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1. Introdução 

O presente 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, em especial a respeito de 

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

Distrito Federal. 

Este é o quinto relatório sobre a caracterização da mão de obra informal ocupada 

no turismo da Região Centro-Oeste e apresenta dados relativos a dezembro de 2006 e 

dezembro de 2012, captando mudanças qualitativas recentes, de natureza demográfica, 

ocupacional e de rendimentos, ocorridas no mercado de trabalho informal do turismo. 

Ao fornecer dados sobre o perfil da mão de obra informal, em termos de gênero, 

escolaridade, faixa etária, renda domiciliar e contribuição à Previdência Social, para o 

governo, empresários e instituições de apoio, possibilita o desenho de estratégias para 

reverter o quadro de informalidade no turismo existente no país. 

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.  

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. 
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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 

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. 

É preciso salientar que o segmento informal é importante e não pode ser 

desconsiderado quando se fala do mercado de trabalho do turismo e, de forma mais 

ampla, quando se trata de quantificar a participação do turismo na formação do PIB 

nacional. 

Todavia, não é possível agregar/comparar as estimativas referentes à ocupação 

formal e informal. Apesar de elas serem preparadas para os mesmos contextos 

geográfico-setoriais e com os mesmos coeficientes de atendimento turístico, são 

levantamentos completamente diferentes quanto às unidades respondentes, metodologia 

utilizada, modalidade de coleta e conteúdos levantados, inclusive no que se refere às 

categorias de resposta que admitem as variáveis comuns incluídas nos questionários de 

ambas as fontes. 

Outra ressalva a ser feita no que concerne aos resultados deste estudo diz 

respeito à desagregação por espaço geográfico dos seus resultados. Tanto na 

caracterização do emprego formal, mediante o uso da RAIS, que permite que os 

resultados sejam detalhados segundo 27 estados e 8 grupos de atividade, quanto no caso 

das ocupações informais, obtidas pela PNAD, que possibilita a apresentação de 

resultados detalhados em 5 regiões e 8 grupos de atividades, as estimativas podem ficar 

comprometidas, principalmente para domínios geográfico-setoriais com tamanhos de 

amostra menos expressivos. Assim, neste relatório são apresentados dados referentes à 

região Centro-Oeste e não ao Distrito Federal, uma vez que os dados sobre a 

caracterização da ocupação informal em nível estadual são bastante instáveis. 
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Além desta introdução, o trabalho está dividido em quatro partes: o item 2 trata, 

resumidamente, das alterações feitas na metodologia de preparação das estimativas 

sobre a caracterização da ocupação informal; 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 rendimento e a massa salarial; o 

item 5 apresenta os atributos individuais e ocupacionais. Ao final, sob a forma de 

Anexo, encontram-se quatro tabelas com os atributos da mão de obra informal do 

turismo no Centro-Oeste e Brasil. 

2. Notas Metodológicas 

Este estudo foi elaborado com base na metodologia originalmente definida por 

Alfonso Rodrigues Árias, no relatório “Caracterização da ocupação formal e informal, 

com base nos dados da RAIS e da PNAD, 2002-2006”. No documento “Estimativas 

atualizadas da ocupação informal do turismo baseadas nos dados da PNAD 2006, para o 

Brasil, regiões e estados”, de maio de 2008, foi detalhada a metodologia de cálculo das 

estimativas da ocupação informal do turismo, que serviram de base para as estimativas 

de caracterização. A partir de 2009, foram introduzidas alterações na metodologia pela 

equipe do projeto, no Ipea que estão descritas no Texto para Discussão 1842: “Aspectos 

metodológicos do Sistema Integrado de Informações sobre o Mercado de Trabalho no 

Setor Turismo (SIMT), de Patrícia Morita Sakowski. 

No caso da ocupação formal, os dados referem-se a dezembro de 2006 e 

dezembro de 2012, enquanto a ocupação informal refere-se a setembro de 2006 e 

setembro de 2012, por ser esse o mês de referência/execução da PNAD.  

A fonte utilizada para caracterizar a ocupação informal no turismo é a Pesquisa 

Nacional por Amostragem de Domicílios – PNAD. Neste estudo, coerentemente com as 

demais estimativas elaboradas no âmbito do Sistema Integrado de Informações sobre o 

Mercado de Trabalho do Setor Turismo, as informações sobre a ocupação no turismo 

encontram-se agrupadas em oito Atividades Características do Turismo: Alojamento, 

Alimentação, Transporte, Auxiliar de Transportes, Agências de Turismo, Aluguel de 

Transporte e Cultura e Lazer.  

Com base nos dados da PNAD, elaboram-se as estimativas da ocupação 

informal no turismo para o Brasil e regiões, para cada ano. Optou-se por um nível de 
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desagregação geográfica menor que o das estimativas da ocupação formal no turismo 

(apresentadas no nível estadual), em virtude da insuficiência da amostra da PNAD para 

analisar, com segurança, a ocupação informal em atividades nas quais o número de 

ocupações pesquisadas é pequeno, o que ocorre especialmente em unidades da 

federação de menor porte.  

Ainda devido à dimensão da amostra da PNAD, decidiu-se apresentar os dados 

acumulados, referentes aos três últimos anos para os quais se dispõe dessa fonte. 

Mesmo admitindo que isso represente perda da especificidade da evolução temporal, 

esse procedimento foi adotado com o intuito de reduzir as flutuações da ocupação 

informal associada à dimensão da amostra da PNAD1. Esse procedimento é realizado 

para estimar o número de ocupações, mas não o perfil da mão de obra informal, que 

refere-se à PNAD do ano específico. 

Assim, para calcular o número de ocupações informais em cada ACT, 

inicialmente se identificou, na PNAD, a relação entre o número de ocupados informais e 

o número de ocupados formais em cada ACT e em cada região, denominada, neste 

estudo, multiplicador do informal (relação informal/formal). 

O número de ocupados informais em cada ACT e em cada região foi obtido 

mediante o produto do número de ocupados formais estimado no SIMT, nessa ACT e 

região, pelo respectivo multiplicador. 

Como a PNAD não foi realizada em 2010, por se tratar de ano de realização do 

Censo Demográfico, os valores referentes a 2012 foram elaborados a partir da soma das 

observações das PNADs de 2009, 2011 e 2012, que permitiu calcular a distribuição 

relativa dos atributos e aplicá-la ao número de ocupados informais estimado pelo IPEA. 

O rendimento médio foi obtida utilizando-se os dados das PNADs de 2009, 2011 e 

2012, trazidos a valores correntes de setembro de 2012 pelo INPC/IBGE. 

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

especificadas para os atributos individuais e ocupacionais e as respectivas categorias em 

que foram classificados. 

                                                 

1 É importante ressaltar que a PNAD foi concebida para captar aspectos socioeconômicos mais abrangentes do que o 

objeto deste estudo, razão pelo qual se adotou o empilhamento de PNADs de três anos. 
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Atributos Individuais 

 Gênero - 2 categorias: Homens e Mulheres; 

 Idade - 3 categorias: até 24 anos; 25 a 49 anos; 50 anos ou mais; 

 Escolaridade  

a) Nível de escolaridade - 4 categorias: até 5º ano; 5º a 9º ano; 

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

  b) média de anos de estudo 

 Renda domiciliar per capita - 2 categorias: até meio salário mínimo e 

mais de meio salário mínimo. 

 Contribuição à Previdência Social - 2 categorias: contribuinte e não 

contribuinte. 

Atributo Ocupacional 

 Média de horas semanais 

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

referem-se ao mês de setembro e que os dados de rendimento encontram-se expressos 

em R$ de setembro de 2012, atualizados pelo INPC/IBGE, e referem-se exclusivamente 

ao mercado de trabalho informal. 

É importante chamar a atenção para o fato de que as estatísticas apresentadas 

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

ocupados que prestam serviços em cada ACT. Isso porque é impossível identificar os 

ocupados 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 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. Na impossibilidade de captar essa diferença, para efeito de 

comparação da ocupação do setor turismo, além de apresentar os dados para as oito 

ACTs, optou-se pela agregação de três atividades cuja clientela é formada 

principalmente por turistas, Alojamento, Agências de Viagem e Transporte aéreo, que 

compõem o chamado Núcleo das ACTs.  
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Para referenciar os resultados da caracterização da ocupação informal, as 

informações, sob a forma de gráfico, apresentarão valores para cada ACT, para o núcleo 

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

Economia, tanto para o Centro-Oeste como para o Brasil.  

Devido ao pequeno número de informações constantes na PNAD para 

ocupados informais das atividades Transporte aquaviário e Transporte aéreo, bem 

como Aluguel de Transporte, (ACTs com formalidade elevada), pode haver 

distorção nos seus resultados. Por essa razão, algumas vezes, esses resultados não 

serão considerados/analisados, mas os dados aparecem nos gráficos e tabelas em 

anexo e foram incluídos no cômputo das estatísticas. Há que se olhar sempre com 

cautela os dados referentes a essa ACTs. 

3. Importância relativa das ACTs 

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

das ACTs, evidenciando a importância da atividade Alimentação na composição da 

ocupação informal do turismo, seguida, de longe, por Transporte Terrestre. 

 

 

Em setembro de 2012, a atividade Alimentação representava 70% do total das 

ocupações informais no turismo da região Centro-Oeste, acima da participação dessa 

ACT no Brasil, que foi 64%, também bastante elevada. Isso evidencia a informalidade 
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existente nessa atividade. Em seguida, vêm as atividades Transporte terrestre e 

Alojamento, com 13% e 10% no Centro-Oeste, respectivamente.  

Observa-se que a informalidade do Transporte terrestre é menor no Centro-Oeste 

do que no Brasil. 

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

viagem representa 14% das ocupações informais no Centro-Oeste e 13% no Brasil. No 

Centro-Oeste, Alojamento representa 71% das ocupações informais do Núcleo do 

turismo e, no Brasil, 60%. (ver tabela no Anexo) 

O gráfico evidencia a baixa participação das ACTs Transporte aquaviário, 

Transporte aéreo e Aluguel de transporte no mercado de trabalho informal do turismo. 

As três, juntas, representam cerca de 2,2% da ocupação informal existente em setembro 

de 2012 no turismo da região Centro-Oeste. 
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4. Rendimento médio 

Em setembro de 2012, o rendimento médio dos ocupados informais no setor 

Turismo no Centro-Oeste era relativamente alta, tendo alcançado R$ 1.309, valor 

superior ao apresentado na média das atividades econômicas na região – R$ 1.276 e no 

Turismo no Brasil, R$ 1.214.  

 

 

Como pode ser visto nas tabelas do Anexo, entre 2006 e 2012, a rendimento 

médio no Turismo do Centro-Oeste aumentou, em média, 7,7% ao ano, índice menor 
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que o registrado na economia no Centro-Oeste (10,9% ao ano) e no setor Turismo no 

Brasil (8,7% ao ano), indicando que o rendimento médio do turismo na região está 

crescendo em ritmo menor. 

Dentre as ACTs, no Centro-Oeste, a que apresentou maior rendimento médio em 

2012 foi Transporte aéreo, (R$ 4.337) seguido por Agência de Viagem (R$ 2.800) e 

Alojamento (R$2.003). Já as ACTs com menor rendimento médio foram Transporte 

aquaviário (R$ 927) e Alimentação (R$ 1.027).  

Na região Centro-Oeste, não houve queda do rendimento médio real em 

nenhuma ACT em relação a 2006. Desconsiderando Transporte aéreo, devido à pequena 

dimensão da amostra, o maior aumento de rendimento foi em Cultura e lazer, 13,4% a.a.  

5. Atributos Individuais e Ocupacionais 

5.1 - Gênero 

Analisando-se os dados de 2012, nota-se que, no Centro-Oeste, predomina a 

mão de obra masculina entre os ocupados no Turismo (56%), percentual pouco menor 

que o encontrado na média da economia da região (58%). No Turismo, isso se deve 

principalmente às ACTs relacionadas a Transportes, nas quais a grande maioria dos 

ocupados são homens. Além disso, no Centro-Oeste, a ACT Alimentação, que 

representa 70% das ocupações informais geradas, tem 49% de homens entre seus 

empregados. As ACTs nas quais a mão de obra feminina predomina são Agência de 

viagem, com 69% e Alimentação, com 51% de mulheres. 
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Comparando-se esses dados com os do Brasil, nota-se que a prevalência de 

homens no Turismo do Centro-Oeste (56%) é ligeiramente menor que a do Turismo no 

Brasil (58%). Já na média da economia, o percentual de homens entre os ocupados é 

igual, no Centro-Oeste e Brasil, 58%. 



14 

 

No Centro-Oeste, em relação a 2006, houve aumento do percentual de homens 

em Alojamento, Transporte aéreo, Aluguel de transportes, Cultura e lazer e transporte 

Terrestre, e redução nas demais ACTs. 

Analisando-se a evolução da ocupação entre 2006 e 2012 no Centro-Oeste, 

(tabela no Anexo) verifica-se que houve aumento de 1.643 postos correspondentes a 

trabalhadores do sexo feminino e redução de 6.648 postos referentes a trabalhadores do 

sexo masculino, ou seja, apesar da predominância de homens, a participação feminina 

cresce em ritmo acelerado. Percentualmente, enquanto houve um crescimento de 1,1% 

a.a na ocupação de mulheres houve redução de 3,1% a.a. na ocupação de homens. Essa 

tendência também se observa no turismo do Brasil. Há, portanto, indicativos de 

aumento significativo da participação feminina no mercado de trabalho informal no 

Turismo.  

Observa-se uma redução no número de ocupações informais no turismo da 

região Centro-Oeste. Houve crescimento basicamente na ACT Alimentação, que gerou 

9.548 ocupações no período; Transporte aéreo e Aluguel de transportes também 

aumentaram o número de ocupações informais, mas sem representatividade, em 

números absolutos. Como houve diminuição significativa de postos em outras ACTs, ao 

final houve redução de 5.005 postos. (tabelas no Anexo). 

5.2 – Idade 

A partir deste relatório, os ocupados do emprego informal serão classificados em 

três faixas etárias: até 24 anos; de 25 a 49 anos e 50 anos ou mais. Analisando-se os 

dados do Centro-Oeste em 2012, nota-se que 56% dos ocupados informais no Turismo 

tinham entre 25 e 49 anos. Quase na mesma proporção, temos os ocupados com mais de 

50 anos, 22% e com até 24 anos, 21%. No Brasil, há uma diferença maior entre essas 

duas faixas: 19% de ocupados têm até 24 anos, e 25% têm 50 anos ou mais, tanto no 

Turismo quanto na Economia. Na economia do Centro-Oeste esse perfil se repete, com 

18% e 24%, respectivamente. 
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Os dados por ACT, contudo, evidenciam que o percentual de jovens (até 24 

anos) varia de acordo com as atividades, sendo maior em Agência de Viagem (38%), 

Cultura e lazer (24%) e Alimentação (23%), desconsiderando Transporte Aquaviário e 

aéreo, cujas amostras são muito pequenas e representa 1,2% das ocupações informais do 

turismo no Centro-Oeste. Já em Transporte terrestre, esse percentual é baixo ((9%). 

Esse perfil etário por atividade é um pouco diferente do da média do Brasil como, por 

exemplo, em Agência de viagem (14% no Brasil contra 38% no CO).  

Comparando-se a evolução da distribuição por faixa etária no CO e no Brasil, 

entre 2006 e 2012, nota-se que a participação de jovens (até 24 anos) na Economia 
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apresenta tendência de redução. As mudanças mais significativas ocorreram em 

Agência de viagem e Transporte Terrestre (desconsiderando os resultados de Transporte 

aquaviário, Transporte aéreo e Aluguel de transportes). No Brasil, o comportamento do 

Turismo e Economia é semelhante. 

5.3 - Escolaridade 

Quase metade (48%) dos ocupados informais no Turismo do Centro-Oeste, em 

setembro de 2012, estudaram apenas até o 5º ano, percentual um pouco menor ao da 

média da economia na região (54%). No Turismo do Brasil, esse percentual é 

semelhante: 50% de ocupados com até o 5º ano, e, na Economia, 59%.  

Nota-se também que apenas 7% dos ocupados informais no Turismo do Centro-

Oeste tinha nível superior. Na média da economia esse percentual era de 10%. No 

Brasil, esses percentuais eram de 7% e 8%, respectivamente. 14% dos ocupados 

informais no Turismo no Centro-Oeste têm escolaridade do 6º ao 9º ano, e 31%, ensino 

médio (2º grau) e superior incompleto.  

No Centro-Oeste, as ACTs com maior percentual de ocupados com escolaridade 

até o 5º ano são Alimentação (55%) e Transporte terrestre (49%). Agência de viagem é 

a atividade com menor percentual de funcionários nessa faixa (12%) (exclui-se 

Transporte Aéreo, Aquaviário e Aluguel de transporte).  

Em relação a 2006, no Centro-Oeste, o percentual de ocupados no Turismo com 

escolaridade até o 5º ano aumentou, de 44% para 48%, mas percebe-se uma redução nos 

últimos anos (em 2011, eram 51%). Ao mesmo tempo, reduziu o percentual de 

ocupados com nível superior completo (8% em 2006 para 7% em 2012). 
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5.4 - Média de anos de estudo  

A média de anos de estudo dos ocupados informais no Centro-Oeste em 2012 é 

de 8,1 anos, valor semelhante ao encontrado para a média do Turismo no Brasil (8 anos) 

e à média da Economia no Centro-Oeste (7,7 anos). Houve aumento na média de anos 

de estudo em todas ACTs, com exceção de Transporte aéreo, na qual diminuiu 

ligeiramente (lembrando que a amostra é pequena para afirmações definitivas). Na 

Economia do Brasil, houve aumento na média de anos de estudo de 6,2 para 7 anos.  

No Centro-Oeste, as ACTs nas quais a média de anos de estudo é maior são 

Agência de viagem (12,6 anos), Aluguel de transportes (12,0) e Transporte aéreo (11,6 

anos). As ACTs com menor média de anos de estudo são Alimentação (7,5 anos) e 

Transporte terrestre (7,9 anos). No Brasil, Transporte Aéreo e Agência de viagem 
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apresentam a maior média de anos de estudo, enquanto Transporte aquaviário e 

Alimentação registram a menor. 
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5.5 - Renda domiciliar per capita 

Em 2012, 14% dos ocupados informais no Turismo do Centro-Oeste possuíam 

renda domiciliar per capita inferior a meio salário mínimo. Em relação à média da 

economia da região, esse percentual é relativamente baixo (19% na economia contra 

14% no Turismo), evidenciando que a renda domiciliar per capita dos ocupados 

informais no Turismo é maior do que na média da economia. Todas as ACTs no Centro-

Oeste apresentam percentual de ocupados com renda domiciliar inferior a meio salário 

mínimo menor que a média da economia. 

Note-se que em quatro ACTs (com amostra pequena), em 2012, não houve caso 

de ocupados na condição de renda domiciliar inferior a meio salário mínimo. Os 

ocupados no Turismo no Centro-Oeste encontram-se em condição melhor em termos de 

renda domiciliar em relação aos ocupados no Turismo no Brasil (23% de ocupados com 

renda domiciliar per capita inferior a meio salário no Brasil contra 14% no Centro-

Oeste). Isso também acontece em cada uma das ACTs, individualmente. 

Em relação a 2006, nota-se que, no Turismo no Centro-Oeste, o percentual de 

ocupados com renda domiciliar per capita inferior a meio salário mínimo diminuiu, 

passando de 21% a 14%. No Centro-Oeste, isso ocorreu em todas as ACTs. No Turismo 

do Brasil, o percentual de ocupados com renda domiciliar baixa (inferior a meio salário 

mínimo) diminuiu de 26% para 23%. 

Nota-se, portanto, que em geral a condição dos ocupados informais no Centro-

Oeste, em termos de renda domiciliar per capita, é melhor se comparada à média da 

economia e ao Turismo no Brasil, além de ter evoluído entre 2006 e 2011.  
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5.6 - Contribuição à Previdência Social 

Dentre os ocupados informais no Turismo no Centro-Oeste em 2012, apenas 

22% contribuíam à Previdência Social. Esse percentual é semelhante ao verificado na 

média da economia da região (21%), igual à média do Turismo no Brasil (22%) e maior 

que o da Economia no Brasil (19%). As ACTs nas quais há maior percentual de 
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contribuição à Previdência são Aluguel de transporte (46%) e Alojamento (39%). As 

ACTs nas quais a contribuição é menor são Alimentação (18%), Cultura e lazer (19%), 

Transporte aéreo, (12%).  

 

Em relação a 2006, houve aumento do percentual de contribuição à Previdência 

no turismo do Centro-Oeste de 17% para 22%, assim como na economia, que passou de 

13% para 21%. Houve aumento na contribuição à Previdência em Alojamento, 

Transporte terrestre, Aluguel de Transportes, Cultura e lazer e Alimentação. 
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Assim como no Centro-Oeste, houve aumento no percentual de contribuintes à 

Previdência no turismo do Brasil. Houve aumento em todas as ACTs. Na economia 

também se verificou maior percentual de contribuintes em relação a 2006 (13% em 

2006 para 19% em 2012).  

Esses dados demonstram que ocupações informais não são necessariamente 

ocupações precárias, podendo-se notar, tanto no Centro-Oeste quanto no Brasil, 

tendência de aumento na contribuição à previdência, indicando possível melhoria da 

situação de trabalho no mercado informal. 

5.7 - Média de horas semanais 

Em 2012, no Centro-Oeste, os ocupados informais no Turismo trabalhavam uma 

média de 43 horas semanais, valor semelhante ao do Turismo no Brasil (42 horas), e 

superior à média da economia no Centro-Oeste (37 horas). 

No Centro-Oeste, na ACT Transporte terrestre, a média de horas semanais é 

particularmente alta (48 horas) em contraposição à Cultura e lazer, (30 horas) e 

Transporte aéreo (26 horas). Esse perfil também é encontrado no Brasil, com a ACT 

Transporte terrestre registrando 46 horas médias semanais e Cultura e lazer, 30 horas.  
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Em relação a 2006, nota-se que a média de horas semanais trabalhadas no 

Turismo diminuiu, tanto no Centro-Oeste (46 para 43 horas) quanto no Brasil (43 horas 

para 42). Importante lembrar as distorções resultantes do baixo número de observações 

referentes a Transporte aéreo, Transporte aquaviário, Aluguel de transportes. 
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6. Anexo 

 


