591 48.367.072 48.408.327 511.991 1,10
Ocupados Serviços 15.658.407 15.615.190 16.124.971 16.540.667 17.596.544 19.022.255 560.641 3,30
Ocupados Turismo 2.695.005 2.778.658 2.960.495 2.988.130 3.150.344 3.468.308 128.884 4,29
                  
Transp.Urb.Passag 319.968 403.773 450.256 508.984 571.724 610.732 48.461 11,38
Restaur.,Lanchonetes 1.740.979 1.707.657 1.805.430 1.756.306 1.867.104 1.972.950 38.662 2,11
Diversões e Espetác. 233.681 259.421 278.672 293.294 255.781 333.293 16.602 6,10
Outras 400.377 407.807 426.137 429.546 455.735 551.333 25.159 5,48
% Ocup.Não Formal Total 65,11 64,40 64,84 65,10 65,94 64,15    
% Ocup.Não Formal Serviços 61,39 60,97 61,25 61,44 62,30 62,50    
% Ocup.Não Formal Turismo 59,58 60,72 61,21 60,99 63,33 62,35    
 
Fonte: PNAD-IBGE                 
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Tabela 3 

Evolução do Rendimento Médio Nominal e Real em Dinheiro na Ocupação Principal-Brasil 
                  

  

Rendimento Médio 
nominal (R$) no trabalho 

principal em dinheiro   
Rendimento Médio real (R$) 

a preços de set-95   
Índice do Rendimento 

médio real (set-95=100) 
  set/95 set/01   set/95 set/01   set/95 set/01 

Total 
Total Ocupados 390,14 546,06  390,14 368,77  100 94,52
                  
Ocupados Serviços 431,09 601,73  431,09 406,37  100 94,27
                  
Ocupados Turismo 458,4 588,99  458,4 397,76  100 86,77
                  

Formal 
                  
Total Ocupados 490,83 682,63  490,83 461,00  100 93,92
                  
Ocupados Serviços 496,65 706,11  496,65 476,86  100 96,01
                  
Ocupados Turismo 429,39 581,46  429,39 392,68  100 91,45
                  

Não Formal 
                  
Total Ocupados 336,19 469,75  336,19 317,24  100 94,36
Ocupados Serviços 389,85 539,09  389,85 364,06  100 93,39
Ocupados Turismo 478,08 593,54  478,08 400,84  100 83,84
                  
Fonte: PNAD-IBGE e INPC-IBGE 
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Tabela 4 
Comparação dos Resultados sobre o Emprego Formal entre a PNAD e a RAIS- Brasil-1995-2001 

                  

  1995 1996 1997 1998 1999 2001 Cresc.absol. 
médio/ano 

% 
cresc./ano

                  
PNAD-set. ( pessoas ) 1 
                  
Formal (CLT+Militar+Estatutário )               
                  
Ocupados 24.292.226 24.221.215 24.377.463 24.420.522 24.978.459 27.049.845 459.603 1,81
Ocupados Serviços 9.848.749 9.995.154 10.200.109 10.382.494 10.648.921 11.415.697 261.158 2,49
Ocupados Turismo 1.828.638 1.797.846 1.875.779 1.911.430 1.824.078 2.094.056 44.236 2,28
                  
RAIS-set. (postos de trabalho ) 
                  
( CLT-Estatutários )                 
                  
Total Empregos 23.898.697 24.153.610 24.518.791 24.924.905 25.015.644 27.351.666 575.495 2,27
Empregos Serviços 7.180.624 7.403.943 7.635.148 7.851.451 7.906.819 8.720.288 256.611 3,29
Empregos Turismo 1.544.886 1.621.289 1.640.866 1.660.528 1.661.371 1.769.551 37.444 2,29
                  
Relação RAIS/PNAD-set                 
                  
Total Empregos 98,38 99,72 100,58 102,07 100,15 101,12    
Empregos Serviços 72,91 74,08 74,85 75,62 74,25 76,39    
Empregos Turismo 84,48 90,18 87,48 86,87 91,08 84,50    
                  
1 Exclui a população ocupada rural dos estados de RO, AC, AM, RR, PA e AP     
                  
Fontes: PNAD-IBGE e RAIS-MET           
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Tabela  5 

Evolução do Emprego Formal (CLT e Estatutário) -base média anual-1995-2001 
           

   

   
   

  
   

    
    

  
   

  
  

   

    
     

    
          

    
     
     

   
    

   
          

    
         
         

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Cresc.absoluto 
médio/ano 

% 
cresc./ano 

 Total 23.743.418 23.873.098 24.202.366 24.537.565 24.715.841 25.815.970 26.985.236 540.303 2,16
Serviços 7.108.460 7.315.919 7.548.297 7.754.690 7.841.257 8.307.132 8.667.401 259.823 3,36
Total Turismo 
 

1.519.938 1.604.070 1.638.092 1.654.041 1.661.567 1.710.067 1.763.913 40.662 2,51
Alojamento 167.818 176.763 182.950 188.398 191.148 197.251 204.996 6.196 3,39
Alimentação 437.536 464.586 496.842 522.931 541.671 573.024 606.329 28.132 5,59
Transporte 694.064 734.071 730.477 725.964 715.610 718.950 728.014 5.658 0,80

 Agencias de Viagem 
 

46.721 45.097 44.340 37.083 31.469 33.626 34.953 -1.961 -4,72
Aluguel Transp. 11.038 11.462 11.741 12.542 13.123 13.999 15.517 747 5,84

 Cultura e Outros 162.824 172.095 171.733 167.147 168.520 173.219 174.205 1.897 1,13
Núcleo Duro 471.975 491.202 487.518 472.517 456.433 463.845 482.399 1.737 0,36
N.Duro+Alim. 909.153 955.701 984.411 995.560 998.146 1.036.865 1.088.724 29.929 3,05

 
Índices de Emprego médio anual (CLT e Estatutários ) - Base média 1995=100 
 

Total 100,00 100,55 101,93 103,34 104,10 108,73 113,65
Serviços
 

100,00 102,92 106,19 109,09 110,31 116,86 121,93

Total Turismo 
 

100,00 105,54 107,77 108,82 109,32 112,51 116,05  
Alojamento 100,00 105,33 109,02 112,26 113,90 117,54 122,15
Alimentação 100,00 106,18 113,55 119,52 123,80 130,97 138,58
Transporte 100,00 105,76 105,25 104,60 103,10 103,59 104,89

 Agencias de Viagem 
 

100,00 96,53 94,91 79,37 67,36 71,97 74,81
Aluguel Transp. 100,00 103,85 106,37 113,63 118,89 126,83 140,58

 Cultura e Outros 
 

100,00 105,69 105,47 102,65 103,50 106,38 106,99

Núcleo Duro 100,00 104,07 103,29 100,11 96,71 98,28 102,21  
N.Duro+Alim.
  

100,00 105,12 108,28 109,50 109,79 114,05 119,75

Fonte: RAIS-MTE 
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Tabela 6 

Índice de Remuneração Média Real Anual Formal (CLT e Estatutários) - média 1995=100 
                        

  
Total Serviços Total 

Turismo
      Núcleo 

Duro 
Núcleo 
Duro e 
Aliment

        Alojamento Alimentaçã
o 

Transport
e 

Agências 
de Viagem

Aluguel 
Transp. 

Cultura e 
Outros     

1995 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
1996 100,18 99,44 105,55 105,42 106,58 105,96 97,62 95,31 105,36 105,23 105,01 
1997 102,22 101,21 105,16 109,20 109,26 107,44 92,91 96,79 105,79 105,04 103,69 
1998 104,13 102,76 104,95 110,65 109,63 107,50 92,81 89,80 105,68 102,55 100,65 
1999 100,75 98,66 98,98 109,69 109,09 99,97 93,52 85,14 103,01 94,17 94,38 
2000 100,79 97,22 97,33 108,67 107,58 99,68 93,82 83,68 96,97 94,29 93,46 
2001 101,57 96,25 94,61 108,94 106,62 96,78 90,45 82,66 95,57 90,83 90,72 
                        
Fonte: RAIS-MTE                   
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Tabela 7 

Índice do Total da Massa Salarial Real dos Empregados Formais ( CLT e Estatutários ) - base média 1995=100 

  
Total Serviços Total 

Turismo   

Núcleo 
Duro 

Núcleo 
Duro e 
Aliment

        
Alojamento Alimentação Transporte

Agências 
de 

Viagem 
Aluguel 
Transp.

Cultura 
e 

Outros
    

1995 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1996 101 102 111 111 113 112 94 99 111 110 110
1997 104 107 113 119 124 113 88 103 112 108 112
1998 108 112 114 124 131 112 74 102 108 103 110
1999 105 109 108 125 135 103 63 101 107 91 104
2000 110 114 110 128 141 103 68 106 103 93 107
2001 115 117 110 133 148 102 68 116 102 93 109
                        
Fonte: RAIS-MTE                   
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Tabela 8 

Indicadores Relativos à Evolução Demográfica-Educacional do Emprego nos 5 Universos- 1995-2001  

  
Total Serviços Total 

Turismo   

Núcleo 
Duro 

Núcleo Duro 
e Aliment 

        Alojamento Alimentação Transporte Agências 
de Viagem

Aluguel 
Transp. 

Cultura e 
Outros     

% Homens 
1995  62,54     58,40   71,68          51,52          56,83           89,57          46,96       77,06       62,72       69,66        63,50  
1996  62,07     57,93   71,13          50,27          56,02           89,31          45,66       76,31       62,06       69,36        62,85  
1997  61,93     57,39   69,72          49,10          55,04           88,77          45,24       75,32       61,85       67,43        61,06  
1998  61,45     57,30   69,50          48,94          54,59           88,29          52,59       75,48       61,27       67,30        60,51  
1999  60,74     57,32   68,77          48,21          54,31           88,13          53,19       76,38       61,02       66,42        59,80  
2000  60,79     56,65   68,25          48,01          54,20           87,72          52,21       77,32       60,29       66,00        59,46  
2001  60,26     56,93   66,40          47,37          53,15           85,37          51,00       78,20       58,89       65,42        58,55  

% 10-24 anos 
1995  20,98     19,52   22,91          22,14          36,21           13,97          23,59       23,17       25,99       17,76        26,62  
1996  20,84     19,58   22,53          21,22          35,76           13,67          22,02       24,19       25,89       17,00        26,16  
1997  20,91     19,61   22,82          20,70          35,62           13,52          21,80       23,66       26,17       17,40        26,76  
1998  20,37     19,50   22,78          20,25          35,36           13,23          29,83       23,05       25,91       18,22        27,38  
1999  19,94     19,13   22,21          19,67          34,11           12,40          28,01       20,72       26,28       17,70        26,67  
2000  20,22     19,13   22,35          19,63          33,77           12,52          28,53       20,61       26,86       17,81        26,66  
2001  20,02     19,57   22,25          19,60          32,87           12,63          28,82       19,90       26,83       17,96        26,30  

% Educação Fundamental Incompleta 
1995  43,20     38,22   55,63          57,15          57,98           60,05          12,39       32,98       42,25       48,72        53,17  
1996  44,81     40,37   55,85          57,53          57,24           59,81          21,64       32,86       43,59       50,48        53,78  
1997  40,41     36,22   51,49          53,34          52,65           55,80          11,20       29,22       39,52       45,76        49,30  
1998  38,01     34,15   48,82          50,56          48,61           52,87          14,52       30,93       37,36       44,53        46,71  
1999  35,81     32,08   45,65          47,73          44,96           50,43          12,81       27,71       33,42       42,32        43,76  
2000  33,43     29,58   42,47          44,49          41,15           47,31          12,08       26,34       31,50       39,59        40,46  
2001  31,42     28,06   39,67          41,08          38,36           44,43          11,12       24,85       29,73       37,12        37,82  

Fonte: RAIS-MTE                   
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Tabela 9 
Indicadores Relativos à Evolução dos Atributos Trabalhistas nos 5 Universos - 1995-2001  

  
Total Serviços Total 

Turismo   

Núcleo 
Duro 

Núcleo Duro 
e Aliment 

        Alojamento Alimentação Transporte Agencias de 
Viagem 

Aluguel 
Transp. 

Cultura e 
Outros     

% Emprego em Estabelecimentos de até 100 trabalhadores 
1995 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1996  43,07     51,43    50,61           76,48           84,99           16,82          68,33        81,31       68,68        50,29       67,23  
1997  44,91     52,73    53,85           78,26           86,86           18,50          69,83        82,63       71,09        54,35       71,05  
1998  45,23     53,59    54,82           79,64           86,99           18,78          90,41        86,98       72,09        58,25       73,61  
1999  46,08     54,10    56,36           80,40           86,98           20,29          88,32        77,10       71,75        60,30       74,89  
2000  46,52     52,83    57,63           80,65           87,27           21,24          89,97        78,70       74,63        61,05       75,58  
2001  46,85     54,25    58,96           81,59           87,57           22,29          89,19        75,64        61,90       76,27  

% Emprego com menos de um ano 
1995  29,78     32,98    39,26           44,91           53,05           30,29          27,95        53,12       36,82        33,37       42,83  
1996  28,16     30,94    34,79           39,56           46,87           26,92          25,39        46,74       32,32        29,01       37,73  
1997  29,64     31,44    35,05           39,72           48,38           25,14          27,47        51,79       32,27        30,94       39,90  
1998  27,72     29,75    33,51           36,33           45,28           24,59          36,94        45,42       30,10        31,57       38,89  
1999  27,60     29,58    31,66           35,96           43,81           20,51          35,76        43,18       32,05        30,05       37,57  
2000  29,52     31,81    34,64           37,44           46,37           24,36          37,92        45,67       32,95        32,73       40,29  
2001  29,94     32,40    34,39           37,38           45,58           23,87          37,66        49,55       32,90        33,04       40,06  

% Emprego com contrato de até 40 horas semanais 
1995  35,84     37,90    22,12             4,24             7,85           33,56          44,05        10,92       24,93        20,03       14,17  
1996  35,08     35,30    19,57             4,31             7,31           28,87          41,75         6,21       24,09        20,51       14,06  
1997  34,54     34,49    18,83             3,75             7,69           28,82          38,56         6,65       22,64        16,26       11,86  
1998  35,12     32,91    16,12             3,82             8,53           24,06           8,45         4,17       22,26        11,11         9,73  
1999  34,60     31,61    15,93             3,85             8,30           24,60           7,65         4,09       20,84        10,94         9,50  
2000  33,49     31,94    15,52             3,69             8,18           24,57           7,63         3,63       18,87          9,92         8,95  
2001  32,78     32,78    12,86             3,72             7,45           19,15           9,72         3,09       18,27          9,36         8,29  

Fonte: RAIS-MTE                   

      78,49 
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Tabela 10 - Participação da ocupação formal no turismo no total de empregos por Estado - Ano 2000
  Empregos RAIS em 31-12-2000 Porcentagem dos empregos 

formais 
 Nucleo Duro N. Duro+Alim. Turismo Total Emprego total Nucleo Duro N. Duro+Alim. Turismo Total 

Rondônia 

 

3.138 4.563 6.516      147.904 2,12% 3,09% 4,41%
Acre 1.213 1.747 2.844        61.448 1,97% 2,84% 4,63%
Amazonas 4.425 8.198 15.377      249.373 1,77% 3,29% 6,17%
Roraima 455 688 1.212        23.446 1,94% 2,93% 5,17%
Para 7.813 13.582 27.210      458.636 1,70% 2,96% 5,93%
Amapá 584 1.016 2.303        47.515 1,23% 2,14% 4,85%
Tocantins 1.497 2.276 3.662      106.043 1,41% 2,15% 3,45%
Norte 19.125 32.070 59.124   1.094.365 1,75% 2,93% 5,40%
Maranhão 5.512 8.468 16.004      284.793 1,94% 2,97% 5,62%
Piauí 3.341 5.294 9.105       205.729 1,62% 2,57% 4,43%
Ceara 11.854 24.238 38.236      691.093 1,72% 3,51% 5,53%
Rio Grande do Norte 

 
7.226 12.004 17.051      315.488 2,29% 3,80% 5,40%

Paraíba 3.957 7.519 12.768      339.135 1,17% 2,22% 3,76%
Pernambuco 

   

15.288 32.199 53.940       883.032 1,73% 3,65% 6,11%
Alagoas 4.829 8.549 12.709      272.183 1,77% 3,14% 4,67%
Sergipe 3.475 6.958 10.656      206.054 1,69% 3,38% 5,17%
Bahia 29.976 54.219 81.117   1.177.343 2,55% 4,61% 6,89%
Nordeste 85.458 159.448 251.586   4.374.850 1,95% 3,64% 5,75%
Minas Gerais 54.388 112.541 181.480   2.803.454 1,94% 4,01% 6,47%
Espírito Santo 9.520 19.486 33.048      471.698 2,02% 4,13% 7,01%
Rio de Janeiro 61.907 164.655 296.875   2.718.138 2,28% 6,06% 10,92%
São Paulo 123.963 325.877 536.076   8.049.532 1,54% 4,05% 6,66%
Sudeste   249.778 622.559 1.047.479 14.042.822 1,78% 4,43% 7,46%
Paraná 31.039 64.352 102.648   1.653.435 1,88% 3,89% 6,21%
Santa Catarina 19.551 41.201 57.009   1.077.929 1,81% 3,82% 5,29%
Rio Grande do Sul 31.480 70.524 111.086   1.893.789 1,66% 3,72% 5,87%
Sul 82.070 176.077 270.743   4.625.153 1,77% 3,81% 5,85%
Mato Grosso do Sul 5.385 9.507 14.011      299.629 1,80% 3,17% 4,68%
Mato Grosso 7.022 11.335 14.437      315.547 2,23% 3,59% 4,58%
Goiás 15.810 26.042 36.735      663.902 2,38% 3,92% 5,53%
Distrito Federal 9.453 27.026 44.380      812.361 1,16% 3,33% 5,46%
C-Oeste   37.670 73.910 109.563   2.091.439 1,80% 3,53% 5,24%
Total   474.101 1.064.064 1.738.495 26.228.629 1,81% 4,06% 6,63%
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Anexo 

Estimativas de Emprego Formal (CLT e Estatutário) Mensal Baseadas na RAIS Para o Período jan.1995- dez. 2001 

 

Total dos 
Setores 

Serviços 
(exc. 

Ad.Públ) 
Turismo 
amplo Alojamento Alimentação Transporte Ag.de 

Viagem
Aluguel 
Transp Cultura Núcleo 

Duro 
Núcleo Duro 

e Aliment. 

            
  Janeiro 95 23.255.323 6.928.013 1.462.529 162.029 414.190 672.771 46.117 10.947 156.937 458.507 872.690
Fevereiro 23.482.227 7.003.882 1.477.304 163.810 419.785 677.479 46.560 11.017 158.996 462.830 882.435
Março 23.600.166 7.028.813 1.480.948 162.416 422.535 678.212 46.807 11.013 159.777 461.151 883.124
Abril 23.739.950 7.069.911 1.496.821 164.080 428.022 685.229 46.916 11.157 161.270 465.668 893.180
Maio 23.939.489 7.113.309 1.513.235 166.016 436.339 688.961 47.233 11.128 162.758 469.143 904.911
Junho 23.988.392 7.139.506 1.523.411 167.159 440.922 693.894 47.291 11.026 162.942 471.883 912.288
Julho 23.990.374 7.160.348 1.531.894 168.493 444.933 696.959 47.168 11.106 163.190 473.686 918.014
Agosto 23.917.004 7.164.195 1.537.693 169.052 447.467 699.652 46.790 11.119 163.643 475.083 922.010
Setembro 23.898.697 7.180.624 1.544.886 170.549 448.420 703.670 46.559 10.991 165.220 477.682 925.712
Outubro 23.861.827 7.190.478 1.552.848 172.067 449.225 708.139 46.563 11.005 166.261 480.546 929.506
Novembro 23.783.473 7.190.962 1.558.775 173.473 450.215 710.989 46.438 10.993 166.999 482.694 932.756
Dezembro 23.464.092 7.131.482 1.558.915 174.669 448.376 712.818 46.205 10.950 165.897 484.830 933.206
  Janeiro 96 23.558.781 7.180.868 1.578.487 178.396 455.518 718.667 46.351 11.228 168.275 490.919 946.438
Fevereiro 23.593.804 7.209.307 1.577.351 176.446 454.864 719.081 46.142 11.263 169.496 489.291 944.091
Março 23.626.777 7.240.084 1.580.877 175.095 455.226 723.189 45.701 11.328 170.277 486.548 941.624
Abril 23.736.379 7.269.700 1.587.037 174.846 457.131 726.676 45.459 11.418 171.420 487.554 944.549
Maio 23.926.376 7.305.592 1.595.978 174.627 461.165 731.674 45.183 11.479 171.799 487.971 948.959
Junho 24.055.661 7.331.226 1.604.565 175.751 465.401 734.938 44.994 11.525 171.921 489.887 955.137
Julho 24.098.598 7.341.515 1.608.123 176.472 466.906 736.578 44.891 11.466 171.921 492.583 959.371
Agosto 24.095.908 7.372.623 1.615.433 176.297 468.762 741.054 44.827 11.588 172.942 493.137 961.823
Setembro 24.153.610 7.403.943 1.621.289 177.334 471.866 742.081 44.717 11.708 173.713 493.064 964.831
Outubro 24.089.589 7.404.574 1.624.369 177.548 471.605 744.866 44.535 11.699 174.172 494.068 965.654
Novembro 24.009.837 7.400.748 1.628.903 178.519 474.143 745.368 44.236 11.527 175.172 494.210 968.309
Dezembro 23.531.863 7.330.843 1.626.432 179.827 472.442 744.682 44.131 11.319 174.031 495.190 967.632
  Janeiro 97 23.693.948 7.379.763 1.638.874 183.569 478.276 746.213 44.268 11.278 175.342 499.095 977.357
Fevereiro 23.807.177 7.412.452 1.635.083 181.853 479.487 743.393 44.412 11.342 174.777 496.373 975.869
Março 23.940.712 7.455.698 1.629.733 181.340 482.650 735.284 44.494 11.418 174.456 488.042 970.792
Abril 24.116.813 7.512.358 1.633.225 181.232 486.295 735.887 44.404 11.519 173.928 487.268 973.655
Maio 24.296.954 7.538.767 1.635.602 181.291 490.978 733.927 44.354 11.695 173.408 486.554 977.621
Junho 24.410.818 7.570.256 1.639.328 181.866 496.612 731.899 44.410 11.719 172.772 486.717 983.408
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Julho 24.430.967 7.580.808 1.638.041 182.086 499.181 728.975 44.355 11.860 171.513 485.297 984.552
Agosto 24.466.631 7.612.956 1.639.322 182.423 503.335 726.873 44.264 11.824 170.580 484.003 987.393
Setembro 24.518.791 7.635.148 1.640.866 183.507 507.317 723.169 44.348 11.925 170.530 483.967 991.333
Outubro 24.514.120 7.652.853 1.643.174 184.197 510.945 721.861 44.415 12.112 169.550 484.267 995.253
Novembro 24.407.660 7.660.891 1.646.406 185.299 515.214 720.864 44.401 12.133 168.438 484.356 999.604
Dezembro 23.823.800 7.567.617 1.637.455 186.731 511.817 717.374 43.959 12.071 165.503 484.279 996.096
  Janeiro 98 23.957.711 7.611.815 1.653.647 190.215 518.673 720.666 43.197 12.323 168.549 486.841 1.005.442
Fevereiro 24.084.157 7.652.926 1.650.653 188.839 517.817 720.814 42.007 12.356 168.757 482.630 1.000.419
Março 24.197.180 7.679.258 1.646.574 187.159 516.091 721.814 40.872 12.411 168.202 476.896 993.041
Abril 24.393.100 7.719.783 1.648.288 186.736 516.738 724.776 39.608 12.479 167.761 474.846 991.594
Maio 24.613.207 7.753.872 1.644.652 187.240 518.281 720.486 38.746 12.575 167.511 467.689 986.264
Junho 24.734.124 7.772.632 1.654.037 187.427 520.400 729.005 37.662 12.673 167.060 473.531 994.254
Julho 24.783.761 7.787.847 1.652.719 187.505 521.688 727.814 36.343 12.698 166.775 471.507 993.485
Agosto 24.895.892 7.825.805 1.655.672 187.870 523.933 728.905 35.414 12.687 166.928 470.623 994.795
Setembro 24.924.905 7.851.451 1.660.528 188.382 527.651 730.242 34.539 12.761 166.968 469.171 996.973
Outubro 24.894.444 7.849.000 1.660.541 188.832 528.865 730.485 33.332 12.628 166.387 467.172 996.095
Novembro 24.788.740 7.841.035 1.664.933 189.750 533.583 730.304 32.343 12.524 166.464 466.222 999.827
Dezembro 24.183.562 7.710.853 1.656.247 190.823 531.452 726.255 30.932 12.388 164.397 463.082 994.534
  Janeiro 99 24.291.450 7.757.541 1.672.195 194.309 539.101 728.124 31.385 12.660 166.626 467.174 1.006.275
Fevereiro 24.302.669 7.754.146 1.663.011 192.213 535.826 724.622 31.231 12.638 166.485 461.605 997.453
Março 24.331.172 7.756.399 1.657.246 190.729 534.792 721.352 30.985 12.683 166.692 456.929 991.774
Abril 24.490.413 7.795.709 1.656.479 189.777 535.132 721.057 30.776 12.827 166.893 454.846 990.040
Maio 24.707.391 7.834.590 1.656.593 189.303 536.841 718.934 30.858 12.922 167.718 454.430 991.327
Junho 24.827.423 7.846.268 1.655.197 189.028 538.481 716.273 31.047 13.046 167.301 453.893 992.422
Julho 24.884.798 7.854.724 1.653.629 189.608 539.707 712.140 31.206 13.219 167.699 453.356 993.115
Agosto 24.962.444 7.887.298 1.658.035 190.199 543.293 711.164 31.427 13.317 168.574 453.329 996.685
Setembro 25.015.644 7.906.819 1.661.371 190.804 545.781 708.993 31.758 13.351 170.619 453.914 999.755
Outubro 25.088.946 7.926.182 1.664.141 191.531 547.377 708.235 32.050 13.512 171.383 454.275 1.001.701
Novembro 25.031.981 7.912.553 1.670.399 192.264 551.819 708.831 32.437 13.606 171.420 455.623 1.007.467
Dezembro 24.655.763 7.862.854 1.670.505 194.004 551.909 707.596 32.471 13.690 170.835 457.826 1.009.735
  Janeiro 00 24.885.670 7.949.003 1.693.691 197.554 562.248 713.166 33.036 13.783 173.886 462.952 1.025.212
Fevereiro 25.157.921 8.047.624 1.699.135 196.997 565.217 715.534 33.070 13.734 174.561 462.859 1.028.089
Março 25.267.188 8.099.395 1.689.110 194.873 560.703 713.591 33.028 13.581 173.302 458.662 1.019.349
Abril 25.481.804 8.188.231 1.694.216 195.545 562.567 715.311 33.286 13.729 173.721 460.335 1.022.897
Maio 25.739.480 8.246.508 1.697.702 195.133 565.415 716.059 33.619 13.722 173.737 459.945 1.025.334
Junho 25.971.577 8.303.898 1.704.124 195.583 569.643 718.437 33.604 13.993 172.869 461.031 1.030.652
Julho 26.113.755 8.355.488 1.710.184 196.231 573.057 720.280 33.798 14.186 172.656 461.918 1.034.949
Agosto 26.238.624 8.427.003 1.712.786 196.800 574.748 720.342 33.826 14.199 172.890 463.177 1.037.917
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Setembro 26.353.479 8.488.507 1.722.067 197.963 581.084 721.349 34.047 14.235 173.429 465.627 1.046.730
Outubro 26.363.033 8.531.311 1.726.167 198.695 583.103 723.314 33.949 14.261 172.855 467.277 1.050.407
Novembro 26.345.135 8.564.242 1.733.124 200.118 588.534 723.134 34.194 14.262 172.948 468.255 1.056.780
Dezembro 25.873.976 8.484.380 1.738.495 201.518 589.963 726.883 34.054 14.307 171.770 474.101 1.064.064
  Janeiro 01 26.225.080 8.545.379 1.756.851 205.894 598.487 728.866 34.731 14.666 174.293 480.822 1.079.295
Fevereiro 26.516.171 8.611.555 1.761.270 206.152 600.792 730.125 34.941 14.831 174.582 481.988 1.082.769
Março 26.636.132 8.633.943 1.751.845 204.056 597.836 726.436 34.944 14.999 173.727 478.496 1.076.336
Abril 26.849.269 8.680.182 1.757.560 204.371 600.345 728.181 35.242 15.256 174.350 480.772 1.081.114
Maio 27.058.923 8.694.040 1.757.168 203.837 601.631 727.618 35.383 15.260 173.594 479.774 1.081.409
Junho 27.189.861 8.695.751 1.759.995 203.598 602.858 729.642 35.329 15.383 173.353 481.990 1.084.850
Julho 27.205.235 8.687.246 1.761.953 203.784 605.200 729.003 35.457 15.613 173.066 483.043 1.088.234
Agosto 27.263.681 8.703.869 1.762.686 203.934 608.666 725.893 35.441 15.438 173.403 482.165 1.090.829
Setembro 27.351.666 8.720.288 1.769.551 204.862 611.769 727.180 35.233 15.954 174.592 483.537 1.095.303
Outubro 27.400.641 8.720.282 1.772.497 204.985 613.652 727.998 34.485 16.043 175.355 484.168 1.097.814
Novembro 27.345.982 8.707.613 1.776.806 206.393 616.375 728.103 34.231 16.289 175.418 485.594 1.101.961
Dezembro 26.780.185 8.608.659 1.778.774 208.089 618.333 727.128 34.019 16.475 174.730 486.445 1.104.778

Fonte: RAIS -MTE   
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