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1 – Introdução 

O IPEA, com o apoio do Ministério do Turismo - Mtur, está estruturando 

o Sistema Integrado de Informações sobre o Mercado de Trabalho no Setor 

Turismo - SIMT, com informações que utilizam dados de fontes secundárias e 

de pesquisas realizadas pelo IPEA sobre a ocupação nas principais Atividades 

Características do Turismo – ACTs: Alojamento, Agências de Viagem, 

Transportes, Aluguel de Transportes, Auxiliar de Transportes, Alimentação e 

Cultura e Lazer 1. 

Compõem o SIMT, estudos e tabelas com estimativas relativas ao mercado 

de trabalho do turismo; análises técnicas, banco de dados com estatísticas e 

informações necessárias à elaboração de políticas e análises pelo Mtur e pela 

sociedade em geral.2. 

Na etapa de implantação do SIMT, em 2003, fez-se um diagnóstico das 

informações e fontes existentes e definiu-se a metodologia que norteou o 

conjunto de pesquisas voltadas para a medição e caracterização da ocupação 

no setor turismo3.  

Esse diagnóstico apontou como principal limitação ao desenvolvimento 

dos trabalhos a dificuldade de distinguir as proporções de atendimento dos 

serviços prestados pelos estabelecimentos que operam nas ACTs a residentes 

e a turistas.  

Na ausência desses dados, os estudos até então elaborados 

superestimavam as ocupações do setor, pois, indevidamente, apropriavam 

toda a ocupação como derivada do atendimento a turistas. Esse tipo de 

distorção ocorria, principalmente, em atividades como Alimentação e Cultura e 

lazer, nas quais o atendimento a turistas representa uma parcela pequena da 

clientela. 

O SIMT busca suprir essa carência de informações, por meio de um 

coeficiente turístico, construído pelo IPEA, com base em pesquisa por telefone, 

                                                 
1 O conceito de ACTs está referido no documento “Conta Satélite de Turismo, Quadro Conceptual”, 
1999, Organização Mundial do Turismo, Madri, Espanha. 
2 Os relatórios da pesquisa e estatísticas estão disponíveis na página do IPEA: www.ipea.gov.br, link 
“Emprego no Turismo”. 
3 Ver documento: “Proposta Metodológica para a produção de indicadores correntes sobre o mercado de 
trabalho no setor turismo, por meio de fontes secundárias de cobertura nacional” - ARIAS, A. Rodriguez; 
Ipea, Brasília, 2004.  
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feita em todas as unidades da federação que possibilitou distinguir o 

atendimento feito a turistas e a residentes. É a partir da utilização desses 

coeficientes, em conjunto com dados de fontes secundárias como a Relação 

Anual de Informações Sociais – RAIS e a Pesquisa Nacional por Amostragem 

de Domicílios – PNAD, que se elaboraram as estimativas referentes à 

ocupação gerada pelo turismo.  

Tais aspectos puderam ser contemplados com maior ênfase no que se 

refere à ocupação formal, em virtude do amplo nível de cobertura e detalhes 

com que são disponibilizados os dados da RAIS. No nível estadual e municipal, 

limitações relacionadas às amostras da PNAD só permitem apresentar os 

dados para o segmento formal.  

Neste documento, serão apresentados dados relativos ao emprego 

formal no turismo, nas duas ACTs mais vinculadas ao turismo, Alojamento e 

Agências de Viagem, para 10 regiões metropolitanas: São Paulo, Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, Curitiba, 

Belém e Brasília.  

Pretende-se, com isso, contribuir com informações que possibilitem uma 

leitura da dimensão da oferta de serviços turísticos, com base nos dados sobre 

o emprego, nos municípios que sediarão jogos da Copa do Mundo de Futebol, 

em 2014.  

Serão feitas algumas análises comparando dados do emprego nessas 

duas atividades do turismo em relação ao emprego na economia como um todo, 

para regiões metropolitanas e não metropolitanas, no centro e na periferia das 

regiões metropolitanas estudadas e para o conjunto dos municípios indutores 

do turismo, elencados pelo Mtur no seu Plano de Regionalização do Turismo. 

Apresenta-se também a evolução do emprego nessas atividades, no período 

dezembro de 2002 a dezembro de 2008. Ao final, faz-se uma síntese de alguns 

aspectos abordados, a título de conclusão.  

Este documento está baseado em estimativas produzidas no âmbito do 

SIMT, elaboradas por Reinaldo Soares de Camargo e os dados referem-se a 

dezembro de 2008.  
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2 - Aspectos Metodológicos 

 Para analisar os dados das regiões metropolitanas, é necessário utilizar 

os dados no nível municipal. Para esse nível, no âmbito do SIMT, não existem 

coeficientes confiáveis de atendimento a turista. Ou seja, com base na 

pesquisa feita, não é possível identificar com um nível de significância aceitável, 

qual o percentual de turistas e residentes em cada ACT, para cada município. 

 Por essa razão, para a análise do emprego no turismo nas regiões 

metropolitanas, foram consideradas apenas as atividades que atendem 

principalmente a turistas, ou seja, Alojamento e Agências de Viagens, que 

chamaremos de “Núcleo das ACTs”. Para essas atividades, vamos considerar 

que 100% dos clientes são turistas. Essas duas atividades representam em 

torno de um terço do emprego no turismo no Brasil. 

A seguir relacionam-se as classes CNAE - Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas referentes a essas atividades. 

Alojamento: 

55.108: Hotéis e similares 
55.906: Outros tipos de alojamento, não especificados anteriormente. 

Agências de Viagem:  

79.112: agências de viagens  
79.121: operadores turísticos 
79.902: serviços de reservas e outros serviços de turismo não 

especificados anteriormente. 
 
No nível municipal, também não há dados confiáveis para o emprego 

informal. Assim, a análise refere-se apenas ao emprego formal do turismo. 

Apesar de formalmente existirem 36 Regiões Metropolitanas no Brasil, 

para este estudo, consideramos apenas as 9 Regiões Metropolitanas mais 

tradicionais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, 

Salvador, Fortaleza, Curitiba e Belém, mais a Região Integrada de 

Desenvolvimento do Distrito Federal (RIDE- DF) 

As informações, sob a forma de gráfico, são de dezembro de 2008 e 

apresentam valores para o núcleo das ACTs, (algumas vezes, chamado de 

Turismo no texto) e para a Economia.  
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3 – Emprego nas Regiões Metropolitanas x emprego em  regiões 

não metropolitanas  

 Das 321.733 ocupações formais no núcleo das ACTs (Alojamento e 

Agências de Viagens), 40% estão concentradas nas Regiões Metropolitanas. 

Ou seja, as 10 Regiões Metropolitanas consideradas são responsáveis pela 

geração de quase metade do emprego no núcleo do turismo no Brasil. 

 
RM x não RM 
Nº de ocupações no núcleo das ACTs (dez/2008) 
 

 
 
 É preciso fazer essa análise dentro do contexto da economia como um 

todo; não basta analisar o turismo isoladamente. 40% do emprego no núcleo 

das ACTs estão em regiões metropolitanas, mas isso pode acontecer em todos 

os setores, não só no turismo, já que as regiões metropolitanas concentram 

grande parte dos empregos. É necessário, então, verificar quanto dos 

empregos da economia como um todo estão em regiões metropolitanas. 

 O gráfico a seguir mostra que 44% dos empregos na economia estão 

concentrados nas RMs. Comparando esse percentual com o do núcleo das 

ACTs, ou seja, 44% com 40%, pode-se dizer que o núcleo do turismo é 

relativamente menos concentrado nas RMs do que a média da Economia. 

 

 

 

NNúúcclleeoo  AACCTTss  

332211..773333  

ooccuuppaaççõõeess  

RRMMss  

113300..114444  ooccuupp..  

4400%%  

NNããoo--RRMMss  

119911..558899  

ooccuupp..  

6600%%  
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RM x não RM 
Número de ocupações no Núcleo ACTs x Economia (dez/2008) 

 
 

 

 Agora, analisam-se individualmente as ACTs que compõem o Núcleo do 

Turismo.  

 No gráfico abaixo, observa-se que o comportamento é muito distinto 

para Alojamento e Agências de Viagens. A maior parte do emprego em 

Alojamento se encontra em regiões não-metropolitanas (64%). Já o emprego 

em Agências de Viagens está concentrado nas regiões metropolitanas (63%). 

 Uma hipótese para esse fato é que as Agências de Viagens estão 

próximas aos núcleos emissores de turistas que, por sua vez, se concentram 

nas regiões metropolitanas.  

 A atividade Alojamento, por sua vez, apesar de muito presente nas 

regiões metropolitanas, também está dispersa pelo território. É mais provável 

se encontrar um hotel ou pousada numa região não metropolitana do que uma 

agência de viagens. 

 Concluindo, o emprego no núcleo do turismo é menos concentrado nas 

RMs do que na média da Economia, devido à ACT Alojamento, que está 

prioritariamente fora das regiões metropolitanas e representa em torno de 85% 

do núcleo.  

 

 

 

RRMMss  

4400%%  

NNããoo--RRMMss  

6600%%  

RRMMss  

4444%%  

NNããoo--RRMMss  

5566%%  

NNúúcclleeoo  AACCTTss  EEccoonnoommiiaa  
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4 – Emprego nas Regiões Metropolitanas: Centro x Pe riferia 
 

 Analisando-se o emprego no turismo apenas nas Regiões 

Metropolitanas, observa-se que a grande maioria, 75% das ocupações do 

turismo nas RMs, concentra-se no seu centro e o restante, 25%, na sua 

periferia. Ou seja, das 130.000 ocupações nas RMs, quase 100.000 estão no 

centro delas. 

 É importante ressaltar que o centro das 10 regiões metropolitanas 

consideradas são capitais. 

 RM x não RM  
Nº de ocupações nas ACTs (dez/2008) 

40% 44%
36%

63%

60% 56%
64%

37%

Núcleo ACTs Economia Alojamento Agências de
Viagens

não-RM

RM
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 Comparando-se novamente com a média da economia, nota-se que os 

empregos no núcleo do Turismo são significativamente mais concentrados no 

centro das RMs (75% versus 68%), como indica o gráfico seguinte. 

 

Centro RM x Periferia RM  
Nº de ocupações no núcleo das ACTs (dez/2008) 

RRMMss  

113300..114444  ooccuupp..  

FFoonnttee::  IIPPEEAA  

CCeennttrroo  RRMMss  

9977..222244  ooccuupp..  

7755%%  

PPeerriiffeerriiaa  RRMMss  

3322..992200  ooccuupp..  

2255%%  

Centro RM x Periferia RM  
Nº de ocupações no Núcleo x Economia (dez/2008) 

FFoonnttee::  IIPPEEAA  

CCeennttrroo  

7755%%  
PPeerriiffeerriiaa  

2255%%  

CCeennttrroo  

6688%%  

PPeerriiffeerriiaa  

3322%%  

NNúúcclleeoo  EEccoonnoommiiaa  
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 Analisando essa distribuição por atividade, nota-se, no gráfico abaixo, 

que, tanto em Alojamento quanto em Agências de viagens, o emprego está 

mais concentrado no centro das RMs do que a média da economia. 

 Isso é particularmente significativo para Agências de Viagens, pelo fato 

de que o centro das Regiões Metropolitanas é um forte emissor de turistas, 

concentrando famílias com nível de renda mais elevado e sedes de 

estabelecimentos econômicos. 

 

 
 
5 – Emprego no turismo nos municípios indutores do turismo 

A relação dos 65 municípios, definidos no âmbito do Programa de 

Regionalização do Turismo do Mtur, que deverão ter prioridade para receber 

investimentos técnicos e financeiros, por serem indutores do turismo, é a 

seguinte: 

UF  Município 

Rondônia  Porto Velho 
Acre  Rio Branco 

Amazonas  Manaus / Barcelos / Parintins 

Roraima  Boa Vista 

Pará  Belém / Santarém 

Amapá  Macapá 

Centro x Periferia  
Nº de Ocupações nas ACTs (dez/2008) 

75% 68% 71%
85%

25% 32% 29%
15%

Núcleo ACTs Economia Alojamento Agências de
Viagens

Periferia

Centro
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Tocantins  Palmas / Mateiros 

Maranhão  São Luis / Barreirinhas 

Piauí  Teresina / Parnaíba / São Raimundo Nonato 

Ceará  Fortaleza / Aracati / Jericoacoara / Nova Olinda 

Rio Grande do Norte  Natal / Tibau do Sul 

Paraíba  João Pessoa 

Pernambuco Recife / Ipojuca / Fernando de Noronha 

Alagoas  Maceió / Maragogi 

Sergipe  Aracajú 

Bahia  
Lençóis / Salvador / Mata de São João / Porto 
Seguro / Maraú 

Minas Gerais 
Belo Horizonte / Diamantina / Ouro Preto / 
Tiradentes 

Espírito Santo  Vitória 

Rio de Janeiro  
Rio de Janeiro / Petrópolis/ Parati/ Angra dos 
Reis / Armação de Búzios 

São Paulo  São Paulo / Ilhabela 

Paraná  Curitiba/ Paranaguá / Foz do Iguaçu 

Santa Catarina Florianópolis / Camboriú / São Joaquim 

Rio Grande do Sul  Porto Alegre / Gramado / Bento Gonçalves 

Mato Grosso do Sul Campo Grande / Bonito / Corumbá 

Mato Grosso Cuiabá / Cáceres 

Goiás  
Goiânia / Caldas Novas / Pirenópolis / Alto 
Paraíso 

Distrito Federal  Brasília 

 

 Analisando-se o emprego no turismo nesses municípios, observa-se no 

gráfico a seguir, que eles são responsáveis por 51% do emprego gerado no 

Núcleo do Turismo, ou seja, em torno de 160 mil ocupações. Dessas, 64%, ou 

aproximadamente 100 mil, encontram-se em Regiões Metropolitanas.  
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 No gráfico abaixo, comparando o núcleo das ACTs com a média da 

economia, nota-se que, nos municípios indutores, as ocupações do núcleo das 

ACTs estão menos concentradas nas regiões metropolitanas do que a média 

da economia. Enquanto 78% das ocupações na economia como um todo 

encontram-se em RMs, no núcleo das ACTs, esse percentual é de apenas 64%. 

 Isso ocorre porque em Alojamento, uma parcela significativa das 

ocupações (40%) está fora das regiões metropolitanas. 

Municípios Indutores do Turismo  
Nº de Ocupações no Núcleo das ACTs (dez/2008) 

IInndduuttoorreess  

116622..661199  ooccuupp..  

5511%%  

FFoonnttee::  IIPPEEAA  

nnããoo  RRMMss  

5588..337755  ooccuupp..  

3366%%  

RRMMss  

110044..224444  ooccuupp..  

6644%%  
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6 - Evolução do emprego entre 2002 e 2008 
 

 Neste item, será apresentada a evolução do emprego no núcleo das 
ACTs e na economia, entre dezembro de 2002 e dezembro de 2008. 
 

 

Municípios  Indutores do Turismo  
Nº de Ocupações no Núcleo x Economia (dez/2008) 

64%
78%

60%

78%

36%
22%

40%

22%

Núcleo ACTs Economia Alojamento Agências de
Viagens

não-RM

RM

Evolução entre dez/2002 e dez/2008  
Nº de Ocupações (Taxa crescimento anual média 2002- 2008) 

FFoonnttee::  IIPPEEAA  

5,1%

3,7%

6,5%

5,8%
5,5% 5,6% 5,6% 5,8%

3,2%
2,8%

6,1%

5,4%

6,1%
6,1%

Brasil RM não-RM Centro RM Periferia
RM

Indutores
RM

Indutores
não-RM

Núcleo

Economia
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 O gráfico acima mostra a taxa de crescimento anual média. A coluna da 

esquerda mostra o crescimento do emprego no Núcleo das ACTs e, a da direita, 

na Economia. 

 No Brasil, o núcleo das ACTs cresceu um pouco menos do que a média 

da economia. 

 Quando se analisam os dados para regiões metropolitanas e não 

metropolitanas, verifica-se que o crescimento do emprego no núcleo foi menor 

do que o da economia nas Regiões Metropolitanas. Nas regiões não 

metropolitanas, esse crescimento foi igual. 

 Analisando o crescimento nas regiões metropolitanas, separadas em 

centro e periferia, observa-se que, no centro das RMs, o crescimento das 

ocupações no núcleo do turismo foi consideravelmente menor do que na 

economia. Na periferia das RMs, porém, esse comportamento foi inverso, 

diferente das demais comparações. 

 Nos municípios indutores do turismo, o crescimento do núcleo também 

foi inferior ao da economia nas Regiões Metropolitanas. 

 Em geral, nota-se que o crescimento do emprego no núcleo do turismo 

nas Regiões Metropolitanas, particularmente no centro das Regiões 

Metropolitanas, tem sido menor que na média da economia. Isso chama 

atenção e leva a um questionamento do porquê o emprego no turismo no 

centro das RMs tem crescido aparentemente aquém do seu potencial.  

 O gráfico abaixo apresenta a evolução do emprego por ACT. 
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  Analisando-se, nesse gráfico, o crescimento por ACT, verifica-se 

que, em todas as comparações, o crescimento de Alojamento foi menor do que 

o da média da economia, enquanto o crescimento das Agências de viagem foi 

consideravelmente maior. 

 Comparando o crescimento do emprego na economia e em Alojamento, 

nota-se que essa diferença foi particularmente grande nas RMs, no centro das 

RMs e nos municípios indutores dentro das RMs. Como essa atividade tem um 

peso forte no núcleo, o crescimento do núcleo nessas comparações foi menor 

do que na economia. 

 Isso pode refletir o fato de que o centro das RMs já tem uma infra-

estrutura de Alojamento prévia e comparativamente consolidada, sem muito 

espaço para crescimento. Por outro lado, as taxas de crescimento mais altas 

na periferia das RMs indicam uma expansão da metrópole. 

 Quando se compara RMs com não RMs, verifica-se que o crescimento 

de Alojamento fora das RMs é maior, sinalizando uma possível expansão do 

turismo pelo Brasil com a criação ou desenvolvimento de novos destinos. 

 A taxa de crescimento do emprego em Agências de viagem, bem acima 

da média da economia, por um lado, é resultante da base de comparação 

menor, mas, por outro, sinaliza uma expansão do turismo. O fato de as taxas 

serem particularmente altas fora das RMs também pode sinalizar uma 

expansão do mercado emissor de turistas. 

Evolução entre dez/2002 e dez/2008 , por ACT  
Nº de Ocupações (Taxa crescimento anual média 2002- 2008) 

FFoonnttee::  IIPPEEAA  

5
,1
%

3
,7
%

6
,5
%

5
,8
%

5
,5
%

5
,6
%

5
,6
%

4
,5
%

2
,6
%

5
,6
%

1
,7
%

5
,2
%

2
,3
%

5
,2
%

8
,2
%

6
,9
%

1
0
,6
%

5
,8
%

1
6
,4
%

5
,8
%

1
0
,7
%

5
,8
%

3
,2
%

2
,8
%

6
,1
%

5
,4
%

6
,1
%

6
,1
%

Brasil RM não-RM Centro RM Periferia
RM

Indutores
RM

Indutores
não-RM

Núcleo

Economia

Alojamento

Agências de viagem



 16

 A seguir, analisam-se as RMs individualmente.  

 
  

 São Paulo e Rio de Janeiro são, de longe, as RMs com maior número de 

ocupações. Juntas, elas respondem por 20% das ocupações no núcleo das 

ACTs. 

 Em seguida, vêm Salvador, Belo Horizonte, Recife, Brasília, Curitiba, 

Porto Alegre, Fortaleza e Belém. 

 O gráfico a seguir inclui a taxa de crescimento anual médio das 

ocupações no núcleo das ACTs e na Economia para as diferentes RMs. 

Regiões Metropolitanas  
Nº de Ocupações (dez/2002 e dez/2008) 
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 Nele, pode-se notar que, em todas as RMs consideradas, a taxa de 

crescimento médio das ocupações no núcleo das ACTs foi inferior à média da 

economia, exceto em Salvador, onde o crescimento do núcleo foi maior do que 

o da média da economia. 

 

7 - Conclusões 

 O objetivo deste trabalho é contribuir para a formulação e 

acompanhamento de políticas públicas. Assim, ele pretende trazer mais 

informações para, em conjunto com outros estudos, subsidiar análises mais 

elaboradas sobre o setor turismo, particularmente em seus aspectos territoriais. 

Por isso, a título de conclusão, apenas destacamos alguns aspectos abordados 

ao longo do texto.  

 No conjunto das RMs estudadas, São Paulo e Rio de Janeiro são as 

RMs com maior número de ocupações no núcleo das ACTs. Juntas, elas 

respondem por 20% dessas ocupações.  

 40% dos empregos do Núcleo das ACTs estão em RMs, mas, quando se 

compara com o emprego da economia como um todo, o emprego no Núcleo 

das ACTs é menos concentrado nas RMs do que na economia.  

Regiõe s Metropolitanas  
Nº de Ocupações (Taxa crescimento médio anual 2002- 2008) 

FFoonnttee::  IIPPEEAA  
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O emprego em Alojamento está concentrado fora das RMs, enquanto, 

em Agências de viagens, concentra-se nas RMs. Assim, o emprego no núcleo 

do turismo é menos concentrado nas RMs devido a Alojamento, que está 

prioritariamente fora das RMs e representa em torno de 85% do núcleo.  

 Nas RMs, o emprego no Núcleo das ACTs é predominante no centro da 

RM e não na sua periferia. 

 O Núcleo das ACTs, assim como Alojamento, está crescendo menos do 

que a média da economia, enquanto Agências de viagem está crescendo 

bastante acima dessa média. 

 O Núcleo das ACTs cresce mais fora das RMs, e, nas RMs, ele cresce 

mais na periferia que no centro.  

 Isso pode ser explicado pela expansão da metrópole ou pela criação e 

desenvolvimento de novos destinos, bem como, por uma expansão do 

mercado emissor. 


