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1. Introdução 

Este relatório refere-se ao Projeto 2, especificado no Termo de Referência do 

Acordo de Cooperação Técnica Nº 23/2009, que visa à implementação de ações 

conjuntas que assegurem a realização de estudos e pesquisas, principalmente a respeito 

de temas concernentes ao mercado de trabalho do setor turismo, particularmente no 

Distrito Federal. É o quinto relatório sobre a caracterização da mão de obra formal 

ocupada no turismo no Distrito Federal, - DF- e Região Centro-Oeste e apresenta dados 

relativos a dezembro de 2012. 

Em 2009/2010, o IPEA realizou uma nova pesquisa para atualização dos 

percentuais de atendimento a turistas. Por se tratar de um projeto pioneiro, passível de 

aprimoramentos, aproveitou essa ocasião para incorporar algumas alterações na 

metodologia visando a adequá-la também às novas orientações da Organização Mundial 

do Turismo – OMT sobre as estatísticas desse setor. Tais transformações provocaram 

mudanças significativas nos valores referentes à dimensão e ao perfil dos ocupados no 

turismo.  

Visando a dar sequência à série das estimativas sobre o mercado de trabalho do 

turismo, iniciada em 2002, as mudanças introduzidas a partir de 2009 foram, dentro do 

possível e com adaptações, aplicadas de forma retroativa desde 2002. Assim, as 

estimativas foram recalculadas desde o início da série, em 2002; por isso, números 

apresentados neste relatório, estão diferentes dos que constam em relatórios anteriores a 

2010. 

Uma das principais alterações metodológicas refere-se à divisão da atividade 

Transportes em três subatividades: Transporte aéreo, Transporte terrestre e Transporte 

aquaviário. O transporte local urbano foi excluído das estimativas, já que a participação 

de turistas nesse serviço é insignificante e o seu grande impacto nas estatísticas distorcia 

os resultados. A OMT – Organização Mundial do Turismo também fez algumas 

alterações nas atividades consideradas como sendo características do turismo e 

recomendou que o transporte urbano fosse excluído. 

Ainda por orientação da OMT, a atividade Auxiliar de Transportes deixou de ser 

considerada atividade característica do turismo. Assim, as estimativas do SIMT, 

contempladas neste relatório, apresentam dados para oito Atividades Características do 
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Turismo (ACTs): Alojamento, Alimentação, Transporte aéreo, Transporte terrestre, 

Transporte aquaviário, Agências de viagem, Aluguel de Transporte e Cultura e Lazer.  

 Outra alteração importante, decorrente da mudança nas ACTs contempladas, 

refere-se a quais atividades da Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE) foram consideradas. 

Em virtude das mudanças introduzidas na CNAE, na RAIS de 2006, (Classe 

CNAE 2.0), apresenta-se a série a partir de 2006, para facilitar a comparação dos dados. 

Os dados referem-se a dezembro de 2006 e dezembro de 2012 e captam 

mudanças qualitativas recentes, de natureza demográfica, ocupacional e de rendimentos, 

ocorridas no mercado de trabalho do turismo, com reflexos sobre a melhoria da 

produtividade da atividade turística nesse período.  

O trabalho está dividido em cinco partes, além desta introdução: o item 2 trata, 

resumidamente, das alterações feitas na metodologia de preparação das estimativas 

sobre a caracterização do emprego celetista formal; o item 3 mostra a participação 

relativa de cada ACT, para que se tenha ideia da importância de cada uma ao analisar os 

dados apresentados nos itens seguintes. O item 4 aborda a remuneração e a massa 

salarial; o item 5 apresenta os atributos individuais e, o item 6, os atributos 

ocupacionais. Ao final, sob a forma de Anexo, encontram-se três tabelas com atributos 

individuais e ocupacionais da mão de obra do setor turismo no DF, Centro-Oeste e 

Brasil. 

2. Notas metodológicas 

A fonte utilizada para caracterizar a ocupação formal no turismo, a Relação 

Anual de Informações Sociais – RAIS é um registro com elevada cobertura, do 

Ministério do Trabalho e Emprego. A RAIS abrange praticamente o universo dos 

estabelecimentos com vínculos empregatícios regidos pela Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), e traz também informações sobre os servidores públicos da 

administração direta e de fundações bem como outros (avulsos, diretores, temporários, 

aprendizes, etc.).  

Uma das principais vantagens dessa fonte é a possibilidade que oferece em 

termos de desagregação dos estabelecimentos empregadores, tanto por atividade, como 
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geograficamente, assim como a gama de atributos individuais e ocupacionais levantados 

para cada vínculo empregatício.  

A RAIS apresenta os dados referentes ao total dos ocupados nas ACTs. Na 

ausência de informações relativas ao consumo turístico nas ACTs, geralmente se 

incorpora a totalidade dos empregados nessas atividades como prestadores de serviços 

do turismo. Ao se proceder dessa forma, considera-se, por exemplo, que todos os 

empregados da atividade Alimentação estariam ligados ao atendimento de turistas, 

incorrendo-se em superestimação da ocupação no setor turismo. 

Para corrigir essa distorção, o IPEA realizou uma pesquisa em 2004, por meio de 

telemarketing, a aproximadamente 8 mil estabelecimentos que operam nas ACTs, 

distribuídos em cerca de 1.200 municípios brasileiros, visando a conhecer a proporção 

de atendimento a turistas e a residentes, o que possibilitou a construção de coeficientes 

de demanda turística para essas atividades. 

Uma nova pesquisa, realizada em 2009/2010, possibilitou a atualização dos 

coeficientes de demanda turística, e, também, a oportunidade de promover ajustes 

metodológicos necessários, já que o estudo, por ser pioneiro, apresentava alguns 

problemas que vinham sendo monitorados desde sua concepção. 

Visando a dar sequência à série das estimativas sobre o mercado de trabalho do 

turismo, iniciada em 2002, as mudanças introduzidas a partir de 2009 foram, dentro do 

possível e com alguns ajustes, retroagidas para 2002. 

Em virtude das mudanças introduzidas na Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE) na RAIS de 2006, (Classe CNAE 2.0), apresenta-se a série a partir 

de 2006, para facilitar a comparação dos dados. 

Uma das inovações introduzidas na metodologia foi a desagregação da atividade 

Transportes em três subatividades: Transporte aéreo, Transporte terrestre e transporte 

aquaviário e a exclusão do transporte urbano das estimativas. Isso eliminou problemas 

de ponderação detectados na estimação dos coeficientes de Transportes, apurando a 

qualidade das estimativas e permitindo uma leitura mais fina dos modais de transportes, 

que apresentam dinâmicas diferenciadas.  
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Outra alteração feita, para atender orientação da OMT – Organização Mundial 

do Turismo, foi a exclusão da atividade Auxiliar de Transportes da lista de atividades 

características do turismo.  

Na atividade Alojamento, também houve aperfeiçoamento metodológico. Na 

pesquisa de 2004, constavam da amostra, indistintamente, estabelecimentos de hotelaria 

e motéis. Acontece que, na subatividade Motéis, em geral, o percentual de residentes é 

sensivelmente superior ao de turistas. Como não havia controle do peso desses dois 

tipos de estabelecimentos, em alguns estados, a incidência de respostas de motéis, 

superior à proporção da sua participação no universo, resultou em coeficientes 

subestimados para a atividade Alojamento. Esse problema foi corrigido na pesquisa de 

2009, com a ponderação das respostas desses estabelecimentos. 

2.1  ACTs e CNAES consideradas 

O universo da pesquisa telefônica realizada em 2009/2010 abrangeu o mesmo 

recorte de atividades econômicas utilizado na pesquisa de 2004, adotando-se a devida 

correspondência entre a CNAE 1.0 das fontes de dados utilizadas para a definição do 

universo da pesquisa de 2004 (RAIS e CEE - Cadastro de Estabelecimentos 

Empregadores) - e a CNAE 2.0, das fontes utilizadas em 2009 (RAIS).  

Todavia, enquanto na pesquisa de 2004 as atividades foram agregadas em sete 

grupos (alojamento, alimentação, transporte, auxiliar de transportes, agências de 

viagem, aluguel de transportes e cultura e lazer), abrangendo 37 subatividades, da 

CNAE 1.0, a cinco dígitos, na pesquisa de 2009/10, as atividades foram agregadas em 8 

grupos (alojamento, alimentação, transporte aéreo, transporte terrestre, transporte 

aquaviário, agências de viagem, aluguel de transportes e cultura e lazer), abrangendo 57 

subclasses da CNAE 2.0, a cinco dígitos, correspondentes às 37 subclasses da CNAE 

1.0, ressalvando-se as modificações/exclusões feitas nas ACTs contempladas. 

Assim, a partir deste relatório, coerentemente com as demais estimativas 

elaboradas no âmbito do Sistema Integrado de Informações sobre o Mercado de 

Trabalho do Setor Turismo - SIMT, as informações sobre a ocupação no turismo 

encontram-se agrupadas em oito Atividades Características do Turismo, a seguir 
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relacionadas, com as respectivas classes CNAE, já ajustadas ao estabelecido na CNAE 

2.0 e às alterações feitas na metodologia.1 

- Alojamento 

55.10-8 - Hotéis e similares 

5510-8/01 Hotéis 

5510-8/02 Apart-hotéis 

5510-8/03 Motéis 

55.90-6 - Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente 

5590-6/01 Albergues, exceto assistenciais 

5590-6/02 Campings 

590-6/03 Pensões (alojamento)  

5590-6/99 Outros alojamentos não especificados anteriormente 

 - Alimentação 

56.11-2 - Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e 

bebidas  

5611-2/01 Restaurantes e similares 

5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas 

5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 

56.12-1 - Serviços ambulantes de alimentação  

5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação 

 - Transporte terrestre  

49.23-0 - Transporte rodoviário de táxi 

4923-0/01 Serviço de táxi 

4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros- locação de automóveis com motorista 

49.29-9 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, e   

outros transportes rodoviários não especificados anteriormente 

4929-9/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 

municipal 

4929-9/03 Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal 

4929-9/99 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 

49.50-7 - Trens turísticos, teleféricos e similares 

4950-7/00 Trens turísticos, teleféricos e similares 

                                                 

1 Ver Ipea, Texto para Discussão “Aspectos metodológicos do Sistema Integrado de Informações sobre o Mercado de Trabalho no 

Setor Turismo (SIMT), de Patrícia Morita Sakowski. 
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49.22-1 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 

intermunicipal, interestadual e internacional 

4922-1/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 

intermunicipal, exceto em região metropolitana 

4922-1/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 

interestadual 

4922-1/03 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 

internacional 

49.29-9 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, e 

outros transportes rodoviários não especificados anteriormente 

4929-9/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento 

intermunicipal, interestadual e internacional 

4929-9/04 Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, 

interestadual e internacional 

 - Transporte aquaviário 

50.11-4 - Transporte marítimo de cabotagem 

5011-4/02 Transporte marítimo de cabotagem - passageiros 

50.12-2 - Transporte marítimo de longo curso 

5012-2/02 Transporte marítimo de longo curso- passageiro 

50.22-0 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares 

5022-0/01 Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, 

municipal, exceto travessia 

5022-0/02 Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, 

intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia 

50.91-2 - Transporte por navegação de travessia 

5091-2/01 Transporte por navegação de travessia, municipal 

5091-2/02 Transporte por navegação de travessia, intermunicipal 

50.99-8 - Transporte aquaviário não especificado anteriormente 

5099-8/01 Transporte aquaviário para passeios turísticos 

5099-8/99 Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente 

 - Transporte aéreo 

51.11-1 - Transporte aéreo de passageiros regular 

5111-1/00 Transporte aéreo de passageiros regular 

51.12-9 - Transporte aéreo de passageiros não regular 

5112-9/01 Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação 

5112-9/99 Outros serviços de transporte de passageiros não regular 

 - Aluguel de Transporte 

77.11-0 - Locação de automóveis sem condutor 

7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor 
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 - Agências de Viagem 

79.11-2 - Agências de viagens 

7911-2/00 Agências de viagens 

79.12-1 - Operadores turísticos 

7912-1/00 Operadores turísticos 

79.90-2 - Serviços de reserva e outros serviços de turismo não especificados 

anteriormente 

7990-2/00 Serviços de reserva e outros serviços de turismo não especificados 

anteriormente 

 - Cultura e Lazer 

90.01-9 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares 

9001-9/01 Produção teatral 

9001-9/02 Produção musical 

9001-9/03 Produção de espetáculos de dança 

9001-9/04 Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares 

9001-9/05 Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 

9001-9/99 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas 

anteriormente. 

91.02-3 - Atividades de museus e de exploração, restauração artística e conservação 

de lugares e prédios históricos e atrações similares. 

9102-3/01 Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e 

atrações similares 

91.03-1 - Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas 

ecológicas e áreas de proteção ambiental. 

9103-1/00 Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas 

ecológicas e áreas de proteção ambiental. 

92.00-3 - Atividades de exploração de jogos de azar e apostas 

9200-3/01 Casas de bingo 

9200-3/02 Exploração de apostas em corridas de cavalos 

9200-3/99 Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente 

93.19-1 - Atividades esportivas não especificadas anteriormente  

9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos  

9319-1/99 Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente 

93.21-2 - Parques de diversão e parques temáticos 

9321-2/00 Parques de diversão e parques temáticos 

93.29-8 - Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 

9329-8/01 Discotecas, danceterias, salões de dança e similares 

9329-8/02 Exploração de boliches 
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9329-8/03 Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares 

9329-8/04 Exploração de jogos eletrônicos recreativos 

9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 

 2.2 Atributos individuais e ocupacionais 

Para caracterizar a ocupação formal, foram utilizadas as variáveis de conteúdo a 

seguir especificadas para os atributos individuais e ocupacionais e as respectivas 

categorias em que foram classificados. 

Atributos Individuais 

 Gênero: 2 categorias – Homens e Mulheres; 

 Idade: agrupado em 3 categorias: até 24 anos; 25 a 49 anos e 50 anos ou 

mais; 

 Escolaridade: agrupado em 4 categorias: até 5º ano; 5º a 9º ano; Ensino 

médio (2º Grau) e Superior incompleto e Superior completo. 

 Atributos Ocupacionais 

 Tempo de emprego: agrupado em 4 categorias: menos de 12 meses; 12 a 

23,9 meses; 24 a 59,9 meses e 60 meses ou mais;   

 Remuneração: agrupado em 4 categorias: até 2,0 SMs; 2,01 a 3,0 SMs; 3,01 

a 5,0 SMs; 5,01 SMs ou mais; 

 Tamanho do estabelecimento: agrupado em 4 categorias: até 9 empregados; 

10 a 99 empregados; 100 a 499 empregados e 500 empregados ou mais; 

 Número de horas contratuais: agrupado em 3 categorias: até 20 horas 

semanais; 21 a 40 horas semanais; 41 ou mais horas semanais; 

Da mesma forma que nas demais estimativas relativas à dimensão da ocupação 

formal no turismo, a base metodológica desse estudo é a descrita no documento 

“Estimativas do Emprego Formal do turismo, baseadas nos dados da RAIS 2002 - 2006 

e do CAGED 2007, para o Brasil, Regiões e Estados”, de março de 2008. As alterações 

na metodologia, introduzidas a partir da pesquisa de 2009, estão no Texto para 

Discussão, do Ipea, “Aspectos metodológicos do Sistema Integrado de Informações 

sobre o Mercado de Trabalho no Setor Turismo (SIMT), de Patrícia Morita Sakowski. 
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De forma sintética, as estimativas de emprego no turismo (Ethixdez), 

correspondente às h = 27 UFs; i = 8 grupos de ACTs no mês de dez. do ano x, foram 

calculadas pela expressão: 

  Ethixdez= Ehixdez* chidez* CHix,  

na qual Ehixm refere-se ao total do emprego turístico e não turístico, em 31-12, divulgado 

pela RAIS do ano x, para cada domínio hi, enquanto chidez representa o valor do 

coeficiente turístico estimado pelo IPEA para o mesmo domínio hi, no mês de 

dezembro e CHix designa o fator de correção desse coeficiente na região H, grupo i, no 

ano x. Lembra-se que, conforme proposto no referido documento, Ehixdez engloba apenas 

o emprego de celetistas, excluindo militares e estatutários. 

A adoção dessas estimativas Ethixdez, como base da preparação das 

correspondentes estimativas qualitativas do emprego formal existente em 31-12 de 2006 

e 2011, evita o uso alternativo dos respectivos coeficientes e corretores, simplesmente 

porque eles já estão incorporados nessas estimativas.  

De posse dessas estimativas de emprego para cada domínio hi, foi possível 

calcular vetores redutores vhix = Ethix / Ehix a serem aplicados em cada tabela 

correspondente às variáveis K, de natureza demográfica, ocupacional ou de 

remuneração, selecionadas para o estudo de caracterização, cada uma delas com suas 

respectivas L classes. Dessa forma, o total de emprego no turismo em 31-12 do ano x, 

correspondente à classe L, da variável K, no domínio hi (Et KL hi x) é estimado pela 

expressão: 

 Et KL hi x = E KLhix* vhix,  

na qual EKLhix é o total do emprego turístico e não turístico divulgado pela RAIS, no 

ano x, para a classe L, da variável K, no domínio hi. O uso desse vetor vhix garante que 

a mesma proporção para a classe L, da variável K, encontrada na RAIS para o domínio 

hi seja mantida na correspondente estimativa turística. Essa modalidade de cômputo das 

estimativas qualitativas é equivalente ao uso de coeficientes e corretores para cada 

domínio hi, já que vhix = chixdez* CHix.  

Antes de apresentar os resultados, cabe lembrar que os dados de 2006 e 2012 

referem-se ao mês de dezembro e que os dados de remuneração encontram-se expressos 

em R$ de dezembro de 2012. 
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É importante chamar a atenção para o fato de que as estatísticas apresentadas 

sobre a caracterização da ocupação no turismo se referem sempre à totalidade dos 

ocupados dos estabelecimentos que prestam serviços em cada ACT. Isso porque é 

impossível identificar os estabelecimentos que prestam serviços majoritariamente a 

turistas. Em atividades como Alimentação, por exemplo, o perfil da mão de obra reflete 

a realidade de um conjunto de estabelecimentos cujos clientes são, em sua grande 

maioria, residentes. 

Como os serviços prestados a clientes turistas (em princípio com um perfil de 

renda mais alto do que o dos residentes) devem, em tese, ser diferenciados, é de se 

esperar que também a mão de obra envolvida na prestação de serviços ao segmento 

turístico seja diferenciada (mais qualificada). Na impossibilidade de captar essa 

diferença, para efeito de comparação da ocupação do setor turismo, além de apresentar 

os dados para o conjunto das ACTs, optou-se pela agregação de três atividades cuja 

clientela é formada principalmente por turistas, Alojamento, Transporte aéreo e 

Agências de Viagem, que, agora, compõem o chamado Núcleo das ACTs.  

Os resultados das estimativas sobre a caracterização da ocupação formal no 

Distrito Federal, sob a forma de gráficos, serão apresentados para cada ACT, para o 

núcleo das ACTs, para o conjunto das ACTs, (daqui para frente, chamado de Turismo) e 

para a Economia como um todo. Serão também apresentados dados relativos à região 

Centro-Oeste e à Economia e ao Turismo do Brasil. 

3.  Importância relativa das ACTs 

O gráfico a seguir mostra a participação de cada ACT em relação ao conjunto 

das ACTs, evidenciando a importância das atividades Alimentação, Alojamento e 

Transporte terrestre na composição da ocupação no turismo. 
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No DF, a atividade Alimentação é a que mais contribui para o total de ocupados 

no setor. Em dezembro de 2012, ela foi responsável por 50% do total das ocupações no 

turismo, seguida pelas atividades Transporte terrestre e Alojamento, com 18% e 12%, 

respectivamente.  

Observa-se uma participação de Alojamento no DF bem menor que a registrada 

no Centro Oeste e no Brasil. Uma pesquisa para verificar a peculiaridade dessa 

atividade no DF deve ser realizada no segundo semestre deste ano. Uma das hipóteses 

para essa diferença seria a presença de grandes redes hoteleiras no DF, que tendem a 

terceirizar a mão de obra, que, assim, não seria contabilizada em Alojamento, mas, 

possivelmente, em Serviços. 

O Núcleo do turismo, composto por Transporte aéreo, Alojamento e Agência de 

viagem representa 30% das ocupações formais no DF, 37% no Centro-Oeste e 36% no 

Brasil. No Brasil e Centro-Oeste, Alojamento representa cerca de 66% dos empregos do 

núcleo do turismo e, no DF, 41% (ver tabelas no Anexo) 

4. Remuneração e massa salarial 

A remuneração média dos ocupados no setor Turismo no DF é relativamente 

baixa, tendo alcançado R$1.284 em dez.2012, valor inferior ao apresentado na média 

das atividades econômicas no DF – R$ 2.175 e no Turismo no Brasil como um todo – 

R$1.382, mas acima da média da região Centro-Oeste, que ficou em R$1.160.  
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Entre 2006 e 2012, a remuneração média no Turismo do DF cresceu em média 

1,8% ao ano, aumento inferior ao registrado na economia no DF (2,1 % aa), na 

remuneração do Turismo no Brasil (2,3% aa) e na região Centro-Oeste, (2,3% aa). O 

mesmo ocorre na remuneração média da economia como um todo, cujo crescimento foi 

superior no Brasil (2,6% aa) e Centro-Oeste (3,2% aa). (ver tabela no anexo), 

 

 

 

Dentre as ACTs, no DF, a que apresentou maior remuneração média em 2012 foi 

Transporte Aéreo (R$2.581), seguida de Agência de viagem (R$1.860) e Cultura e lazer 

(R$1.496). Essas são também as atividades com maior percentual de ocupados com 
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nível superior completo, como será visto posteriormente. A ACT que apresentou menor 

remuneração foi Alimentação (R$933).  

Quando se analisa o núcleo das ACTs. observa-se que a remuneração média no 

DF (R$1.799) é inferior à do núcleo das ACTs no Brasil (R$1.828) e superior à do 

Centro-Oeste (R$1.360) e à do Turismo no DF.  

A massa salarial gerada pelo setor turismo no DF corresponde a R$ 31,4 

milhões, ou 1,96% da massa salarial gerada na economia no DF. Ela apresentou 

aumento médio de 7,5% ao ano, entre 2006 e 2012, impulsionada mais pelo crescimento 

do número de ocupados (5,6%), do que pelo aumento real da remuneração média 

(1,8%). Essa taxa de crescimento foi menor do que o aumento da massa salarial na 

economia do DF (8,0%) e do setor Turismo no Brasil (8,3%), e semelhante à média da 

região Centro-Oeste (7,6%).  

5.    Atributos Individuais  

5.1  Gênero x distribuição dos ocupados 

No Distrito Federal, a mão de obra masculina predomina entre os ocupados no 

setor turismo. Analisando-se os dados de 2012, nota-se que, no turismo do DF, os 

homens representam 58% dos ocupados, percentual semelhante ao da economia, que 

tem 61% de homens no total de ocupados formais. 
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De maneira geral, isso ocorre porque existe forte predomínio de homens nas 

atividades relativas a transporte, que representam 26% dos empregos gerados no 

turismo do DF. Além disso, no DF, a ACT Alimentação, que representa 50% dos 

empregos gerados, tem mais homens (52%) entre seus empregados. Há também, no DF, 

predomínio de homens na atividade Cultura e Lazer (59%). 

Em Alojamento e Agência de viagem, ACTs pertencentes ao núcleo do turismo, 

há predominância da mão de obra feminina (55% e 54% de mulheres, respectivamente). 

Como as duas juntas representam 22% dos empregos do turismo no DF, têm menos 

influência no conjunto das ACTs. 

 

Quando se comparam os dados do DF com os do Brasil e Centro-Oeste, nota-se 

que o predomínio de homens, tanto no núcleo das ACTs quanto no Turismo como um 

todo, é mais acentuado no DF. 

Analisando-se a evolução do emprego no turismo no DF, entre 2006 e 2012, 

(tabela no Anexo) verifica-se que, dentre os 6.795 postos criados, 4.601 corresponderam 

a trabalhadores do sexo feminino e 2.195 a trabalhadores do sexo masculino. 

Percentualmente, houve um aumento de 32% no emprego de homens no turismo, contra 

68% no emprego de mulheres. Proporcionalmente, esse crescimento maior de ocupados 

do sexo feminino é verificado também quando se analisam as ACTs individualmente, o 

núcleo das ACTs e a economia. Em números absolutos, à exceção de Aluguel de 

Transportes, Transporte aéreo e na economia com um todo, a mão de obra feminina 
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aumentou mais que a masculina nas ACTs consideradas, evidenciando um avanço 

relevante da participação feminina no mercado de trabalho do DF. 

5.2  Gênero x remuneração 

Em termos de remuneração, há uma diferença significativa entre homens e 

mulheres. No turismo do DF, em 2012, a remuneração média dos homens era 24% 

superior à das mulheres. Esse diferencial é maior no Turismo do que na média da 

economia do DF, na qual os salários dos homens são, em média, 17% superiores aos das 

mulheres. A diferença de remuneração por gênero no Turismo é, por outro lado, bem 

inferior à média observada no Turismo no Brasil (43%) e na região Centro-Oeste (34%). 
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No DF, as ACTs mais relevantes: Alimentação, Transporte terrestre, Alojamento 

e Transporte aéreo têm diferença de remuneração, com homens recebendo, em média, 

respectivamente, 13%, 28%, 36% e 39% a mais que as mulheres. Nas demais ACTs, as 

mulheres recebem mais ou praticamente igual aos homens. Chama atenção a diferença 

de remuneração em Alojamento, (36%) explicada, talvez, pela presença maior de 

homens em cargos de gerência e de mulheres nas atividades básicas, como arrumadeira, 

camareira. Assim como no DF, na região Centro-Oeste, a remuneração masculina é 

mais alta na maioria das ACTs. 

Analisando-se a evolução entre 2006 e 2012, verifica-se que a diferença de 

remuneração por gênero no Turismo no DF aumentou (1,11 para 1,24). Quando se 

examinam as ACTs separadamente, nota-se que a relação entre remuneração dos 

homens sobre remuneração das mulheres aumentou em Alimentação, Transporte 

terrestre, Transporte aéreo. Em Alojamento, observa-se que essa diferença diminuiu.  

 

5.3  Idade x distribuição dos ocupados 

Como na versão da RAIS disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego não 

constam dados relativos à idade dos empregados, este dado não poderá ser disponibilizado 

neste relatório. Tão logo se tenha acesso a essas informações, enviaremos um complemento 

do relatório. 
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5.4 Escolaridade x distribuição dos ocupados 

Comparando-se o perfil dos ocupados no Turismo e na economia no DF em 

2012, nota-se que a escolaridade no Turismo é inferior ao da média da economia local, 

porém ligeiramente superior ao da média do Turismo no Centro-Oeste e Brasil. 

 
 

 

Chama atenção o elevado percentual de empregados com nível superior na ACT 

Transporte aéreo, tanto no DF (60%) quanto no Centro-Oeste, (52%). Essa é também a 

ACT que tem a remuneração mais alta, o que se explica pelo nível de escolaridade. A 

seguir, vem Agência de viagem, com 21% de empregados com nível superior. As ACTs 

com maior proporção de ocupados que cursaram apenas até o 5º ano são Alojamento 

(6%) e Cultura e lazer (4%).  
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Analisando-se a ocupação formal no DF, entre 2006 e 2012, verifica-se que 

houve redução dos ocupados que cursaram apenas até o 9º ano em todas as ACTs, 

refletindo melhoria do nível de escolaridade. Enquanto em 2006 47% da população 

ocupada no Turismo no DF possuía nível de instrução até o 9º ano (ensino 

fundamental), em 2012, esse percentual passou para 24%. O percentual de ocupados 

com ensino médio e superior incompleto aumentou de 47%, em 2006, para 67% em 

2012. Na economia do DF, esses percentuais foram de 33% para 24% (até 9º ano) e de 

53% para 59% (ensino médio e superior incompleto). 
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5.6 - Escolaridade x Remuneração 

Analisando-se a remuneração média dos ocupados no Turismo por nível de 

instrução, no DF, em 2012, nota-se que o grande diferencial salarial ocorre entre as 

faixas ensino médio e superior incompleto (R$ 1.172) e superior completo (R$ 2.815). 

Em Alojamento, Agência de viagem e Cultura e lazer, entre a faixa “até 5º ano” e a 

faixa “do 6º a 9º ano”, ocorre ligeira redução do rendimento médio, comportamento que 

merece ser investigado com maior profundidade. Nas demais, com a melhoria da 

escolaridade, há ligeiro aumento do rendimento médio, conforme esperado. 

O rendimento médio da faixa “superior completo” de Transporte aéreo, no 

Centro-Oeste (R$ 2.753) e no DF (R$ 2.896) está bem abaixo da média nacional, que é 

de R$ 4.625. No Transporte terrestre, ao contrário, a remuneração no DF (R$ 3.838), 

para esta faixa de escolaridade, está acima da média do Brasil (R$ 2.969) e do Centro-

Oeste (R$ 2.897).  
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Comparando-se os dados de 2006 com 2012, não se nota variação significativa 

na distribuição de rendimentos por escolaridade. Observa-se redução no salário médio 

de algumas faixas de escolaridade, em especial em Alojamento e Transporte terrestre, 

(superior completo). 

A remuneração média no turismo do DF é maior que na região Centro-Oeste em 

todos os níveis de escolaridade e, no Brasil, em algumas faixas. Este comportamento se 

assemelha ao da economia, como um todo.  
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6.   Atributos Ocupacionais 

6.1  Tempo de emprego x distribuição dos ocupados 

Quando se analisam os dados da distribuição dos ocupados por tempo de 

emprego no Turismo no DF em 2012, nota-se que a maior parte dos ocupados (45%) 

está empregada há menos de 12 meses. A segunda faixa com maior percentual de 

ocupados é de 24 a 59 meses (22%), seguida de 12 a 23 meses (20%) e, por fim, 60 

meses ou mais (13%).  
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Essa distribuição no Turismo é semelhante à do Brasil e do Centro-Oeste, como 

indica o gráfico abaixo. Na economia do DF, há predominância de ocupados com 

menos de 12 meses no emprego (40%), seguido de empregados de 24 a 59 meses 

(24%), e no mesmo patamar, (18%), 60 meses ou mais e de 12 a 23 meses. Na 

economia da região Centro-Oeste, 43% dos seus empregados têm menos de 12 meses 

no emprego. O DF está acima da média da economia do Brasil, que tem 39% dos seus 

empregados na faixa de “menos de 12 meses” o que sinaliza rotatividade do emprego 

um pouco maior na economia do DF.  

No DF, nota-se forte predomínio de ocupados com menos de 12 meses nas 

ACTs Aluguel de transportes (54%), Alimentação (51%), Agência de viagem (45%), 

Transporte terrestre (39%), de maneira semelhante à Região Centro-Oeste. A ACT 

Transporte aéreo é a que tem menor percentual de empregados com menos de 12 meses 

(27%), estando a maioria dos empregados na faixa de 24 a 59 meses (35%).  

Comparando-se os dados no Turismo do DF de 2006 com os de 2012, verifica-se 

um aumento do percentual de ocupados com menos de 12 meses de 33% para 45% e 

17% para 20% na faixa de 12 a 23 meses. Observa-se uma redução significativa do 

percentual de ocupados de 60 meses ou mais, de 25% para 13% e de 25% para 22% na 

faixa de 24 a 59 meses. A mesma tendência se observa na Região Centro-Oeste e no 

Brasil. Na economia, a tendência permanece, mas numa escala menor. Apenas com 
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investigações complementares seria possível afirmar se essa menor permanência dos 

vínculos empregatícios está associada à uma precariedade das condições de trabalho, 

ou, inversamente a desligamentos voluntários próprios de um período em que o 

aumento da demanda de mão de obra favorece a mobilidade do emprego (pessoas se 

desligando de estabelecimento devido a melhores oportunidades de trabalho). 
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6.2  Tempo de emprego x remuneração  

 

 

 

Quando se analisa a remuneração média dos ocupados por tempo de emprego no 

DF, em 2012, nota-se que, conforme esperado, existe uma relação direta entre tempo de 

emprego e remuneração, ou seja, quanto maior o tempo de emprego, maior a 

remuneração.  

Em 2012, o diferencial na remuneração por tempo de emprego é mais expressivo 

na ACT Agência de viagem. No Turismo, a remuneração média dos ocupados por 60 

meses ou mais é 22% maior que a faixa dos ocupados de 24 a 59 meses. Na economia, 
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essa diferença é bem alta e fica em torno de 88% a mais. Na ACT Alimentação, a 

variável tempo de emprego tem menos influência sobre a remuneração média. Em 

Transporte aéreo, devido ao pequeno número de empregados, esse dado pode ter sido 

prejudicado. 
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6.3  Faixas de remuneração 

 

A distribuição dos ocupados por faixa de remuneração no DF evidencia forte 

predominância (67%) de ocupados com remuneração de até 2 salários mínimos no 

Turismo. Essa distribuição é semelhante à do Turismo no Brasil (68%), abaixo da 

região Centro-Oeste, que tem 72% de empregados nessa faixa de remuneração. Na 

economia no DF, esse percentual é bem menor: 57%, destacando-se o relativamente alto 

percentual (15%) de ocupados com remuneração de 5,1 salários mínimos ou mais. No 

Turismo, esse percentual é de apenas 4%. 

A ACT Transporte aéreo tem percentual um pouco maior que o da economia, 

com 19% dos ocupados com remuneração média de 5,1 salários mínimos ou mais. No 

Núcleo das ACTs, menos da metade (46%) dos empregados recebem até 2 SM. 
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Comparando-se 2006 com 2012, nota-se que no DF houve aumento do 

percentual de ocupados com remuneração média de até 2 salários mínimos de 

remuneração no Turismo (63% para 67%) e, no Núcleo das ACTs, houve redução (50% 

para 46%). Na economia como um todo, essa faixa de remuneração também aumentou 

(54% para 57% de ocupados nessa faixa). Nas ACTs Alojamento, Aluguel de 

Transportes, Cultura e lazer houve aumento dessa faixa e em Transporte terrestre, 

Transporte aéreo e Agências de viagem, redução. 
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6.4  Tamanho do estabelecimento x distribuição dos ocupados 

Em 2012, no turismo do DF, 52% dos ocupados estão em estabelecimentos com 

10 a 99 empregados, seguido por estabelecimentos com até 9 empregados, que 

empregam 22% desses ocupados. Transporte aéreo é a única ACT na qual a maioria dos 

ocupados (59%) encontra-se em estabelecimentos com 500 ou mais empregados. De 

maneira geral, nota-se a participação ínfima de ocupados em estabelecimentos desse 

porte no turismo do DF. Em Transporte terrestre, há forte participação de ocupados em 

estabelecimentos de maior porte, com 41% de empregados em estabelecimentos com 

100 a 499 empregados e 43% nos de 500 ou mais empregados. Na economia como um 

todo, há um percentual bem maior de estabelecimentos com mais de 500 empregados 

(25% contra 6% no turismo). Na região Centro-Oeste, em 2012, metade dos 

empregados do turismo estão em estabelecimentos com 10 a 99 empregados. 
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No DF, as ACTs que apresentam maior percentual de ocupados em 

estabelecimentos com até 9 empregados são Agência de viagem (33%), Cultura e lazer 

(31%) e Alimentação (28%).   
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6.5  Tamanho do estabelecimento x remuneração 

Quando analisamos a remuneração média dos ocupados por tamanho do 

estabelecimento no DF em 2012, verificamos que a remuneração média no Turismo no 

DF é superior à do Turismo no Centro-Oeste, porém inferior à média do Brasil, 

excetuando-se os estabelecimentos de 1 a 9 empregados (ver tabela no Anexo). Na 

economia do DF, a remuneração é significativamente maior que no turismo do DF, em 

todos os tamanhos de estabelecimentos.  
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De maneira geral, à medida que o tamanho do estabelecimento aumenta, também 

aumenta a remuneração. O impacto do tamanho do estabelecimento sobre a 

remuneração é maior nas ACTs Agência de viagem, Alojamento, Cultura e lazer e 

Transporte terrestre. Em Alimentação, a remuneração tende a aumentar com o tamanho 

do estabelecimento, mas em grau menor. 

Na ACT Transporte aéreo, ao contrário das demais, a maior remuneração está 

nos estabelecimentos menores, em especial de 1 a 9 empregados. Há uma diferença 

significativa entre a remuneração média de ocupados em estabelecimentos de 1 a 9 

empregados (R$4.246) e de 10 a 99 empregados (R$2.146). Esse comportamento vai 

contra a tendência nacional e merece investigação. Uma hipótese é que este valor tenha 
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sido alto em razão do pequeno número de informações nessa faixa de tamanho de 

estabelecimentos ou ainda, pelo fato de que em pequenas empresas de transporte aéreo 

há menor proporção de indivíduos em ocupações de apoio administrativo, nas quais a 

remuneração é menor.  

 

 

6.6  Horas contratuais x distribuição dos ocupados 

Em 2012, no DF, 88% dos ocupados no Turismo tinham contrato de 41 ou mais 

horas, percentual superior ao da média da economia no DF (81%) e similar ao 

verificado no Turismo Brasil (89%) e Centro-Oeste (89%). 
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Em todas as ACTs, com exceção de Transporte aéreo, a maioria dos ocupados 

possui 41 ou mais horas contratuais. Em Transporte aéreo, esse percentual é de 21%, 

inferior aos 79% de ocupados com 21 a 40 horas contratuais. Por outro lado, em 

Transporte terrestre e Aluguel de transporte, praticamente a totalidade dos ocupados tem 

41 ou mais horas contratuais, destacando-se também Alojamento (92%) e Alimentação 

(95%).  

Comparando-se 2006 e 2012, nota-se que houve aumento do percentual de 

ocupados com 41 ou mais horas contratuais no turismo do DF, que passou de 75% para 

88%. 
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6.7  Horas contratuais x remuneração 

É interessante notar que, em 2012, no DF, os ocupados no Turismo com 21 a 40 

horas apresentaram a maior remuneração média (R$1.513) dentre as três categorias 

analisadas. O mesmo ocorre na economia do DF e no Turismo e na economia do 

Centro-Oeste e do Brasil. 
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Comparando-se 2006 com 2012, observa-se redução de remuneração em 

algumas ACTs, como Alojamento, Alimentação e Cultura e Lazer. 
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7. ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


