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INTRODUÇÃO 

 

O Turismo tem tido participação crescente na geração da riqueza e no bem-

estar das nações nas últimas três décadas, emergindo, inclusive, como um dos 

principais setores da economia em muitos países economicamente mais 

avançados. De acordo com o World Travel and Tourist Council (WTTC), a 

Industria do Turismo no mundo é hoje responsável pela geração direta de 3,8% do 

PIB e de 2,8% das ocupações, contribuições que chegam a 10,4% e 8,1%, 

respectivamente, caso também sejam contabilizados os efeitos indiretos do setor 

sobre o resto da economia 1.  

Essas estimativas evidenciam que o Turismo congrega atividades onde a 

oferta direta de bens e serviços, tais como alojamento, alimentação, transporte, 

diversões ou comércio varejista, induz efeitos importantes na geração de renda e 

na criação de novas oportunidades de trabalho na economia como um todo. Não 

menos importante, é o papel anti-cíclico do setor e a sua contribuição no combate 

ao desemprego, particularmente nos momentos de retração das atividades 

econômicas.  

A necessidade de se dispor de indicadores confiáveis e estatisticamente 

comparáveis, no tempo e no espaço, sobre o impacto macro-econômico e social 

do Turismo passou a ser um desafio estratégico prioritário para diretivos e 

técnicos responsáveis pelos sistemas de informação do setor em muitos países. 

Nesse sentido, duas iniciativas vêm cogitando particular interesse: por uma 

parte, o aprimoramento ou implantação da Conta Satélite do Turismo (CST), 

mediante a adesão à metodologia recomendada pela Organização Internacional 

do Turismo (OMT), como forma de garantir a sua correspondência com o Sistema 

de Contas Nacionais. Essa opção, cabe sublinhar, obriga a criação e o 

melhoramento das fontes de dados necessários para a elaboração da CST. Por 

outra parte, a simultânea disponibilidade de indicadores correntes diretos relativos 

à situação e evolução do mercado de trabalho turístico.  

                                                 
1 1  WTTC-Progress and Priorities 2004/2005 
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Em ambas iniciativas, reconhece-se a necessidade de que as informações 

sejam preparadas com a maior desagregação geográfica e setorial possível, no 

intuito de atender não somente o uso desses dados no âmbito nacional, mas 

também promover a sua utilização nos níveis regionais, estaduais e locais.  

O Brasil não tem ficado alheio a essas iniciativas. O Ministério do Turismo, 

junto com IBGE, vêm patrocinando estudos técnicos que permitirão, em 2005, 

dispor de indicadores macro-econômicos para o Turismo pela nova CST, com 

detalhamento até o nível estadual.  

No concernente aos indicadores contínuos sobre o mercado de trabalho, 

embora mostrando até agora avanços menos significativos, também tem dado 

sinais positivos, particularmente, no que diz respeito à leitura e avaliação 

detalhada dos dados das muitas fontes secundárias de cobertura nacional 

existentes no país, notadamente a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) e a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)2. 

Entretanto, todos os indicadores sobre o impacto do Turismo são 

reconhecidamente difíceis de serem produzidos, em virtude da própria definição 

do Turismo e do caráter multisetorial das atividades nele consideradas e pela 

inexistência de uma rama de econômica onde essa diversidade de atividades 

possa ser facilmente reconhecida e agrupada para viabilizar essas quantificações. 

A encomenda torna-se ainda mais penosa na medida em que as unidades 

econômicas envolvidas em atividades consideradas turísticas, em muitos casos, 

produzem bens e serviços destinados a visitantes e residentes indistintamente, 

sem que haja levantamentos contínuos diretos confiáveis para dimensionar essas 

apropriações por parte de um ou outro segmento, até porque essa incidência 

apresenta variações cíclicas e sazonais no tempo.  

Dessa forma, as medições sobre o impacto econômico e social do turismo, 

feitas a partir da simples leitura dos dados domiciliares ou de registros 

administrativos, acabam comprometidas ao assumir dicotomias 0% ou 100% para 

as unidades que as integram, situação que dá margem a polêmicas e 

                                                 
2 Ver o documento: Discutindo a evolução recente do mercado de trabalho no setor Turismo- IPEA, 
2003  
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contestações que em nada favorecem a medição da contribuição do setor em 

ambas as direções.  

Essas dificuldades, no entanto, não devem entorpecer a materialização dos 

avanços acima comentados. Além de redobrar esforços na procura de estabelecer 

consensos entre os usuários dos dados, é preciso também experimentar novas 

metodologias que permitam o aprimoramento desses indicadores.  

Este documento contém uma proposta relativa ao aproveitamento das 

fontes secundárias de cobertura nacional, para gerar dados e indicadores 

contínuos diretos sobre o mercado de trabalho no setor turismo.  

O documento discute detalhadamente o uso do Cadastro de 

Estabelecimentos Empregadores (CEE) e da RAIS para quantificar o emprego 

formal do setor turismo. Para tanto, propõe o cálculo de coeficientes de 

atendimento turístico/residente, obtidos mediante consulta por telemarketing, 

baseada numa grande amostra de estabelecimentos nos setores de atividade 

econômica que apresentam associação mais estreita com o turismo.  

Tece também considerações a respeito das possibilidades de estender 

essas medições ocupacionais ao segmento não formal da economia turística, 

valendo-se da PNAD. Essa complementação é importante em virtude da forte 

incidência de ocupações não formais no setor.  

Por último, o documento comenta a possibilidade de utilização do Cadastro 

de Empregados e Desempregados do MTE (CAGED) para se dispor, 

mensalmente, de indicadores mais atualizados sobre a conjuntura do mercado de 

trabalho no setor turismo. 
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1. UTILIZAÇÃO DA RAIS PARA OBTENÇÃO DE INDICADORES SOBRE O 
MERCADO FORMAL DE TRABALHO NO SETOR TURISMO.  

 

Muitas razões ajudam a explicar porque a RAIS, sem ser um levantamento 

de natureza estatística, é objeto de consulta cada vez mais freqüente entre os 

estudiosos do mercado de trabalho formal. Entre elas, cabe destacar: 

• Periodicidade anual, sem descontinuidade, desde sua implantação 

(1976), em virtude de se tratar de registro administrativo que serve a 

múltiplas finalidades operativas (orientação para as ações de 

fiscalização, concessão de benefícios, estruturação de cadastros 

atualizados, controle de cumprimento de normas legais, controle de 

arrecadação, etc.), notadamente, das áreas de trabalho e da previdência 

social;  

• Elevada cobertura do levantamento em termos do emprego formal, 

celetista e estatutário. Na última década, a RAIS apresentou uma 

cobertura global estimada entre 92-94% do total dos empregos formais, 

em boa medida atribuível a controles e ativação de respostas por parte 

do MTE, à informatização das declarações e à existência de elevadas 

multas para os estabelecimentos omissos; 

• Facilidade de consulta aos dados levantados, com desagregações 

até o nível municipal e sub-setores de atividade econômica, mediante a 

preparação de bases divulgadas de forma irrestrita em CDs, favorecida 

pelo uso de um software de consulta aos agregados extremamente 

simples, para facilitar o auto-atendimento do usuário; 

• Amplo conteúdo e grande estabilidade ao longo do tempo das 

variáveis e códigos de localização (região, estado, município), 

características do estabelecimento (atividade econômica, tipo da unidade, 

nº de empregados), demográficas (idade, sexo, raça/cor, portadores de 

deficiência física) educacionais (série e grau aprovado), ocupacionais (tipo 

de vínculo, data de admissão e/ou desligamento, ocupação exercida) e de 

remuneração (bruta mensal, 13º salário) levantados para cada vínculo 
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formal de trabalho vigente em cada estabelecimento existente no ano-

base declarado; 

• Possibilidade de incorporar outros dados levantados em pesquisas 

por amostragem em unidades respondentes à RAIS, mediante a 

utilização de coeficientes e pesos nessa amostra que possibilitem a 

preparação de estimativas e a caracterização da mão-de-obra para 

esses específicos domínios pesquisados.   

Nessas condições, a utilização da RAIS para conhecer a situação e 

evolução do mercado de trabalho no setor turismo torna-se bastante atrativa, por 

apresentar relação custo-benefício melhor do que oferecem outras fontes 

alternativas de dados, inclusive as de natureza estatística.  

 

1.1 - Limitações observadas na RAIS 
 

A simples leitura dos dados da RAIS para conhecer os principais agregados 

relativos ao emprego formal do turismo e a caracterização da sua mão-de-obra 

tropeça em algumas particularidades e limitações próprias desse registro 

administrativo e em outras impostas pela natureza das atividades turísticas3. A 

seguir relacionamos algumas dessas limitações. 

 

1.1.1 Limitações próprias da RAIS 

 

• Omissão de resposta e declarações fora de prazo e incorretas.  

Ainda que esses problemas sejam pouco expressivos na RAIS, até pela 

elevada multa imposta às unidades não declarantes ou declarantes com 

informação errônea ou incompleta, eles existem e podem comprometer a 

comparabilidade dos agregados no tempo, particularmente, no caso de domínios 

geográficos e setoriais menores.  
                                                 
3 Ver o documento: Discutindo a evolução recente do mercado de trabalho no setor Turismo - 
IPEA, 2003.  
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O fato da RAIS não ser, a rigor, um levantamento censal requer correções 

na elaboração das estimativas, de forma a evitar a subestimação dos agregados e 

permitir melhor comparabilidade temporal. Nesse sentido, o Cadastro de 

Estabelecimentos Empregadores, do MTE (CEE), pode ser o mecanismo utilizado 

nessas correções das estimativas do emprego formal no setor turismo. 

• Auto-classificação da atividade econômica principal do 

estabelecimento  

Embora na grande maioria dos casos o enquadramento dos 

estabelecimentos na atividade econômica no Código Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE) seja correto, a auto -classificação dá margem a erros nos 

códigos, bem como a dificuldades para o estabelecimento identificar, nessa 

classificação, qual o código que melhor se ajusta à sua atividade principal. 

Por outro lado, o fato das instruções da RAIS não definirem claramente o 

critério para identificar a principal atividade, no caso da existência de duas ou 

mais, no mesmo estabelecimento, dá margem a que uma mesma unidade 

apresente enquadramentos discrepantes na atividade principal ao longo do tempo.  

Em suma, os dados da RAIS correspondentes às atividades de reconhecido 

conteúdo turístico podem estar incorporando unidades e empregos que não têm 

relação com o setor. 

A situação oposta também pode acontecer, ou seja, a presença de 

unidades turísticas classificadas, incorretamente, como atividades não-turísticas.  

Muitos desses problemas podem ser identificados pela leitura detalhada 

dos nomes das unidades incluídas no CEE, em cada uma das atividades 

consideradas características do turismo e da ampliação da leitura para outras 

atividades onde possam, eventualmente, aparecer unidades atuantes no turismo, 

seja por erro ou por simples aproximação.  

Mais uma vez, o CEE deve ser o instrumento para corrigir, mesmo que 

parcialmente, esses erros de enquadramento. 
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• Defasagem e referência dos dados. 

Os dados da RAIS relativos ao ano-base x são, habitualmente, divulgados 

no mês de dezembro do ano x+1, ou seja, com uma defasagem que varia entre 

um mínimo de 12 e um máximo de 24 meses, dependendo do mês do ano x+2 em 

que eles são consultados. Assim, os dados mais recentes da RAIS, que podem 

ser consultados atualmente (julho de 2004), correspondem a dezembro de 2002, o 

que significa 18 meses sem atualização.  

Nessas condições, os dados da RAIS ou as estimativas de emprego no 

Turismo que venham a ser preparadas servem para conhecer mais propriamente 

a estrutura do emprego formal e das remunerações e a sua evolução ao longo dos 

anos. 

A única forma de se dispor de estimativas do emprego formal, de caráter 

conjuntural mais atualizadas, de cobertura estadual ou menor, exige o uso dos 

dados mensais do CAGED, possibilidade discutida na última seção deste 

documento. 

Por outro lado, a RAIS só levanta dados relativos aos empregos com 

vínculo de trabalho reconhecido pelos estabelecimentos na condição de celetistas 

ou estatutários. Assim, a utilidade desses dados é limitada, até porque a maior 

parte das ocupações do setor turismo corresponde a pessoas que trabalham na 

condição de proprietário, por conta própria ou familiares não remunerados. 

Essa limitação exige a leitura dos dados domiciliares (PNAD, PME ou PED) 

para poder estimar, mesmo que indiretamente, a extensão da informalidade da 

mão-de-obra que trabalha no setor e também para ter uma idéia mais completa e 

atualizada acerca da geração de oportunidades de trabalho em razão do Turismo. 

A possibilidade de fazer uso dos dados da PNAD é examinada mais adiante neste 

documento.  

 

1.1.2 - Limitações impostas pela natureza das atividades turísticas 

 

• Falta de consenso a respeito do que se entende por Turismo 

(Oferta).  
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Se do lado da Demanda, o conceito de Turismo é objeto de pouca 

contestação (quem são os turistas e o que consomem), do lado da Oferta 

(indústrias turísticas), a definição das unidades produtivas que oferecem bens e 

serviços turísticos dista muito de ser consensual.  

À procura de um denominador comum, a OMT recomenda a adoção, como 

mínimo (primeiro nível), das chamadas Atividades Características do Turismo, 

onde se incluem, basicamente, unidades prestadoras de serviços, tais como: 

Hotéis e similares, Restaurantes, diversas modalidades do Transporte, Aluguel de 

meios de transporte, Lazer, Esporte e Cultura e Agências de Viagens.  

Mais polêmica é a inclusão das repartições públicas nacionais, regionais ou 

locais, que respondem pelo planejamento, acompanhamento, regulamentação, 

fiscalização e promoção do turismo, até porque elas, via de regra, não oferecem 

serviço direto aos visitantes.  

A inclusão ou não de algumas unidades específicas, que exercem 

atividades comerciais varejistas ou de serviços pessoais destinadas, 

preferentemente, a visitantes é também objeto de discussão, optando-se, em 

alguns casos, pela adoção do critério de localização para resolver essas 

inclusões.  

Todas essas definições levam, naturalmente, a dimensões ocupacionais 

diferentes ao se fazer uso de fontes de dados tais como a RAIS e a PNAD.  

Neste documento, relativo à utilização da RAIS e outras fontes de dados 

para se prepararem estimativas sobre o emprego e as remunerações formais do 

Turismo, propõe-se assumir a recomendação da OMT, no sentido de adotar a 

definição das denominadas Atividades Características do Turismo como forma de 

garantir a comparação internacional no marco da CST.  

A recomendação especifica é que nessas atividades, todas relativas a 

serviços, sejam considerados todos os estabelecimentos cuja produção principal é 

um produto turístico. 

Com a adoção dessas atividades características, são incorporados os mais 

importantes produtos e atividades econômicas consideradas na preparação da 

CST, tanto do lado da demanda quanto da oferta.  
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No entanto, seguindo as mesmas recomendações da OMT, o documento 

também propõe adicionar outras atividades conexas, onde o CEE permite 

identificar, mesmo que com uma freqüência relativa menor, unidades produtivas 

que, inequivocamente, atuam prioritariamente no turismo. 

• Convivência de unidades turísticas e não turísticas dentro da mesma 

atividade.  

Além do conjunto de atividades características do turismo não conformarem 

uma rama única de atividade, na grande maioria delas constata-se a presença de 

serviços não-turísticos, inclusive quando se utiliza a classificação CNAE com 

desagregação a 5 dígitos. Dessa forma, na RAIS e no CEE, verifica-se que, sob o 

mesmo código de 5 dígitos, aparecem unidades que não deveriam ser 

consideradas turísticas, como, por exemplo, o Transporte Escolar, na atividade 

Transporte Terrestre de Passageiros. 

Entretanto, essa distinção pela leitura da razão social pode ser errada e 

incompleta, já que pode deixar de fora unidades cuja atividade econômica 

principal é realmente o turismo.  

Visando um melhor dimensionamento do emprego setor turismo, propõe-se 

neste documento que nenhum estabelecimento pertencente às atividades 

características do turismo seja excluído do CEE e que, apenas no caso das 

atividades conexas, haja uma seleção das unidades pela razão social ou nome de 

fantasia, identificando somente aquelas unidades que, inquestionavelmente, 

exercem atividade principal associada ao turismo. 

• Outros problemas para a medição do emprego. 

Afora o problema de reconhecer no CEE os estabelecimentos que 

realmente produzem serviços turísticos dentro do contexto das atividades 

características do turismo ou conexas, existem outras três questões que, ao 

menos na perspectiva do emprego, devem ser consideradas: primeiro, a 

proporção do atendimento a turistas visitantes (nacionais ou estrangeiros) e a 

residentes por parte das unidades pertencentes a essas atividades; segundo, a 

intensidade desses atendimentos, que pode variar ao longo do ano por razões 
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sazonais; e, por último, o exercício de jornadas parciais ou ocasionais de trabalho 

nas atividades turísticas.  

Para verificar essas dificuldades, o documento propõe a realização de um 

levantamento específico, por meio de consulta via telemarketing, em uma grande 

amostra de unidades estratificada por estado, atividade e tamanho, para pesquisar 

e aprofundar essas particularidades.  

Dessa forma, poder-se-á preparar indicadores alternativos de emprego, 

entre eles, o correspondente a jornadas completas e efetivas de trabalho 

dedicadas ao turismo, em cada um desses domínios geográfico-setoriais. 
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2. UTILIZAÇÃO DO CEE PARA A GERAÇÃO DE ESTIMATIVAS E 
CARACTERIZAÇÕES ANUAIS DO EMPREGO NO SETOR TURISMO, PELA 
RAIS. 

 

2.1 Utilização do CEE para definir o universo de unidades produtivas 
de serviços turísticos 

 

 2.1.1 Síntese do CEE  

 

O Cadastro de Estabelecimentos Empregadores do MTE (CEE), que deve 

servir de base para a estruturação do universo de onde será selecionada a 

amostra a ser pesquisada por telemarketing, foi instituído em 1982, com o 

propósito de:  

- dispor de uma relação completa e atualizada de estabelecimentos 

formais que sirva para operacionalizar as ações de fiscalização do cumprimento 

da legislação trabalhista por parte do MTE;  

- manter um registro atualizado dos dados desses estabelecimentos, pelo 

qual é possível controlar e ativar respostas à RAIS;  

- dispor de um universo mensal de unidades, mediante o qual fossem 

conhecidos os estoques de empregados celetistas mais atualizados, para permitir 

a geração dos índices de emprego mensais, correspondentes ao Cadastro Geral 

de Empregados e Desempregados (CAGED), i que o MTE divulga mensalmente. 

Mais tarde, o CEE passou a ser utilizado também na Gestão de Programas 

do MTE, entre os quais cabe mencionar o Seguro-Desemprego, a Intermediação 

de Emprego e a Qualificação Profissional. 

Desde sua implantação, o CEE vem sendo estruturado, principalmente, por 

meio de quatro fontes de dados básicos:  

- Cadastro Geral de Contribuintes (CGC), substituído em 1999 pelo 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da Secretaria da Receita Federal 

do Ministério da Fazenda. Esse registro cobre a totalidade das pessoas jurídicas e 

outras equiparadas a elas, sejam elas públicas ou privadas;  
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- Cadastro Específico do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, 

reunindo empregadores, pessoas jurídicas ou físicas, não sujeitas ao CNPJ (CEI) 

sob a responsabilidade do Ministério da Previdência Social; 

- RAIS;  

- CAGED. 

Em suma, o CEE é um cadastro que se alimenta e atualiza por meio de dois 

registros de inscrição obrigatórios, o CNPJ e o CEI, além de outros dois 

levantamentos regulares, a RAIS, de periodicidade anual e o CAGED, de 

freqüência mensal.  

Dessa forma, o CEE acaba incorporando as virtudes e limitações desses 

quatro registros administrativos. Entre as limitações, cabe apontar: 

- unidades com razão social desconhecida, incompleta ou errada;  

- estabelecimentos com endereço desconhecido, incompleto, inexistente 

ou errado;  

- unidades com atividade CNAE errada;  

- unidades com estoques zerados provenientes do CNPJ ou CEI, sendo 

que ainda não, ou nunca, responderam a RAIS ou o CAGED; 

- presença de unidades extintas que, na data de preparação do CEE, 

ainda não tinham sido eliminadas por nenhuma das fontes; 

- estoques errados e desatualizados;  

- super-estimação de estoques de unidades que respondem 

agregadamente na matriz da empresa.  

Merece destaque o fato do CEE apresentar apenas a posição mensal mais 

atualizada, situação que impede a reprodução de posições anteriores, 

correspondentes às próprias fontes alimentadoras, entre elas, a RAIS de um ano 

específico.  

Em compensação, o CEE tem a virtude de reconhecer unidades que não 

responderam a RAIS nos anos-base mais recentes, apesar delas existirem, e, 

sobretudo, fornecer uma relação mais atualizada das unidades hoje existentes, 

para efeito de selecionar uma amostra de estabelecimentos que será objeto de 

 15



consulta para a preparação de fatores e coeficientes necessários para a 

elaboração das estimativas propostas neste documento.  

  

2.1.2 Definição do universo da pesquisa de telemarketing, por meio do CEE 

 

A definição do universo de onde serão selecionadas as unidades da 

amostra, a serem contatadas por telemarketing, requer que se conceituem 

claramente quatro dimensões:  

- Conteúdo do universo a ser pesquisado; 

-  Unidades a serem consideradas no universo;  

- Extensão Geográfica;  

- Tempo de referência.  

A seguir, propõem-se definições para operacionalizar a estruturação do 

universo de unidades, mediante leitura do CEE. 

 

Conteúdo  • 

Seguindo orientação da OMT para a construção da CST, as indústrias 

turísticas devem ser definidas como todos os estabelecimentos cuja atividade 

produtiva principal é uma “atividade característica do turismo”. A lista dessas 

atividades utilizadas na preparação da CST reconhece 12 partidas: 

 

1. Hotéis e similares 

2. Segundas vivendas em propriedade 

3. Restaurantes e similares 

4. Serviços de Transporte de passageiros por ferrovia 

5. Serviços de Transporte de passageiros por rodovia 

6. Serviços de Transporte marítimo de passageiros 

7. Serviços de Transporte aéreo de passageiros 

8. Serviços conexos ao Transporte de passageiros 

9. Arrendamento de bens e equipes de transporte de passageiros 

10. Agências de viagens e similares 
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11. Serviços Culturais 

12. Serviços desportivos e outros de lazer 

 

Embora essas partidas possam ser reconhecidas nas Classificações CIUU 

(Ver. 3) e CIUAT, por códigos de 4 e 5 dígitos, respectivamente, em ambas, 

estabelece-se que, em muitas delas, só uma parte das atividades corresponde a 

serviços turísticos, sem especificar quais são.  

Entretanto, dada a grande correspondência existente entre essas partidas e 

as definidas na Lista de Serviços Característicos do Turismo, obtida da 

Classificação Central de Produtos (CCP), onde esses conteúdos aparecem bem 

mais detalhados, sugere-se a utilização conjunta de ambas as Classificações 

(Atividades e Produtos) para identificar no CEE os códigos das atividades e 

unidades que devem compor o universo de estabelecimentos para a pesquisa de 

telemarketing. 

Destaca-se que na Lista de Produtos Característicos do Turismo, aparece 

uma partida denominada Serviços Turísticos Diversos, cujo conteúdo deverá ser 

incorporado ao universo na condição de “Outras Atividades Conexas”, sem formar 

parte das Atividades Características do Turismo.  

Nesse grupo, sugere-se, entre outros, a inclusão das repartições públicas 

federais, estaduais e municipais da Administração Direta dedicadas aos assuntos 

turísticos, bem como as atividades do comércio varejista que, por sua localização 

ou tipo de produtos, atendem preferentemente visitantes estrangeiros e nacionais. 

Em todas essas “Outras Atividades Conexas”, propõe-se que a identificação 

dos estabelecimentos a serem incorporados no Universo Turístico seja feita 

mediante leitura da razão social, nome de fantasia ou a partir da localização das 

unidades incluídas no CEE.  

No Anexo 1 deste documento, detalham-se as atividades e os critérios de 

exclusão/inclusão de unidades que se propõe sejam utilizados na preparação do 

Universo de Estabelecimentos para a Pesquisa de telemarketing e, 

posteriormente, na preparação das estimativas do emprego no setor turismo 

baseadas na RAIS. 
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Unidades  • 

• 

Das opções que o CEE oferece quanto ao tipo de estabelecimento, sugere-

se que o universo inclua todas as unidades registradas e identificadas pelos 

sistemas CNPJ ou CEI, ainda que, neste último, exista um número reduzido de 

estabelecimentos turísticos.  

Quanto ao porte dos estabelecimentos, propõe-se a inclusão dos 

estabelecimentos com um ou mais empregados no mês de janeiro do ano de 

referência do CEE. Dessa forma, evita-se que a pesquisa de telemarketing abranja 

unidades que, na última RAIS ou CAGED, tenham declarado posições de 

estoques de empregados zeradas, sem que o CNPJ ou CEI as tenha reconhecido 

como unidades extintas.  

Embora essa proposta possa deixar de fora do universo unidades 

recentemente inscritas no CNPJ ou CEI, bem como as  antigas que nunca 

declararam a RAIS e/ou CAGED, acredita-se que a subestimação nas estimativas 

de emprego é baixa, haja vista que a grande maioria das unidades não funciona 

na atualidade ou, realmente, apresentam estoques de empregados zerados. 

Sugere-se, no entanto, que no caso das repartições públicas federais, 

estaduais e municipais vinculadas ao Turismo se abra uma exceção, em virtude 

da brecha que a legislação deixa quanto à obrigatoriedade de declaração da RAIS 

e/ou CAGED, por parte dos órgãos da administração pública direta.  

Quanto ao indicador de resposta à RAIS, sugere-se não restringir o 

universo apenas às unidades que responderam a última RAIS. Propõe-se que 

uma das variáveis a serem incluídas na estruturação do universo seja a se a 

unidade declarou ou não o último levantamento desse tipo.  

 

Extensão geográfica  

O universo da pesquisa de telemarketing deve abranger todos os 

estabelecimentos produtivos, reconhecidos pelo CEE, que operam nos 27 estados 

da Federação, incluindo aqueles sem nome, localização ou telefone.  
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Tempo de referência • 

O CEE a ser utilizado para estruturar o universo da Pesquisa será a versão 

mais recente do CEE-BRC disponível no IPEA 

 

2.1.3 Universo de estabelecimentos do CEE a ser utilizado na preparação 

das estimativas de emprego no setor turismo  

 

A tabela 1 apresenta as dimensões do universo de estabelecimentos 

estruturado a partir da versão do CEE do mês de agosto de 2003. O total de 

estabelecimentos que compõem o universo irrestrito, correspondente às atividades 

características do turismo, alcança 141.038 unidades, ao passo que as conexas 

da Administração Pública Direta e o Comércio identificam, respectivamente, 415 e 

576 estabelecimentos com atividades nas áreas do turismo.  

Ainda que essa base do CEE seja substituída por uma versão mais 

atualizada, acredita-se que as mudanças na estrutura setor-tamanho do universo, 

apresentada na Tabela 1, serão pouco significativas. 

 

2.2 Seleção da amostra de unidades a serem consultadas por 
Telemarketing 

 

2.2.1 Tamanho da amostra 

 

Em virtude de o estudo prever a necessidade de preparar Estimativas de 

Emprego confiáveis, detalhadas no nível estadual e de grandes grupos de 

atividades turísticas (alojamento, alimentação, transporte e auxiliares, agências de 

turismo, aluguel de meios de transporte e cultura e lazer, além das conexas), com 

discriminação segundo tamanho das unidades (grande, médio e pequeno porte), 

ou seja, um total de 648 possíveis domínios de estimação, recomenda-se que a 

pesquisa de telemarketing garanta um total aproximado de 12.000 respostas 

efetivas. 
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Para tanto, levando-se em consideração que a percentagem de perda por 

recusas, unidades extintas e não localizadas na consulta do telemarketing seja da 

ordem de 33%, estima-se que o total de unidades a serem selecionadas na 

amostra deva ser da ordem de 18.000 estabelecimentos.  

Dessa forma evita-se a reposição de unidades não-respondentes durante a 

consulta, condição indispensável para a preparação das estimativas de emprego a 

partir do CEE. Naturalmente, o tamanho da amostra proposto pode ser revisado, 

em função de restrições orçamentárias e do tempo para execução da pesquisa. 

 

2.2.2 Plano de Amostragem 

 

A composição do universo estruturado a partir do CEE, incluindo unidades 

que apresentam diversos graus de associação com o turismo, assunto que será 

pesquisado por telemarketing e a própria distribuição das unidades desse 

Universo por grandes setores e tamanho, sugerem que o Plano de Amostragem 

reconheça duas modalidades de seleção:  

censal, onde a totalidade das unidades integrantes do domínio será 

selecionada com probabilidade igual a 1;  

não-censal, onde a fração de amostragem será < 1. 

A seguir, detalha-se a proposta de seleção para cada um desses dois 

conjuntos: 

 

I. Censal: frações de amostragem iguais a 1 (100% das unidades): 

 

1. As atividades conexas (Administração Pública e Comércio), cujos universos 

foram definidos de forma restritiva, mediante a leitura da razão social ou 

nome de fantasia, totalizando 415 e 576 estabelecimentos, respectivamente;  

2. As unidades das atividades Auxiliares do Transporte e Cultura e Lazer, mais 

próximas do turismo, também reconhecidas pela razão social ou nome de 

fantasia, totalizando 307 e 354 estabelecimentos, respectivamente; 
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3. As unidades de maior porte nos domínios restantes, de acordo com os 

seguintes critérios de tamanho: 

- Alojamento: 10 e mais empregados, totalizando 2.826 

estabelecimentos; 

- Alimentação: 50 e mais empregados, com um total de 1.362 

unidades; 

- Agências de viagem: 10 e mais empregados, com 710 

estabelecimentos; 

- Transporte: 10 e mais empregados, totalizando 4.584 

estabelecimentos; 

- Auxiliares do Transporte não reconhecidas como preferentemente 

turísticas: 10 e mais empregados, reunindo 1.081 unidades; 

- Aluguel de veículos: 10 e mais empregados, com 383 unidades; 

- Cultura e Lazer: não reconhecidas como preferentemente turísticas, 

com 1.774 estabelecimentos. 

Dessa forma, o Plano de Amostragem 100%, onde a probabilidade de 

seleção das unidades no respectivo universo é igual a 1, alcança 14.372 

estabelecimentos. 

 

II. Não Censal: frações de amostragem inferiores a 1 (< 100% das 

unidades) 

 

Nos domínios de menor porte, onde devem ser selecionados os restantes 

3.700-3.800 estabelecimentos para completar a amostra de 18.000 unidades, 

propõe-se que seja garantida a seleção de 210-220 unidades em cada um.  

Esses domínios são os seguintes: 

- Alojamento - 2 domínios: 1-4 e 5-9 empregados; 

- Alimentação – 4 domínios: 1-4; 5-9; 10-19 e 20-49 empregados; 

- Agências de viagem: 2 domínios: 1-4 e 5-9 empregados; 

- Transporte – 2 domínios: 1-4 e 5-9 empregados; 
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- Auxiliar de Transporte não preferentemente turístico- 2 domínios: 1-4 e 5-9 

empregados; 

- Aluguel de veículos – 2 domínios: 1-4 e 5-9 empregados; 

- Cultura e Lazer não preferentemente turístico – 3 domínios: 1-4; 5-9 e 10-

19 empregados. 

No que diz respeito à distribuição da amostra dos domínios não-censais 

entre os estados, sugere-se que ela seja equivalente, garantindo a seleção de 

todas as unidades quando o tamanho do universo do domínio setorial-tamanho for 

inferior a 10 estabelecimentos.  

Em suma, a amostra proposta garante que as unidades de grande e médio 

porte tenham a sua inclusão garantida na amostra (probabilidade de seleção igual 

a 1 para cada uma delas) e que as restantes sejam selecionadas com 

probabilidades sempre superiores a 0, que diminuem conforme o tamanho do 

domínio.  

Dessa forma, o Plano de Amostragem, além de propor um tamanho elevado 

para a amostra como um todo, maximiza o total de consultas censais a serem 

praticadas em cada domínio, situações que propiciam a redução dos erros de 

amostragem das estimativas de emprego formal que se quer preparar. 

 

2.3 Processo de estimação  
 

Dois tipos de estimativas poderão ser preparados a partir da consulta de 

telemarketing nas unidades componentes da amostra: 

- Estimativas cadastrais referidas ao emprego no turismo existente no 

Universo Turístico descrito no item 2.1.  

- Estimativas do emprego no turismo existente na última RAIS  

Em ambos os casos, propõe-se distinguir entre estimativas baseadas em 

unidades cuja atividade principal é o turismo e, de forma mais ampla, aquelas 

onde também é contabilizada a utilização de mão-de-obra em atividades turísticas, 

embora essa não seja a atividade principal do estabelecimento.  
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Na primeira opção, sugere-se assumir que todos os empregados do 

estabelecimento sejam considerados trabalhadores do turismo. Na segunda, 

propõe-se que essas utilizações, totais ou parciais, sejam transformadas em 

equivalentes de jornada completa (40 horas semanais) dedicada ao turismo. 

As estimativas cadastrais farão uso do inverso das frações de amostragem 

utilizado em cada domínio de estimação, prévia correção das perdas por recusa, 

respostas incompletas e unidades não localizadas, para a expansão dos totais da 

amostra. Nessas estimativas, deverão ser excluídas as unidades extintas até a 

data do Cadastro em uso.  

No caso das estimativas de emprego da RAIS, a consulta de telemarketing 

servirá para preparar pesos, coeficientes de uso e taxas de omissão de resposta 

por domínio, que poderão ser utilizadas no nível de micro-dados ou, 

alternativamente, nos agregados divulgados na última RAIS, para a elaboração 

das estimativas correspondentes.  

Entre essas duas alternativas, recomenda-se a opção pelos micro-dados, já 

que ela pode facilitar a apropriação dos dados individuais informados à RAIS e, 

assim, conhecer as características demográfico-ocupacional-rendimento dos 

empregados do turismo.  

Na impossibilidade de usar os micro-dados, recomenda-se que essa 

caracterização seja efetivada somente para as atividades onde predominam as 

unidades turísticas, como é o caso do Alojamento, Agências de Viagem, Museus, 

Jardins Botânicos e similares.   
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3 - CONTEÚDO DO QUESTIONÁRIO DO TELEMARKETING 
 

No Anexo 2, apresenta-se uma proposta de questionário para a consulta de 

telemarketing. Nessa proposta, conhecem-se dados sobre o estabelecimento 

constantes no Cadastro, tais como: razão social, nome de fantasia, no CNPJ/CEI, 

atividade econômica principal, faixa de tamanho em janeiro e se a unidade 

respondeu ou não a última RAIS.  

Os dados de localização do estabelecimento são: estado, município, 

endereço, bairro, CEP, nº do e-mail/ fax e nº de telefone.  

A respeito da localização, enfatiza-se que a unidade do levantamento é o 

estabelecimento e que, muitas vezes, a referência do telefone, e-mail ou fax do 

CEE corresponde à unidade da empresa que assume a responsabilidade pelo 

fornecimento das informações diante o MTE ou da empresa de contabilidade que 

presta esse tipo de serviços. Nesses casos, deverá ser solicitada a informação 

que permita contatar diretamente o responsável que possa fornecer os dados 

específicos do estabelecimento selecionado.  

Com relação ao conteúdo propriamente dito, o primeiro quadro do 

questionário propõe a coleta de dados a respeito do funcionamento da unidade 

nos últimos 12 meses, distinguindo os meses de alta, média e baixa estação, 

seguindo o critério do montante das vendas de mercadorias ou serviços 

prestados. A determinação dos meses de alta, média ou baixa estação ficará a 

critério de cada respondente.  

No quadro seguinte, propõe-se o levantamento de dados a respeito da 

mão-de-obra, empregados e não empregados, que trabalharam no 

estabelecimento no último mês, discriminados por tipo de jornada de trabalho: 

permanente ou ocasional (completa ou parcial). 

Esse levantamento de dados sobre a ocupação no último mês deve servir 

de referência para, a seguir, detalhar a utilização das mesmas categorias da mão-

de-obra, em períodos de alta, média ou baixa estação, ocorrida ao longo dos 

últimos 12 meses.  
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O último quadro indaga sobre os percentuais de atendimento a visitantes 

(nacionais e estrangeiros) e residentes ocorridos no último mês e, a seguir, nas 

estações de alta, média e baixa estação, nos últimos 12 meses. 

Os dados do questionário devem compor um quadro completo da utilização 

mensal da mão-de-obra, por tipo, bem como o cálculo das proporções de 

atendimento mensais destinados a não residentes e estrangeiros, em cada 

unidade consultada.  

Essas informações expandidas pelos respectivos pesos correspondentes 

com o processo de seleção da amostra e uso dos coeficientes de correção de 

omissões de resposta no telemarketing e na RAIS, devem permitir a preparação 

das estimativas de emprego propostas no item 2.3.  
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4. SOBRE O USO DA PNAD PARA ESTENDER AS ESTIMATIVAS DE 
EMPREGO AO SEGMENTO NÃO FORMAL DA ECONOMIA 

 

O estudo do IPEA, referido no início deste documento (ver nota 2 da 

introdução), revelou a existência de uma razoável correspondência entre os 

estoques de empregos celetistas contabilizados pela RAIS nas atividades mais 

próximas do turismo e os totais de empregados com carteira assinada existentes 

nas mesmas atividades, segundo a PNAD.  

De acordo com esse estudo, os estoques de emprego da RAIS situaram-se 

próximos a 85% dos correspondentes à PNAD em 1995 e 2001, situação que, em 

boa medida, pode ser atribuída a omissões de resposta na RAIS e a divergências 

no enquadramento da atividade econômica principal entre as duas fontes. 

Essa aproximação pode servir de âncora para se preparar estimativas a 

respeito do volume de postos de trabalho, formais e não formais, existentes em 

domínios geográfico-setoriais menores, não disponíveis na PNAD e, ainda, sobre 

a sazonalidade das ocupações no setor ao longo do ano.  

Mais importante, no entanto, é a possibilidade de se dispor de um quadro 

de caracterização da mão-de-obra total ocupada no turismo que possa orientar os 

programas de qualificação ocupacional em nível nacional, regional e local, sem 

deixar de fora os trabalhadores informais do turismo que, afinal de contas, 

representam a maior parte da mão-de-obra ocupada no setor.  

Para tanto será necessário avançar nos estudos de correspondência 

geográfico-setorial entre a PNAD e a RAIS, visando o cálculo de relações anuais 

entre o emprego formal e a totalidade das ocupações do turismo, segundo grupos 

demográfico–ocupacionais que possam levar à preparação das estimativas 

desejadas.  

Nesse sentido, acredita-se que o conhecimento mais aprofundado da RAIS, 

resultante das propostas apresentadas no item 2, deve ajudar a apontar a melhor 

forma de uso da PNAD para o cômputo desses fatores ou coeficientes entre o 

segmento formal e informal do turismo. 
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5 - SOBRE A UTILIZAÇÃO DO CAGED PARA ESTIMATIVAS MENSAIS 
DO EMPREGO FORMAL NO SETOR TURISMO. 

 

A questão da defasagem das estimativas de emprego no setor turismo por 

meio da RAIS ou, de forma mais ampla, das ocupacionais do setor mediante a 

PNAD é, sem dúvida, uma limitante importante para a avaliação e o 

acompanhamento do impacto macroeconômico e social do turismo.  

Os dados mais atualizados sobre o mercado de trabalho do setor, na data 

de preparação deste documento (julho de 2004), referem-se a 2002, fato que 

deixa sem resposta uma das questões mais importantes: o volume de empregos 

que o setor está gerando atualmente no país.  

Assim, a meta governamental relativa à criação de 300-400 mil empregos 

diretos anuais no setor não pode ser verificada com os dados da RAIS ou da 

PNAD.  

O CAGED / MTE, na sua condição de registro administrativo de cobertura 

nacional, que levanta as admissões e os desligamentos celetistas ocorridos 

mensalmente, com uma defasagem de 40-45 dias, pode ser uma fonte que auxilie 

o sistema de informações turísticas.  

Em se tratando de uma fonte complementar à RAIS, no sentido que opera 

com a mesma referência universal de estabelecimentos e os mesmos conceitos, 

quesitos e códigos geográficos, de atividade econômica e de ocupações, o 

CAGED deve ser integrado ao sistema para informar sobre a conjuntura 

ocupacional formal do setor turismo.  

O fato dos identificadores de estabelecimentos (CNPJ e CEI) e de vínculos 

(PIS) serem os mesmos da RAIS abre a possibilidade de avançar nas questões da 

sazonalidade do emprego no turismo. Entretanto, da mesma forma que na RAIS, é 

preciso delimitar claramente quais as atividades e unidades a serem reconhecidas 

como turísticas, bem como dotar essa fonte dos mesmos coeficientes de 

atendimento turístico/não turístico para a preparação das estimativas de 

admissões e desligamentos mensais.  
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É importante, porém, sublinhar que o CAGED apresenta percentagens de 

omissão de resposta mais elevadas que a RAIS e, sobretudo, que as coberturas 

das admissões são superiores à dos desligamentos, situação que acaba 

superestimando a geração de emprego mensal.  

Esses problemas devem ser devidamente tratados para o CAGED ser uma 

fonte útil de consulta, no que se refere à geração e caracterização do emprego 

formal recente. 

 28


	Julho 2004

