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1. INTRODUÇÃO 

O Sistema de Estatísticas do Turismo do Brasil conta com duas iniciativas destinadas a 
medir a importância socioeconômica do turismo. Uma é desenvolvida pelo IBGE e a outra, 
pelo Ipea. Trata-se de iniciativas complementares, pois abordam a mesma realidade, de 
diferentes pontos de vista, mas seguindo parâmetros semelhantes, especialmente no que diz 
respeito às recomendações da OMT sobre o recorte das atividades a serem consideradas na 
construção da Conta Satélite de Turismo.  

O IBGE desenvolve a Conta Satélite do Turismo do Brasil, em processo de 
elaboração, que abrange agregados macroeconômicos para Atividades Características do 
Turismo – ACTs, como valor adicionado, número de postos de trabalho, rendimentos totais 
pagos e consumo dos produtos característicos do turismo pelas famílias. Trata-se de um 
conjunto de informações de natureza estrutural e periodicidade anual. 

O Sistema Integrado de Informações sobre o Mercado de Trabalho do Setor Turismo - 
SIMT, implementado pelo IPEA com o apoio do Ministério do Turismo, oferece estatísticas 
básicas e indicadores sobre a importância e a evolução do setor, visando a subsidiar as 
políticas públicas de turismo. Por combinar fontes primárias e secundárias, particularmente os 
registros administrativos do Ministério do Trabalho, suas estimativas permitem acompanhar, 
conjunturalmente, o número de ocupados em sete Atividades Características do Turismo – 
ACTs, tanto para o Brasil, como para as regiões e estados. Além disso, os registros 
administrativos possibilitam conhecer os principais atributos demográficos (sexo, idade, 
escolaridade) e ocupacionais da mão-de-obra nas ACTs (rendimento, dimensão do 
estabelecimento, tempo de serviço, ocupação). 

Este documento oferece, inicialmente, uma visão geral do SIMT, seus objetivos e 
conteúdo. Em seguida, apresenta uma descrição das metodologias utilizadas na elaboração das 
estimativas e, por fim, apresenta resultados de maior interesse para os dirigentes do setor, 
especialmente os responsáveis pelo Plano Nacional de Turismo. Sob a forma de apêndice, 
consta uma breve descrição das fontes de dados secundárias utilizadas na preparação das 
estimativas ocupacionais. 

2 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO 
DE TRABALHO NO SETOR TURISMO - SIMT 

2.1 OBJETIVOS 

De forma geral, o conjunto de pesquisas que compõe o Sistema Integrado de 
Informações sobre o Mercado de Trabalho do Setor Turismo - SIMT, visa oferecer 
sistematicamente, para o governo e para a sociedade, informações relacionadas à dimensão e 
ao perfil da ocupação em sete Atividades Características do Turismo – ACTs: alojamento, 
alimentação, transportes, agencias de viagem, aluguel de transportes, auxiliar de transportes e 
cultura e lazer. 

O SIMT subsidia a formulação e o monitoramento das políticas públicas de turismo, 
particularmente o Plano Nacional de Turismo. Por isso, buscou-se identificar no Ministério do 
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Turismo, as questões mais relevantes que se colocavam aos dirigentes desse setor1, no que 
concerne ao emprego. A seguir, se apresenta uma relação com os principais aspectos da 
ocupação no setor de interesse do Ministério: 

a) dimensão do estoque de ocupados formais e informais nas ACTs; 

b) evolução anual e mensal do estoque de ocupados; 

c) composição desse estoque, do ponto de vista da formalidade das relações de 
trabalho; 

d) perfil e transformações que ocorrem nessa mão-de-obra (escolaridade, 
ocupação, idade, gênero,etc); 

e) perfil dos estabelecimentos que empregam essa mão-de-obra (atividade, 
dimensão, etc); 

f) participação da ocupação nas ACTs na economia; 

g) No desenvolvimento das metodologias para a elaboração das estimativas 
produzidas no âmbito do SIMT, consideraram-se outros aspectos relevantes 
para os responsáveis pelas políticas de turismo, tais como: 

h) especificação das atividades que compõem cada um dos sete grupos de ACTs;  

i) desagregação espacial das estimativas; 

j) oportunidade da informação. 

2.2 DIAGNÓSTICO DAS FONTES 

Uma vez identificadas as necessidades de informações, procedeu-se a uma análise das 
potencialidades e limitações das principais fontes de dados sobre a mão-de-obra disponíveis 
no Brasil. Essa análise abrangeu as seguintes fontes: a Relação Anual de Informações Sociais 
–RAIS e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, ambas do Ministério 
do Trabalho e Emprego, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD e a 
Pesquisa Anual de Serviços - PAS, essas duas últimas realizadas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística –IBGE. No Apêndice, expõe-se resumidamente as principais 
características dessas quatro.  

Uma visão sintética das características e da capacidade dessas fontes em responder aos 
principais temas de interesse dos dirigentes do setor está contemplada na Tabela 1, 
apresentada a seguir.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Aspectos do perfil da mão-de-obra, como grau de escolaridade, sexo e raça, por exemplo, são úteis para orientar  não apenas as 
políticas de turismo mas também os programas sociais a elas associados. Da mesma forma, os aspectos relativos ao perfil da empresa, 
como atividade, tamanho dos estabelecimentos empregadores e sua localização podem subsidiar políticas regionais ou auxiliar  
estratégias de instituições de fomento ao desenvolvimento. 
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Tabela 1 
Comparativo das principais fontes secundárias passíveis de utilização nas estimativas da 
dimensão e do perfil ocupacional nas ACTs 

FONTES CARACTERÍSTICAS  
DA PESQUISA RAIS CAGED PNAD PAS2 

NATUREZA DA PESQUISA Registro administrativo Registro administrativo Pesquisa 
socioeconômica 

Pesquisa econômica  

EXECUTOR MTE3 MTE IBGE IBGE 
PERIODICIDADE Anual Mensal Anual Anual 
DEFASAGEM 1 ano ou mais  45 dias 1 ano 2 anos 
DADOS RELATIVOS À 
OFERTA  

    

Identificação da atividade  CNAE4 reduzida  CNAE reduzida  CNAE reduzida   CNAE reduzida 
Desagregação espacial Municipal Municipal Estadual e Regiões 

Metropolitanass 
Estadual 

Dimensão da unidade econômica SIM SIM NÃO SIM  
DADOS RELATIVOS À 
DEMANDA 

    

Sexo  SIM SIM SIM NÃO 
Faixa etária SIM SIM SIM NÃO 
Raça/cor SIM SIM SIM NÃO 
Grau de instrução SIM SIM SIM NÃO 
Tempo no emprego SIM SIM NÃO NÃO 
Carga horária contratual/efetiva SIM SIM SIM NÃO 
Ocupação  SIM SIM SIM NÃO 
Salário SIM SIM SIM SIM 
Décimo terceiro SIM SIM SIM SIM 
Outros tipos de vencimentos SIM SIM SIM SIM 
Nacionalidade SIM SIM SIM NÃO 
Tipo de contrato SIM SIM SIM NÃO 
Ocupação formal SIM SIM SIM SIM 
Ocupação informal NÃO NÃO SIM NÃO 

 

A comparação entre a necessidade de informações do Ministério do Turismo e as 
características das fontes pesquisadas – Tabela 1 - apontou uma lacuna nas bases de dados que 
não poderia ser suprida pelas fontes disponíveis. Essa lacuna dizia respeito à inexistência de 
informações necessárias à discriminação entre os serviços que as unidades econômicas 
prestam a turistas e a residentes.  

A superação dessa limitação foi considerada estratégica para o conhecimento do tema 
e pautou a realização de uma pesquisa de campo visando a construção dos coeficientes de 
demanda turística (ratios), como a primeira de um conjunto de pesquisas desenvolvidas pelo 
IPEA com vistas à implantação do SIMT. 

A prioridade atribuída a essa pesquisa está associada à decisão de utilizar os registros 
administrativos do Ministério do Trabalho e Emprego, a RAIS e o CAGED, como as fontes 
mais apropriadas para apreender a dimensão, a evolução e o perfil da mão-de-obra ocupada no 
setor turismo, uma vez que, conforme se observa no Tabela 1, são as que melhor contemplam 
as demandas de informações relativas à mão-de-obra formal. O cruzamento dos dados desses 
registros administrativos com os coeficientes (ratios) constituíram a base do SIMT. 

Essa opção deve-se também ao entendimento de que o prévio conhecimento da 
ocupação formal, a partir dos dados da RAIS, contribuiria para uma melhor abordagem da 

                                                 
2 Pesquisa Anual de Serviços, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
3 Ministério do Trabalho e Emprego. 
4 Classificação Nacional de Atividades Econômicas. 
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ocupação informal, com base nos dados da PNAD, na fase subseqüente de implantação do 
SIMT, uma vez que as fontes relativas ao trabalho informal são mais limitadas, tanto no que 
concerne às possibilidades de desagregação setorial e espacial das informações, quanto no que 
concerne à defasagem temporal para disponibilização dos dados. 

2.3 CONTEÚDO  

Integram o SIMT, estudos de natureza metodológica que embasam as estimativas 
produzidas; estudos descritivos e analíticos, realizados com base nas estimativas elaboradas; 
um banco de dados, com informações necessárias à elaboração das estimativas e análise de 
seus resultados; dados estatísticos (estimativas e indicadores) sobre a dimensão e 
caracterização dos ocupados no setor turismo; e um site na página do IPEA, para divulgação 
dos estudos e das estatísticas. 

2.3.1 Estudos de natureza metodológica 

A partir de 2004, foram realizados um conjunto de estudos que constituem a base 
metodológica das estimativas elaboradas no âmbito do SIMT. Esses estudos comentam as 
potencialidades e limitações das fontes utilizadas, especificam as variáveis utilizadas nas 
estimativas, descrevem os procedimentos para o cálculo dos coeficientes de demanda turística 
e das estimativas ocupacionais e apresentam as estimativas elaboradas. Entre esses estudos, 
disponíveis na íntegra na página do IPEA na web, destacam-se os seguintes: 

a) Proposta metodológica para a produção de indicadores correntes sobre o 
mercado de trabalho no setor turismo por meio de fontes secundárias de 
cobertura nacional - julho de 2004; 

b) Metodologia do cálculo dos coeficientes de atendimento turístico e estimativas 
relativas ao emprego formal no setor turismo, com base nos dados da RAIS - 
abril de 2006; 

c) Metodologia e estimativas mensais do emprego formal no setor turism, com 
base nos dados da RAIS 2006 e do CAGED, até dezembro de 2007 - março 
2008; 

d) Estimativas mensais da mão-de-obra informal do turismo, para o Brasil, 
regiões e estados, com base na PNAD e na RAIS, dezembro 2002 - dezembro 
2006 - julho de 2007; 

e) Caracterização da mão-de-obra formal do setor turismo, com base nos dados da 
RAIS de 2002 e 2006, e da mão-de-obra informal, com base nos dados da 
PNAD de 2002 e 2006 – setembro 2008 

f) Evolução da remuneração da mão-de-obra formal das principais Atividades 
Características do Turismo, para o Brasil e estados; janeiro de 2002 a 
dezembro de 2007 - outubro de 2008; 

g) Metodologia de preparação e estimativas da ocupação formal no setor turismo 
em 20 municípios indutores do turismo, dezembro de 2002 a setembro de 2008 
- novembro de 2008. 
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2.3.2 Estudos analíticos e descritivos 

Além dos estudos de natureza metodológica, elaboraram-se estudos que descrevem ou 
analisam os resultados das estimativas produzidas pelo IPEA, a seguir mencionados: 

a) Uma leitura da evolução recente do mercado de trabalho do setor turismo no 
Brasil, com base nos dados da PNAD e da RAIS - Novembro 2003; 

b) Integrated Information System on the Labor Market in the Brazilian Tourism 
Sector: IPEA’s experience - maio 2006, in Enzo pace papers, OMT; 

c) Sistema Integrado de Informações sobre o Mercado de Trabalho do Setor 
Turismo no Brasil: a experiência do IPEA - junho 2007; 

d) Caracterização da mão-de-obra do mercado formal de trabalho do setor turismo 
– estimativas baseadas nos dados da RAIS de 2004 - junho 2007; 

e) Distribuição espacial da ocupação no setor turismo, Brasil e regiões - fevereiro 
2008. 

2.3.3. Estatísticas  

• Estatísticas básicas 

O SIMT divulga mensalmente estimativas referentes à dimensão da ocupação formal, 
informal e total do turismo, para o Brasil, regiões e estados. 

As demais estimativas, a seguir relacionadas, são atualizada uma vez por ano. 

a) Dimensão da ocupação formal em 20 municípios indutores do turismo; 

b) Caracterização da ocupação formal e informal no turismo,para o Brasil, regiões 
e estados; 

c) Rendimento da ocupação formal nas ACTs, para o Brasil, regiões e estados. 

• Indicadores da ocupação no turismo 

Com base nas estimativas referidas, o SIMT divulga os seguintes indicadores: 

a) Importância relativa da ocupação formal, informal e total das ACTs, para o 
Brasil, regiões e estados; 

b) Importância relativa da ocupação formal, informal e total das regiões e estados; 

c) Formalidade na ocupação do turismo, para o Brasil, regiões e estados; 

d) Evolução da ocupação nas ACTs, para o Brasil, regiões e estados. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA DESTINADA A APURAR OS 
COEFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO DA DEMANDA DE TURISTAS  
(RATIOS) NAS ATIVIDADES CARACTERÍSTICAS DO TURISMO – ACTS  

O principal desafio para a medição do emprego no turismo é a conciliação entre as 
fontes de oferta e as de demanda de produtos e serviços turísticos, necessária para a 
construção de coeficientes de demanda turística. Esses coeficientes expressam a proporção de 
ocupados nas ACTs envolvidos com o atendimento a turistas. 

Objetivando calcular esses coeficientes, para cada estado brasileiro, o IPEA realizou, 
em 2004/2005, uma pesquisa de campo em cerca de 8 mil estabelecimentos que operam em 
sete grupos de ACTs: alojamento, alimentação, transporte, auxiliar de transportes, agências de 
viagem, aluguel de transportes e cultura e lazer. A seguir, descreve-se a metodologia utilizada 
na definição da pesquisa de campo e no tratamento de seus resultados visando a construção 
dos coeficientes de demanda turística. 

3.1 FONTE DE DADOS PARA A DEFINIÇÃO DO UNIVERSO E SELEÇÃO E 
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA DA PESQUISA 

O universo de estabelecimentos que serviu de base para a seleção da amostra de 
estabelecimentos da pesquisa de campo foi estruturado a partir do Cadastro de Empresas e 
Estabelecimentos (CEE), que o MTE mantém atualizado mensalmente, para atender 
programas de natureza operacional - notadamente os de natureza fiscalizadora - e para 
subsidiar a preparação de estatísticas divulgadas com periodicidade anual ou mensal. Trata-se 
de um registro completo e atualizado de dados relativos à identidade, localização, atividade 
econômica e tamanho das unidades jurídicas e pessoas físicas que mantém vínculos 
empregatícios regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou pelo Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis do Estado (Estatutários).   

O CEE é estruturado por quatro fontes:  

a) os dados anuais da RAIS mais recente;  

b) as declarações mensais de admissões e desligamentos celetistas do CAGED 

c) a versão mensal mais recente do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 
do Ministério da Fazenda;  

d) os dados do Cadastro Específico do INSS (CEI), do Ministério da Previdência 
Social.   

A opção pelo CEE, como fonte de definição do universo da pesquisa, fundamenta-se 
no bom grau de atualização dos seus dados e seu amplo conteúdo, e, sobretudo, na 
possibilidade de acesso aos dados individualizados que esse registro oferece aos usuários 
externos. Essas circunstâncias facilitam a seleção e individualização das unidades que 
compõem a amostra a ser pesquisada e o posterior processo de estimação. Mesmo assim, 
como qualquer outro registro administrativo, o CEE apresenta alguns problemas, como os das 
unidades que não respondem a RAIS ou o CAGED, bem como a presença de unidades já 
extintas. Também se verifica algumas imprecisões derivadas de auto-declarações que, 
ocasionalmente, podem minorar a qualidade dos dados, particularmente os correspondentes à 
atividade econômica e, ainda, erros, voluntários e involuntários, relativos à localização, 
número de telefone, etc. das unidades incluídas no CEE.   
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3.2 DEFINIÇÃO DO UNIVERSO DA PESQUISA 

Na definição do universo da pesquisa usou-seo CEE correspondente ao mês de julho 
de 2004, utilizando-se as seguintes opções: 

a) Estados da federação: todos 

b) Tipo de estabelecimentos: CNPJ e CEI 

c) Tamanho dos estabelecimentos:  1 ou mais empregados 

d) Classificação CNAE 95 - atualizada e agregada em 7 grupos de ACTs:  

1 Alojamento: 

55123-Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante (desativado); 

55131-Estabelecimentos hoteleiros; 

55190-Outros tipos de alojamento. 

2. Alimentação: 

55212-Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com serviço; 

55220-Lanchonetes e similares; 

55239-Cantinas (serviços de alimentação privativos); 

55247-Fornecimento de comida preparada; 

55298-Outros serviços de alimentação. 

3. Transporte: 

60100-Transporte ferroviário interurbano; 

60216-Transporte ferroviário de passageiros, urbano; 

60224-Transporte metroviário; 

60232-Transporte rodoviário de passageiros, regular, urbano; 

60240-Transporte rodoviário de passageiros, regular, não urbano; 

60259-Transporte rodoviário de passageiros, não regular; 

60291-Transporte regular em bondes, funiculares, teleféricos ou trens 
próprios; 

61115-Transporte marítimo de cabotagem; 

61123-Transporte marítimo de longo curso; 

61212-Transporte por navegação interior de passageiros; 

61220-Transporte por navegação interior de cargas; 

61239-Transporte aquaviário urbano; 

62103-Transporte aéreo, regular; 

62200-Transporte aéreo, não-regular; 

 

 



12 

4.  Auxiliares do Transporte 

63215-Atividades auxiliares dos transportes terrestres; 

63223-Atividades auxiliares dos transportes aquaviários; 

63231-Atividades auxiliares dos transportes aéreos. 

5. Agências de viagens 

63304-Atividades de agências de viagens e organizadores de viagens; 

   6.   Aluguel de Transporte 

71102-Aluguel de automóveis; 

71218-Aluguel de outros meios de transporte terrestre; 

71226-Aluguel de embarcações; 

71234-Aluguel de aeronaves. 

7.   Cultura e Lazer 

92312-Atividades de teatro, música e outras atividades artísticas e 
literárias; 

92320-Gestão de salas de espetáculos; 

92398-Outras atividades de espetáculos, não especificadas 
anteriormente; 

92525-Atividades de museus e conservação do patrimônio histórico; 

92533- Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques 
nacionais; 

92614-Atividades desportivas; 

92622-Outras atividades relacionadas ao lazer. 

O total de estabelecimentos componentes do universo acima definido alcançou           
N = 167.076 unidades cuja distribuição por Estados (h = 27) e Grupos ACTs (i = 7) detalha-se 
na Tabela 2.  
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Tabela 2 
Distribuição do universo por Unidade da Federação  e ACTs 

UF Alojamento Alimentação Transporte Aux.Transporte 
Agências 
Viagem 

Aluguel 
Transporte 

Cultura  
e Lazer 

Total 

AC 44 109 31 11 11 5 28 239 
AL 205 631 103 36 69 49 170 1.263 
AM 129 432 224 82 61 36 124 1.088 
AP 41 53 33 16 17 9 21 190 
BA 1.351 3.682 967 186 389 223 863 7.661 
CE 509 1.814 437 96 167 91 401 3.515 
DF 167 2.229 455 55 215 45 409 3.575 
ES 401 2.056 422 114 140 83 389 3.605 
GO 644 1.890 621 134 168 52 576 4.085 
MA 186 457 168 30 69 30 138 1.078 
MG 2.290 10.717 2.237 628 635 258 2.893 19.658 
MS 375 835 230 76 107 40 296 1.959 
MT 406 909 273 54 82 33 213 1.970 
PA 296 693 334 125 132 70 260 1.910 
PB 162 649 125 31 75 31 220 1.293 
PE 610 2.217 258 97 211 128 521 4.042 
PI 130 400 183 30 40 13 99 895 
PR 1.098 6.477 1.165 568 517 116 1.555 11.496 
RJ 1.635 11.512 1.034 717 867 219 2.635 18.619 
RN 354 833 247 41 96 60 213 1.844 
RO 135 357 159 20 51 9 99 830 
RR 21 82 25 6 9 7 16 166 
RS 1.308 8.186 1.928 560 482 128 1.854 14.446 
SC 1.054 5.656 742 263 316 92 1.100 9.223 
SE 130 543 156 24 47 34 139 1.073 
SP 4.038 31.196 3.215 3.680 1.958 504 6.223 50.814 
TO 112 213 86 10 27 24 67 539 
Total 17.831 94.828 15.858 7.690 6.958 2.389 21.522 167.076 

Fonte: “Pesquisa sobre Indicadores de Mão-de-Obra Formal no Setor Turismo”,IPEA, 2005. 
 
 

A respeito desse universo é preciso destacar: 

a) a exclusão das unidades com tamanho “0” empregados pode ter deixado de 
fora alguns estabelecimentos com empregados criados no período janeiro-julho 
de 2004 que, não tendo respondido ao CAGED nesse período, aparecem sem 
estoque de trabalhadores no CEE por terem sido incluídos pelo CNPJ ou pelo 
CEI, ou outras que declararam a RAIS 2003 com estoque 0. Algumas dessas 
unidades podem ter contratado empregados a posteriori, sem que eles tenham 
sido registrados no CAGED; 

b) no mesmo CEE, podem existir unidades extintas no período janeiro-julho de 
2004 cujos estoques de empregados não foram zerados em razão de não terem 
sido informados pelo CAGED; 

c) devido a erros na declaração da atividade principal, inclusive de digitação do 
código do CNAE - 95 (5 dígitos), algumas unidades constantes no CEE podem 
ter sido mal enquadradas dentro de uma atividade, situação que pode dar 
margem a alguns excessos ou ausência de unidades em qualquer uma delas; 

d) a leitura das razões sociais e do nome fantasia dos estabelecimentos 
pertencentes a algumas atividades conexas, como é o caso do transporte de 
cargas não rodoviário, foi determinante na inclusão como ACTs ao constatar-
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se que havia uma notória presença de estabelecimentos que também podiam 
estar atendendo pessoas, sejam elas residentes ou visitantes; 

e)  por último, cabe ressaltar que em muitos casos os endereços e telefones 
constantes no CEE correspondem a escritórios de contabilidade contratados 
pelas empresas para preencher documentos como a RAIS e o CAGED. Essa é 
uma razão importante para justificar as omissões totais ou parciais de resposta 
observadas nesta Pesquisa e em outras similares. 

3.3 SELEÇÃO DA AMOSTRA DE ESTABELECIMENTOS E MODELO  DE 
AMOSTRAGEM ADOTADO 

De antemão, é preciso destacar as duas principais opções adotadas na seleção da 
amostra: primeira, que em se tratando de um estudo de emprego, a unidade de seleção foi o 
estabelecimento e não a empresa; segunda, que o desenho de amostragem adotado na pesquisa 
seguiu rigorosamente as práticas probabilísticas universalmente aceitas, no sentido de garantir 
que todo e qualquer estabelecimento constante no universo tivesse uma probabilidade 
conhecida e maior que zero de ser selecionado.  

Dentro desse enquadramento metodológico, e como forma de garantir uma boa 
reprodução quantitativa e qualitativa do universo, optou-se por um modelo de seleção 
estratificada múltipla, implementado pela combinação de três variáveis de classificação, todas 
elas constantes no universo:   

a) no âmbito geográfico, cada Estado deu origem a um estrato explícito de 
seleção (h = 1...27). Esses estratos podem ser agregados nas 5 regiões 
geográficas (H = 1....5);   

b) no plano setorial, os estratos formados corresponderam a sete grupos de ACTs, 
conforme definições apresentadas na seção anterior (i = 1....7);  

c) o terceiro critério de estratificação utilizado na seleção da amostra 
correspondeu a cinco faixas de tamanho dos estabelecimentos: 1-4 
empregados; 5-9 empregados; 10-19 empregados; 20-49 empregados e 50 e 
mais empregados (j = 1.....5). Ressalta-se que no CEE o estrato de tamanho de 
50 e mais trabalhadores admite um detalhamento maior: 50-99; 100-249;    
250-499; 500-999 e 1000 e mais. Entretanto, conforme descrito na seção 
seguinte, todas essas faixas tiveram a mesma fração de amostragem    
(nhij/Nhij = 1).  

A combinação das categorias correspondentes a esses três critérios define um máximo 
de hij = 945 células de seleção que passam a ser denominadas domínios de seleção. O exame 
mais detalhado do universo, no entanto, demonstrou que 58, dos 945 domínios, estavam 
vazios, ou seja, não continham unidades a serem selecionadas.  

3.3.1 Tamanho da amostra 

Com esse marco de referência, a etapa seguinte consistiu na definição do tamanho da 
amostra a ser selecionado para a pesquisa. Nesse sentido, levou-se em consideração aspectos 
associadosà precisão estatística dos coeficientes técnicos de atendimento, de forma a garantir 
a divulgação de resultados confiáveis em nível estadual, detalhados por grupos de ACTs; e às 
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restrições orçamentárias e de tempo para a execução da pesquisa, levando-se em conta que a 
consulta seria realizada, basicamente, por meio de telemarketing.  

Em função das limitações apontadas, inicialmente, propô-se uma amostra da ordem de 
12.000 estabelecimentos, a ser executada em 4 meses. Entretanto, à luz dos erros de 
amostragem, associados ao expressivo número de domínios a serem considerados, aos quais 
se somam elevados percentuais de perdas esperadas por falta de contato, recusa ou outras 
razões habituais neste tipo de consulta, optou-se pela ampliação do tamanho da amostra para 
um total próximo a 16.000 estabelecimentos, cuja distribuição final, por UF e Grupo de 
Atividade, é apresentada na Tabela 3. Em virtude dessa decisão, o prazo do levantamento foi 
prolongado para 6 meses.  

Mais detalhes sobre a seleção da amostra são apresentados no próximo item. 

 
Tabela 3 
Distribuição da amostra por Unidade da Federação e ACTs 

UF Alojamento Alimentação Transporte Aux.Transporte 
Agências 
Turismo 

Aluguel 
Transporte 

Cultura  
e Lazer 

Total 

AC 42 48 28 11 11 5 25 170 
AL 77 76 64 30 31 28 55 361 
AM 70 84 101 64 46 29 47 441 
AP 37 40 33 12 17 9 20 168 
BA 124 135 217 95 76 63 102 812 
CE 90 110 133 53 51 41 82 560 
DF 92 117 84 42 67 39 107 548 
ES 79 82 130 67 43 40 78 519 
GO 95 87 130 47 48 31 83 521 
MA 67 74 103 30 33 19 42 368 
MG 112 175 333 132 90 86 159 1.087 
MS 73 72 86 41 44 23 59 398 
MT 72 72 103 35 34 27 48 391 
PA 82 88 129 89 50 44 82 564 
PB 69 73 82 29 27 17 54 351 
PE 108 100 125 59 59 66 96 613 
PI 71 69 87 25 20 13 37 322 
PR 109 118 190 135 74 50 128 804 
RJ 182 364 368 208 157 95 197 1.571 
RN 91 80 86 35 37 36 61 426 
RO 52 57 79 20 25 9 37 279 
RR 21 36 25 6 9 7 16 120 
RS 96 131 210 145 77 40 139 838 
SC 100 96 150 105 63 42 121 677 
SE 67 76 65 23 24 30 48 333 
SP 194 579 533 386 197 198 336 2.423 
TO 51 46 65 10 20 19 27 238 
Total 2.323 3.085 3.739 1.934 1.430 1.106 2.286 15.903 

Fonte: “Pesquisa sobre Indicadores de Mão-de-Obra Formal no Setor Turismo”,IPEA, 2005. 
 

3.3.2 Plano de amostragem 

Visando a diminuição dos erros de amostragem nos domínios hij que concentram os 
maiores contingentes de empregados, optou-se, primeiramente, pela inclusão automática na 
amostra de todos os estabelecimentos pertencentes aos domínios com 50 e mais empregados. 
Nesses domínios, a consulta assumiu o caráter de um censo, situação que favorece a 
inexistência de erros de amostragem. O total desses domínios, onde a probabilidade de 
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seleção dos estabelecimentos é igual a 1, referia-se a 27*7 = 189, ou seja, 20% do total dos 
domínios de seleção definidos para a pesquisa (945).  

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 4, o total dos estabelecimentos 
com 50 e mais empregados alcançou 4.962, o que representou 31,2% do total das 15.903 
unidades que, em definitivo, foram selecionadas na amostra. Estima-se que essas unidades 
com 50 ou mais empregados reúnam, aproximadamente, 50% do emprego vigente nas 38 
ACTs  que compõem o universo da pesquisa.   

 
Tabela 4 
Distribuição da amostra por tamanho e ACT 

Tamanho Alojamento Alimentação Transporte Aux.Transporte 
Agências 
Viagem 

Aluguel 
Transporte 

Cultura  
e Lazer 

Total 

1-4 320 324 319 330 312 313 322 2.240 
5-9 438 430 440 433 431 386 430 2.988 
10-19 405 414 406 405 405 222 409 2.666 
20-49 568 550 566 461 222 124 556 3.047 
50-99 401 1.038 702 159 39 41 350 2.730 
100-249 150 242 588 95 16 13 172 1.276 
250-499 37 50 388 33 4 4 38 554 
500-999 4 24 229 11 1 3 8 280 
1000 e + 0 13 101 7 0 0 1 122 

Total 2.323 3.085 3.739 1.934 1.430 1.106 2.286 15.903 

Fonte: “Pesquisa sobre Indicadores de Mão-de-Obra Formal no Setor Turismo”,IPEA, 2005. 
 

Um segundo grupo de domínios, pertencentes a faixas de tamanho de menos de 50 
empregados, também passou por idêntico processo de seleção censal, ou seja, as unidades a 
eles pertencentes tiveram probabilidade igual a 1 de seleção. Trata-se dos domínios em que o 
total de unidades que integram a combinação Grupo-Tamanho (Nij) era inferior a 500 
unidades.  

Nessa situação, encontraram-se as Agências de Viagem de 20-49 empregados, 
Auxiliar de Transporte de 20-49 empregados e o Aluguel de Transporte de 10-19 empregados, 
os quais adicionanram à amostra um total de 994 estabelecimentos. Essas unidades que, 
reitera-se, também foram incorporadas automaticamente na amostra, equivalem a 6,3% do seu 
total, estando distribuídas em 3*27 = 81 domínios (hij), o que representa, aproximadamente, 
1,4% do total do emprego estimado nas 38 ACTs.   

Os outros 9.912 estabelecimentos selecionados na amostra, ou seja, 62,3% do seu total 
, encontram-se distribuídos nos restantes hij = 675 domínios, todos eles referidos a unidades 
cujo tamanho varia entre 1 e 49 empregados. Nesses domínios, a seleção da amostra foi 
efetivada de forma a garantir um número mínimo de entrevistas dentro de cada combinação 
grupo ACT–tamanho.  

O total de unidades selecionadas nesses domínios de menor tamanho variou entre um 
mínimo de 12 estabelecimentos, em cinco dos sete Grupos de ACTs, com 1 a 4 empregados, e 
um máximo de 48 estabelecimentos, no Grupo de Cultura e Lazer, com 20 a 49 empregados. 

Nos domínios hij não auto-selecionados onde o total de unidades que compunham o 
universo era inferior ao valor mínimo fixado para a respectiva combinação Grupo ACTs–
tamanho, todas as unidades foram selecionadas para comporem a amostra. Por exemplo, no 
domínio Roraima-Alojamento -1 a 4 empregados, onde o mínimo de entrevistas foi fixado em 
12 unidades, foram selecionados os 8 estabelecimentos que compõem o universo desse 
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domínio. Assim, em todos aqueles domínios em que o universo hij é inferior ao mínimo de 
seleções fixado para a respectiva combinação Grupo ACTs–tamanho, todas as unidades foram 
selecionadas com probabilidade igual a 1.  

Nos domínios restantes, onde a probabilidade de seleção foi menor que 1, ou seja, 
nhij<Nhij , a identificação das unidades selecionadas foi feita por um processo aleatório 
sistemático, prévio ordenamento das unidades que compõem o respectivo universo segundo as 
respectivas ACTs. Esse procedimento permitiu que, dentro do domínio hij, a amostra 
mantivesse a mesma proporção de unidades que cada ACT apresenta no universo 
correspondente.  

Em suma, a amostragem praticada corresponde a uma modalidade probabilística com 
múltipla estratificação, levando em consideração três variáveis de classificação: localização 
geográfica, atividade econômica e tamanho da unidade a ser pesquisada, sendo que, ao menos 
6.000, dos 15.903 estabelecimentos selecionados, tiveram probabilidade nhij/Nhij igual a 1, 
reunindo mais da metade do total dos empregos formais estimados para o conjunto das 38 
ACTs.  

3.4 LEVANTAMENTO DOS DADOS 

3.4.1 Modalidade de levantamento dos dados 

Em virtude do elevado custo que envolveria a realização direta da pesquisa em cada 
unidade selecionada na amostra e da carência de pessoal especializado no IPEA para fazer 
esse tipo de trabalho, optou-se pela realização de consultas telefônicas, levadas a cabo por 
uma empresa de telemarketing.  

Para tanto, o IPEA comprometeu-se a fornecer a relação dos estabelecimentos 
selecionados, com os correspondentes endereços, números de telefones e e-mail, sempre que 
esses dados estivessem disponíveis no Cadastro CEE. As informações disponibilizadas 
deveriam ser verificadas e complementadas pela empresa nas operadoras de telefones locais, 
no intuito de suprir omissões, desatualizações ou erros contidos nesse Cadastro. 

Ficou também acertado que o trabalho de levantamento dos dados seria precedido pela 
realização de um pré-teste do questionário a ser aplicado em 800 estabelecimentos, ao fim do 
qual haveria uma avaliação conjunta dos resultados, no intuito de corrigir procedimentos e 
fazer eventuais ajustes nas instruções e nos quesitos da pesquisa.  

À luz dos resultados do pré-teste, ficou acertado que o número máximo de ligações 
para cada estabelecimento com telefone certo seria de 10 e que o prazo de entrega final dos 
dados ao IPEA seria de seis meses após a assinatura do contrato com a empresa. 

A título de complementação, esclarece-se que a amostra de 15.903 estabelecimentos 
fornecida pelo IPEA apresentava 782 unidades sem telefone, sendo que metade delas tinha 
tamanho compreendido na faixa de 1 a 4 empregados.   

3.4.2 Conteúdo do questionário de levantamento dos dados 

Em se tratando de um levantamento telefônico, o IPEA optou pela preparação de um 
questionário com perguntas simples e que atenderam basicamente os propósitos principais da 
pesquisa, quais sejam, os de dispor de dados mais atuais a respeito da clientela e a 
sazonalidade dos serviços que cada unidade consultada presta a residentes ou visitantes, 
nacionais ou estrangeiros.  
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Todas as perguntas eram necessárias para o cálculo dos coeficientes de atendimento, 
além de outras relativas à utilização da mão-de-obra, permanente ou temporária, no 
estabelecimento e sua qualificação.        

O conteúdo do questionário adotado no levantamento dos dados incluiu os seguintes 
assuntos e variáveis: 

1. Identificação do estabelecimento: 

• Nome ou razão social; 

• Endereço completo; 

• Nº de Telefone; 

• Nº de Fax. 

 
2. Identificação da pessoa respondente 

• Nome Completo; 

• Cargo ou Função; 
• Telefone; 
• E-mail. 

 
3. Sobre a atividade do estabelecimento ( baseado no faturamento ) 

• Atividade Principal (11 categorias de resposta, 7 das quais correspondem aos 7 
Grupos de ACTs anteriormente definidos); 

• Atividade Secundária, com igual grau de detalhamento; 

• Ano de criação do estabelecimento. 

 

4. Clientela e sazonalidade 

• Meses de funcionamento do estabelecimento, mês a mês, nos últimos 12 
meses;  

• Meses de temporada alta, média e baixa; 
• Tipo de clientela (turista nacional, turista estrangeiro e não-turistas) atendidos 
preferencialmente pelo estabelecimento; 
• Percentual de atendimento por tipo de clientela em cada temporada. 

 
5. Mão-de-Obra 

• Total de empregados com carteira de trabalho assinada, atualmente ocupados 
no estabelecimento; 

• Total de pessoas, permanentes e temporárias, ocupadas no estabelecimento, 
com discriminação segundo temporada; 
• Custo de criação (em R$/mês) de um posto de trabalho, referido a piso da 
categoria e encargos sociais das ocupações administrativas e produtivas mais 
freqüentes. 

 
6. Principais cursos / modalidades de treinamento oferecido aos trabalhadores 

• Nome dos dois cursos principais; 
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• Total de empregados treinados; 
• Carga horária; 
• Instituição que oferece o treinamento; 
• Lugar do treinamento (dentro/fora da empresa). 

3.5  SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS PELO TELEMARKETING 

3.5.1 Balanço global dos resultados  

1. Total de estabelecimentos selecionados nas 38 ACTs: 15.903 

2. Unidades da amostra respondentes: 

Entrevistas realizadas: 7.701 
Unidades inativas:  22 
Unidades desativadas: 465 
Recusas: 605 
Sub-total: 8.793 

 
2. Unidades da amostra não respondentes: 

Telefone errado:  2.011 
Não contatadas após10 ligações  4.929 
Outras razões:    170 

 
Sub-total  7.110 

 
Esses resultados mostram que 55,3% dos estabelecimentos selecionados deram algum 

tipo de resposta à consulta, sendo que, desses, 87,6% foram efetivamente entrevistados. 
Embora essa percentagem de respostas bem sucedidas pareça baixa, ela não é muito diferente 
das obtidas em levantamentos de telemarketing similares realizados pelo IPEAe que também 
utilizaram o CEE, tiveram cobertura nacional e abrangeram grandes, medianas e pequenas 
unidades. 

Algumas explicaçõesse fazem necessárias, a propósito dos insucessos: 

a. a presença de unidades inativas e desativadas entre as respondentes (5,5%) 
pode ser atribuída em boa medida ao processo de atualização do CEE, cadastro 
que serviu de base para definir o universo da pesquisa. Nesse Cadastro, o 
reconhecimento de novas unidades é sempre mais atualizado e completo que o 
registro das mortes de unidades. As unidades CNPJ ou CEI recentemente 
criadas são incorporadas ao CEE com defasagem mínima em relação à data da 
inscrição, ao passo que as unidades extintas são eliminadas em prazo mais 
dilatado, e, muitas vezes, obedecendo a um ritual burocrático mais complexo 
que o correspondente ao da inscrição. Nessas condições, não é raro que o CEE 
contenha unidades que deixaram de operar ou estão provisoriamente 
desativadas, por falta de provas ou declaração de morte; 

b. as recusas (7,9% das unidades respondentes) devem-se, em muitos casos, à 
negativa em fornecer informações sobre o estabelecimento por telefone e  
também ao fato que os contatos, muitas vezes, são estabelecidos com empresas 
terceirizadas, geralmente consultoras de contabilidade que, apesar de serem as 
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responsáveis pelo preenchimento dos registros, tais como a RAIS ou o 
CAGED, não estão autorizadas a fornecer dados sobre a unidade contratante; 

c. muito mais expressivas são as omissões de respostas que correspondem a 
números telefônicos errados ou a ligações não atendidas. Essas omissões, 
certamente, têm muito a ver com a execução automatizada das ligações no 
telemarketing e, sobretudo, com as alterações de telefones que ocorrem 
corriqueiramente em grande parte das plantas de telefone, fixo ou móvel, ou 
devido às mudanças de endereços das unidades contidas no CEE.  

A propósito dessas perdas, cabe perguntar seelas podem afetar os resultados do 
levantamento, particularmente no que se refere ao cálculo das percentagens de atendimento a 
residentes e a visitantes; e, também, se, por causa das reduções dos tamanhos das amostras, 
seria necessário definir um processo de estimação com menor grau de detalhamento que o 
pretendido no plano de amostragem descrito.  

Nos itens subseqüentes, há comentários a propósito desses assuntos. Antes disso, no 
entanto, descrevem-se os procedimentos utilizados no cômputo dos pesos das unidades 
respondentes, levando em consideração as perdas de entrevistas comentadas. 

3.6 REVISÃO DOS PESOS CORRESPONDENTES ÀS UNIDADES 
RESPONDENTES  

De antemão, cabe esclarecer que as diferenças existentes entre as percentagens de 
perdas entre os domínios hij não devem prejudicar quantitativamente as estimativas dos 
coeficientes em níveis mais agregados (hi, ij ou hj), já que seu o cômputo obedece um 
processo de ponderação que usa pesos revisados de cada unidade selecionada (Nhij/n’hij), 
circunstância que, implicitamente, garante correções pelas respectivas perdas de tamanho da 
amostra (nhij-n’hij ), ocorridas dentro de cada domínio hij. 

De acordo com o modelo de amostragem proposto, cada unidade da amostra tem uma 
probabilidade de seleção conhecida, cujo valor varia segundo o domínio ao qual ela pertence. 
A probabilidade de seleção (ou fração amostragem) correspondente às unidades selecionadas 
num particular domínio hij pode ser sintetizada pela expressão phij = nhij/Nhij, sendo que seu 
inverso, whij = 1/phij=Nhij/nhij, representa o peso ou ponderação original que deveria ser 
atribuído a todas as unidades selecionadas que pertencem a esse domínio.  

A utilização desses pesos supõe, entretanto, que todas as unidades selecionadas em 
qualquer domínio responderam a pesquisa, o que, de fato, ficou longe de acontecer. Dessa 
forma, a reprodução do universo pelos pesos das unidades respondentes, deixando de lado os 
pesos atribuídos a estabelecimentos não respondentes, implicaria uma grande subestimação e 
distorções desse universo.   

Nessas circunstâncias, foi necessário fazer um ajuste nos pesos originais das unidades 
respondentes, entendendo como tais as efetivamente entrevistadas, as inativas e desativadas e 
as recusas.  

O ajuste baseou-se na suposição de que as perdas de respostas teriam uma distribuição 
semelhante à apresentada pelas unidades respondentes (n’hij ) da pesquisa. O ajuste dos pesos 
foi feito dentro de cada domínio hij pelo quociente entre as unidades do respectivo universo 
(Nhij) e as unidades respondentes (n’hij ). Assim, os novos pesos correspondem à expressão 
w’hij=Nhij/n’hij .  
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Algumas providências específicas foram tomadas a propósito desses ajustes: 

a. no caso do quociente ser um número inteiro, cada um dos quatro tipos de 
resposta recebeu o mesmo peso w’hij.  No entanto, quando esse quociente era 
fracionário, atribuiu-se um peso inteiro, para cima ou para baixo, para cada 
unidade respondente, cuidando que a soma dos novos pesos fosse igual ao total 
do universo do domínio Nhij. Esse procedimento de acerto dos pesos dentro do 
domínio hij foi inteiramente aleatório. 

b. nos domínios em que Nhij > 0 e n’hij=0 procedeu-se da seguinte forma:  

• nos domínios hij em que o n’hij = 0  ocorreu nas faixas de tamanho extremo 
(primeira e última), os respectivos Nhij foram somados ao universos do 
domínio de tamanho superior ou inferior mais próximo, situação que obrigou a 
recalcular o valor w’hij  do domínio receptor  desses universos; 

• nos domínios hij onde o n’hij=0  apresentou-se em alguma das faixas de 
tamanho intermediário, manteve-se o mesmo critério, sendo que, em caso de 
dúvida, os Nhij foram somados ao universo do domínio de tamanho superior, 
onde também houve necessidade de recalcular o peso w’ hij . 

3.7 OMISSÕES DE RESPOSTA  

Os dados contidos na Tabela 5, relativos aos totais e às percentagens de entrevistas 
efetivamente realizadas, revelam que, no que se refere ao tamanho dos estabelecimentos, 
essas percentagens são, geralmente, crescentes, na medida que o tamanho das unidades 
aumenta.  

Com efeito, as percentagens de unidades com entrevista realizada, no nível global, vão 
desde um mínimo de 31%, nos estabelecimentos de 1-4 empregados, até uma média de 58%, 
nas unidades de 50 ou mais empregados.  

O mesmo comportamento ocorre em todos os Grupos de ACTs, situação determinada 
pela menor disponibilidade de telefone nas unidades menores e pela maior rotatividade que, 
normalmente, se observa nesses estabelecimentos.   

O exame das respostas por grupo de ACTs reforça a hipótese de que a inexistência de 
telefone pode ter contribuído para esse resultado. É importante ressaltar que em 3 desses 
grupos (Alimentação, Alojamento e Cultura e Lazer), as taxas de respostas, em todas as faixa 
de tamanho, são quase sempre inferiores à correspondente média nacional. Trata-se 
justamente das atividades que apresentam maior desconcentração territorial, o que oprejudica 
o contato telefônico direto com essas unidades.  

Ainda que as distribuições das percentagens de não resposta entre grupos de ACTs 
sejam relativamente homogêneas, levando a crer que elas tenham um caráter marcadamente 
aleatório, com pouca ou nenhuma incidência no cálculo dos coeficientes nos agregados hij. , 
em muitos deles, onde o tamanho da amostra selecionada já era pequeno, diminuiu ainda 
mais, por causa da não resposta. Nesses domínios, as perdas por não resposta poderiam 
comprometer a confiabilidade dos respectivos coeficientes, em função do erro de amostragem 
a eles associados. Mais delicada é a situação de alguns poucos domínios nos quais Nhij>0 e 
nhij=0, pois isso significa que, para esse particular domínio, não se dispõe sequer de algum 
valor para esse coeficiente.  
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À luz dessas questões, foi preciso rever o processo de estimação a ser utilizado no 
cálculo dos coeficientes de atendimentos a residentes e visitantes e avaliar a melhor forma de 
apresentação desses resultados, assuntos abordados nas duas seções subseqüentes. 

 

Tabela 5 
Total e percentual de entrevistas realizadas, por faixa de tamanho e grupo de ACT  

 Total 
 Grupos de Atividade 

Tamanho Alojamento Alimentação Transporte Aux.Transporte 
Agências 
Turismo 

Aluguel 
Transporte 

Cultura  
e Lazer 

          
Total 

         
1-4 86 70 91 110  121 124 93 695 
5-9 168 153 205 195 229 193 176 1.319 
10-19 177 189 215 199 190 126 175 1.271 
20-49 271 265 337 233 117 70 247 1.540 
50-99 233 564 434 92 24 20 156 1.523 
100-249 82 144 373 57 10 6 98 770 
250-499 17 27 251 21 3 2 26 347 
500-999 4 15 144 5 0 1 2 171 
1000 e + 0 8 50 6 0 0 1 65 

Total 1.038 1.435 2.100 918 694 542 974 7.701 

    Percentual     

 Grupos de Atividade 

Tamanho Alojamento Alimentação Transporte Aux.Transporte 
Agências 
Turismo 

Aluguel 
Transporte 

Cultura  
e Lazer 

 Total 

         
1-4 26,9 21,6 28,5 33,3  38,8 39,6 28,9 31,0 
5-9 38,4 35,6 46,6 45,0 53,1 50,0 40,9 44,1 
10-19 43,7 45,7 53,0 49,1 46,9 56,8 42,8 47,7 
20-49 47,7 48,2 59,5 50,5 52,7 56,5 44,4 50,5 
50-99 58,1 54,3 61,8 57,9 61,5 48,8 44,6 55,8 
100-249 54,7 59,5 63,4 60,0 62,5 46,2 57,0 60,3 
250-499 45,9 54,0 64,7 63,6 75,0 50,0 68,4 62,6 
500-999 100,0 62,5 62,9 45,5 0,0 33,3 25,0 61,1 
1000 e + 0,0 61,5 49,5 85,7 0,0 0,0 100,0 53,3 
Total 44,7 46,5 56,2 47,5 48,5 49,0 42,6 48,4 

Fonte: “Pesquisa sobre Indicadores de Mão-de-Obra Formal no Setor Turismo”,IPEA, 2005. 
 
 

3.8. ESTIMAÇÃO DOS COEFICIENTES DE ATENDIMENTO 

3.8.1 Dados básicos para o cálculo dos coeficientes 

Além das três variáveis de classificação, relativas à área geográfica (h), ACTs (i) e 
tamanho dos estabelecimentos (j), conhecidas por meio do CEE, para cada unidade 
selecionada na amostra, três outras variáveis, levantadas pela pesquisa , foram utilizadas para 
o cômputo dos coeficientes : 

a) Meses de funcionamento do estabelecimento, nos últimos 12 meses;  

b) Meses de temporada, alta, média e baixa; 

c) Percentual de atendimento por tipo de clientela (1.Turistas nacionais; 
2.Turistas estrangeiros; e 3. Residentes) para cada temporada (alta, média e 
baixa). 
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Por meio dessas variáveis, foi possível conhecer, para cada unidade (k) e para cada 
mês (m), as percentagens de atendimento por tipo de clientela (p1, p2 e p3).   

Na preparação dessas percentagens mensais, eventuais erros de resposta ou de 
codificação/digitação foram corrigidos, de forma que a soma dessas percentagens, para os três 
tipos de clientela, em cada mês, fosse sempre igual a 100.  

No entanto, as omissões totais de resposta relativas a essas percentagens, em qualquer 
mês, bastante limitadas, não foram objeto de qualquer tipo de imputação, até porque, em 
muitos casos, essas omissões coincidiram com um mês do ano em que o estabelecimento não 
funcionou. 

3.8.2 Fórmulas de cálculo dos coeficientes  

A fórmula de cálculo do coeficiente de atendimento turístico correspondente ao 
domínio hij, no mês m, obedece à seguinte expressão: 

 
hijmk'w

)hijmk2phijmk1p(hijmk'w
chijm

k

k

∑

∑ +
=       

na qual o sub-índice k identifica cada unidade respondente, no domínio hij 
(k=1,2...n’hijm) e w’hijmk representa o peso corrigido de cada uma das k unidades 
efetivamente entrevistadas, no domínio hij, no mês m.  

Dessa forma, chijm equivale à média aritmética ponderada da soma das percentagens 
correspondentes a visitantes (p1 e p2). Ressalta-se que uma mesma unidade respondente pode 
ou não apresentar resposta no mês m, motivo pelo qual o valor de n’hij, com o qual se calcula 
o respectivo coeficiente, pode variar mês a mês. 

Por sua vez, o coeficiente agregado para a composição Área Geográfica (h)- ACTs (i), 
corresponde à média aritmética ponderada dos chijm pelas correspondentes somas dos pesos 
de cada um dos j tamanhos integrantes da composição hi, adotando, portanto, a seguinte 
expressão: 

 
∑

∑ ∗
=

j

j

hijm'W

chijmhijm'W

chim , na qual hijm'W = hijmk'w
k
∑  

Nesse cômputo, o coeficiente agregado chim  refere-se a uma amostra de tamanho 

∑=
j

hij'nhi'n , razão pela qual os erros de amostragem são bem menores que os associados a 
cada um dos domínios hij integrantes desse agregado.  

3.9 CRITÉRIO PARA DIVULGAÇÃO DOS COEFICIENTES DE 
ATENDIMENTO 

As expressivas perdas de entrevistas telefônicas, embora previstas, oriundas 
principalmente da ausência de contato ou telefone errado, representaram uma significativa 
redução no tamanho da amostra. A perda de quase metade da amostra selecionada obrigou a 
reformular o critério previsto de cômputo dos coeficientes que servirão de base para a 
preparação das estimativas anuais e mensais sobre o emprego formal, assunto que é tratado na 
última seção deste documento.  
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Embora os tamanhos da amostra de muitos domínios hij, ou seja, o cruzamento das 
três variáveis de classificação (área geográfica, setor de atividade e tamanho dos 
estabelecimentos) fossem suficientes para o cálculo dos coeficientes de atendimento, 
proporcionando uma boa confiabilidade às respectivas estimativas de emprego, em outros 
domínios, esses tamanhos se apresentavam insuficientes para garantir a mesma qualidade dos 
resultados. No intuito de divulgar e utilizar esses coeficientes em bases confiáveis, apoiadas 
numa metodologia homogênea, duas decisões sobre os coeficientes foram adotadas: 

a) a variável “tamanho dos estabelecimentos”, embora utilizada no cômputo dos 
coeficientes agregados hi, não será considerada na divulgação dos coeficientes 
de atendimento turístico. Os diferenciais existentes entre os valores médios dos 
coeficientes correspondentes às faixas de tamanho de um mesmo agregado hi 
são, via de regra, menos expressivos que os geográficos ou setoriais, não 
agregando valor analítico caso as estimativas de emprego viessem a ser 
discriminadas também segundo o tamanho das unidades; 

b) apesar dos ganhos de confiabilidade estatística que essa opção oferece, ainda 
existem agregados hi cujos tamanhos da amostra são insuficientes para garantir 
a qualidade dos resultados. Trata-se, em geral, de combinações de Grupos de 
ACTs e Estados onde os universos de unidades são menores, originando 
tamanhos de amostras pequenos que implicam erros de amostragem 
expressivos para essas combinações hi. Frente a essa situação, optou-se pela 
adoção de coeficientes hi mais agregados, pela combinação de unidades 
geográficas com características quanto à localização geográfica e/ou 
econômicas semelhantes. Na definição dessas combinações, cuidou-se que o 
novo contexto geográfico, para o qual serão calculados os coeficientes mensais 
de atendimento hi, reunisse um mínimo de duzentas entrevistas efetivas na 
pesquisa. 

Os resultados dos coeficientes de atendimento mensais permitem reconhecer as áreas 
geográficas onde foi necessário compor coeficientes mais agregados, mediante a reunião de 
dois ou mais estados. Por exemplo, em lugar de calcular coeficientes regionais válidos para 
todos os estados da mesma região, como poderia ter ocorrido na região Norte, optou-se pela 
reunião, por um lado, dos estados de Rondônia, Roraima e Acre, que têm em comum o fato de 
serem fronteiriços, com centros urbanos mais próximos de outros países; por outro lado, dos 
estados do Amazonas, Amapá e Tocantins, que não têm essas mesmas características e 
apresentam vínculo econômico mais próximo com o estado do Pará. 

As restrições geográficas no tamanho definitivo da amostra levaram a adotar as 
seguintes agregações, para possibilitar a divulgação de coeficientes de atendimento confiáveis 
para os agregados hi: 

1. Região Norte :  
 

Rondônia, Acre e Roraima  
Pará 
Amazonas, Amapá e Tocantins    
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2. Região Nordeste 
 

Maranhão e Piauí 
Ceará 
Rio Grande do Norte e Paraíba 
Pernambuco 
Alagoas e Sergipe 
Bahia 

 
3. Região Sudeste 

 
Minas Gerais 
Espírito Santo 
Rio de Janeiro 
São Paulo 

 
4. Região Sul 

 
Paraná 
Santa Catarina 
Rio Grande do Sul 

 
5. Região Centro-Oeste 

 
Mato Grosso do Sul e Mato Grosso 
Goiás 
Distrito Federal 

Para cada uma dessas 19 novas agrupações geográficas foram calculados coeficientes 
mensais de atendimento turístico, correspondentes à soma ponderada das percentagens de 
serviços prestados a visitantes nacionais e estrangeiros, discriminados segundo cada um dos 7 
Grupos de ACTs.  

4. COMENTÁRIOS SOBRE A MEDIÇÃO DIRETA DO EMPREGO, C OM 
O USO DE COEFICIENTES DE DEMANDA TURÍSTICA, CONSTRU ÍDOS 
MEDIANTE CONSULTA DIRETA AOS ESTABELECIMENTOS 

A medição do emprego no turismo pode ser realizada de forma direta ou indireta. A 
medição indireta do emprego, coerente com a metodologia da Conta Satélite de Turismo, 
garante a correspondência das estimativas com os agregados do Sistema de Contas Nacionais. 

Essa forma de medição depende da conciliação entre fontes relativas à oferta e à 
demanda de produtos turísticos, que, por sua vez, exigem um conhecimento detalhado da 
demanda. As informações oferecidas pela Pesquisa de Demanda Interna e Externa, ainda 
insuficientemente desenvolvidas no sistema de estatísticas do turismo no Brasil, não permitem 
seu cruzamento com as informações relativas à oferta, mesmo se complementadas com dados 
de outra fontes, como a Pesquisa de Orçamento Familiar, realizada pelo IBGE.  

Do lado da oferta, há menos restrições, pois se dispõe, tanto das pesquisas econômicas 
que alimentam o Sistema de Contas Nacionais, como de registros administrativos do 
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Ministério do Trabalho e Emprego, que disponibilizam informações detalhadas sobre a 
ocupação nas ACTs.  

Diante dessa situação, o Ipea buscou uma alternativa para apropriar a participação do 
consumo de turistas e de residentes nos estabelecimentos que operam nas ACTs. Essa 
alternativa consistiu na construção de coeficientes de demanda turística, calculados com base 
em uma pesquisas de campo realizada em cerca de 8 mil estabelecimentos que operam em 
sete grupos de ACTs: alojamento, alimentação, transporte, auxiliar de transportes, agências de 
viagem, aluguel de transportes e cultura e lazer.  

Os questionários aplicados nessa pesquisa identificaram a percepção dos gerentes dos 
estabelecimentos sobre a composição da clientela de seus estabelecimentos, em percentuais de 
turistas e de residentes, nos doze meses do ano 

A metodologia concebida para a construção desses coeficientes parte de alguns 
pressupostos: 

 - os gerentes dos estabelecimentos têm uma percepção válida da proporção de seus 
clientes turistas e residentes. 

 - essa proporção é sazonal, mas não é sujeita a alterações estruturais importantes em 
prazos curtos (inferior a cinco anos), em níveis geográficos agregados (estados). 

 - a proporção dos empregados que atendem turistas é semelhante à proporção de 
turistas atendidos. 

A percepção dos gerentes sobre a composição de sua clientela, sem dúvida, é 
heterogênea entre estabelecimentos, podendo variar entre aqueles mais organizados e que 
dispõem de levantamento sistemático de dados sobre o mercado e aqueles para os quais essa 
informação não é considerada relevante. Esse conhecimento da clientela é diferenciado, 
também, segundo o ramo de atividade do estabelecimento, segundo a dimensão do 
estabelecimento e de acordo com a acuidade da visão empresarial dos dirigentes.  

Distorções na medição podem resultar da subjetividade da percepção do entrevistado 
sobre o fenômeno e também do fato de que alguns estabelecimentos pesquisados 
desenvolvem mais de uma atividade, não estando discriminada nos registros administrativos a 
devida apropriação da mão de obra ocupada em cada uma dessas atividades.  

Com relação à perenidade dos coeficientes, é razoável supor que os eles podem sofrer 
alterações em função das mudanças que ocorrem na estrutura e situação econômica, nacional 
e local, e nas  tendências que o turismo nacional e internacional venham a apresentar. As 
mudanças de hábitos de consumo das famílias, como por exemplo a intensidade com que  
fazem refeições fora do domicílio, também afetam a estrutura da demanda de 
estabelecimentos que operam em ACTs.  

Mesmo assim, considerou-se que sua utilização por prazos inferiores a cinco anos 
seria admissível, já que a composição dos gastos das famílias, principal determinante dos 
coeficientes de demanda turística, é relativamente estável em períodos curtos, sobretudo em 
espaços geográficos mais agregados, como os estados, para os quais se calculam os 
coeficientes.  

Acredita-se que a atualização periódica desses coeficientes, mediante a realização de 
novas pesquisas de campo com o mesmo propósito, poderá contribuir para atenuar as 
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distorções apontadas, ou, ao menos, identificar as ressalvas que envolvem o emprego dessa 
metodologia. 

5 PREPARAÇÃO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS DE EMPREGO DO 
TURISMO, COM BASE NOS DADOS DA RAIS 

A preparação de estimativas mensais de emprego no turismo, discriminadas por UF 
(h) e grupos de ACTs (i), valendo-se dos coeficientes de atendimento turístico hi obtidos pela 
pesquisa de campo realizada pelo IPEA, exige que, previamente, se façam correções nesses 
coeficientes para reproduzir as distribuições do emprego formal vigentes nesses contextos, 
ano a ano. Também é preciso construir séries mensais de emprego global (turístico e não 
turístico) relativas a cada um dos agregados hi, sobre os quais esses coeficientes de 
atendimento corrigidos serão aplicados. Para ambos os propósitos, os dados da RAIS são 
indispensáveis. 

5.1. CÁLCULO DOS FATORES DE CORREÇÃO DOS COEFICIENTES DE 
ATENDIMENTO TURÍSTICO 

Com vista a adequar os coeficientes de atendimento da pesquisa para a geração de 
estimativas mensais de emprego mediante o uso da RAIS, foram calculados fatores de 
correção (CHix) para cada ano x da RAIS. Os fatores de correção assumem a forma de 
quocientes entre os valores médios que teriam resultado do uso das distribuições de emprego 
da RAIS em 31-12 de cada ano, como critério de ponderação dos coeficientes médios cHiJ 
obtidos pela pesquisa e as médias que, alternativamente, poderiam ter sido calculadas usando-
se as ponderações correspondentes às distribuições dos estabelecimentos existentes no CEE, 
em julho de 2004: 

 
)CEE(HiJ'N/cHiJ*HiJ'N

)RAIS(HiJx''N/cHiJ*HiJx''N
CHix

∑∑
∑∑=  ,  

na qual N’’HiJx  representa o total de emprego da RAIS, no ano x, e N’HiJ, o total dos 
estabelecimentos do CEE, enquanto os sub-índices H e J se referem a agregações geográficas 
no nível das 5 regiões (Norte, Nordeste, Sudeste,Sul e Centro-Oeste) e a 3 estratos de 
tamanho (1-9 empregados, 10-49 e 50 e mais empregados), respectivamente.  

Essas reagrupações obedecem à necessidade de garantir maior estabilidade temporal 
aos coeficientes que serão utilizados em definitivo na preparação das séries de emprego e, 
sobretudo, para evitar eventuais faltas de correspondência entre os resultados das duas fontes 
(defasagem temporal, omissões de resposta, erros de auto-declaração de atividade econômica, 
estoques zerados), bem como as já comentadas insuficiências de tamanhos das amostras da 
pesquisa, para calcular os coeficientes médios por meio de um maior detalhamento.  

O exame dos valores dos coeficientes CHix revela que, apesar de na média nacional 
eles se apresentarem sempre ligeiramente superiores a 1, no nível das ACTs, as correções dos 
coeficientes de atendimento da pesquisa em grupos como Alimentação, Auxiliar de 
Transportes e Cultura e Lazer são largamente superiores a 1. Ao contrário, no grupo 
Transportes, esses corretores alcançam valores nacionais próximos a 0,93.  

5.2 CONSTRUÇÃO DAS SÉRIES MENSAIS DE EMPREGO 
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A elevada e estável cobertura que a RAIS vem apresentando a respeito do emprego 
formal, ao longo de mais de uma década, fizeram com que esse registro administrativo 
reunisse condições favoráveis para a elaboração de séries homogêneas de emprego relativas 
aos agregados hi, a partir das quais serão preparadas as respectivas estimativas de emprego do 
turismo.  

A elaboração dessas estatísticas básicas deve ficar sujeita à observância de três 
premissas técnicas, indispensáveis para garantir a consistência entre os dados anuais e 
mensais levantados por essa fonte: 

a) a aceitação dos dados relativos aos estoques de emprego formal em 31-12, 
divulgados pela RAIS de cada ano. Nesse caso, a diferença de estoques de 
emprego entre dois anos sucessivos, x e x-1, representa a geração/perda de 
emprego anual ocorrida no ano x em cada um desses agregados hi: Vhix = 
Ehi(x)-Ehi (x-1), onde Ehi (x) e E hi (x-1) correspondem aos estoques de 
empregos formais da composição hi, no último dia do ano x e x-1, 
respectivamente; 

b) a aceitação dos dados relativos às admissões mensais de empregos formais, 
divulgadas pela mesma fonte, para os mesmos agregados, no ano de referência 
x: Ahi(xm); 

c) o ajuste dos dados referentes aos desligamentos mensais informados pela RAIS 
do ano x: Dhi(xm), mediante fatores de ajuste anual (fa) calculados a partir da 
relação: 

fahix = D’hix/ Dhix = (Ahix - Vhix) / Dhix 

Os fatores de ajuste dos desligamentos servem, basicamente, para repor as omissões de 
respostas de desligamentos ocorridas na RAIS, notadamente as relativas às unidades extintas e 
às eventuais substituições e incorporações. O ajuste dos desligamentos mensais, quando feito 
por esse único fator anual fahix, permite manter a proporcionalidade dos desligamentos 
mensais originalmente informados na RAIS, no ano x.  

O atendimento das premissas acima permite garantir a igualdade: 

  )x(Ehi)}xm(Dhi)xm(hiA{)1x(Ehi
12

1m

=−+− ∑
=

,  

a mesma que serve para a obtenção das séries mensais de emprego para cada contexto 
hi (Ehixm). 

5.3 DETALHAMENTO RELATIVO À CONSTRUÇÃO DAS SÉRIES D E 
EMPREGO ESTADUAIS, DISCRIMINADAS POR GRUPOS DE ACTs. 

O detalhamento dos procedimentos utilizados na construção das estimativas da 
ocupação formal, a partir dos dados da RAIS, por estado, a seguir descrito, corresponde à 
transcrição de relatório de pesquisa do IPEA elaborado em 2005 e refere-se às estimativas 
preparadas para o período de dezembro 2002 a dezembro 2004.  

Cabe observar que, desde então, não ocorreram alterações metodológicas que 
afetassem o cálculo das estimativas da ocupação formal para períodos subseqüentes e que, no 
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capitulo 9 deste documento, apresentam-se estimativas mais recentes, cuja elaboração seguiu 
os mesmos procedimentos.  

As séries de emprego mensais correspondentes a cada agregado hi, tendo por base os 
dados da RAIS, foram preparadas cobrindo o período dezembro-2002/ dezembro 2004. Para 
tanto, foram utilizadas as bases agregadas de dados dessa fonte; divulgadas anualmente pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, na forma de CD, junto com o software SGT 7.0, 
que próprio MTE disponibiliza aos usuários para permitir a consulta a essas bases.  

5.3.1 Especificações utilizadas na obtenção dos dados referentes ao 31-12 de cada 
ano 

a) UFs: todas; 

b) Tipo de estabelecimentos: CNPJ e CEI 

c) Tamanho dos estabelecimentos: 1 ou mais empregados; 

d) Classificação: CLASSE CNAE 95 - atualizada em 38 ACTs e 7 Grupos de 
ACTs, conforme definições apresentadas na seção 2.2 deste documento; 

e) Tipo de vínculo: 8 categorias de celetistas e 3 de estatutários. A inclusão dessas 
últimas assume que os poucos vínculos que aparecem nas 38 ACTs 
selecionadas na RAIS, nessas categorias, ocorreram por erro de declaração ou 
problema de enquadramento de estabelecimentos, haja visto que as Atividades 
Características do Turismo consideradas para efeito da preparação das 
estimativas são de natureza estritamente privadas. 

5.3.2 Especificações utilizadas na obtenção dos dados mensais referentes às 
Admissões e Desligamentos da RAIS em cada ano. 

a) UFs: todas; 

b) Tipo de estabelecimentos: CNPJ e CEI; 

c) Tamanho dos estabelecimentos: 0 ou mais empregados; 

d) Classificação: CLASSE CNAE 95 - atualizada em 38 ACTs e 7 Grupos de 

ACTs, conforme definições apresentadas na seção 2.2 deste documento; 

e) Tipo de vínculo: 8 categorias de celetistas e 3 de estatutários; 

f) Admissões: todas as ocorridas, mês a mês, em cada ano considerado; 

g) Desligamentos: todos os ocorridos, mês a mês, em cada ano considerado; 

5.4 CÁLCULO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS DE EMPREGO DO T URISMO 

As estimativas mensais de emprego formal do turismo correspondentes ao mês m, do 
ano x (EThixm), obedecem à seguinte expressão:  

Ethixm = Ehixm * chim * CHix  

onde Ehixm é a estimativa de Emprego (turístico e não turístico) do agregado hi, 
preparada para o mês m, no ano x, por meio da RAIS, aplicando os procedimentos descritos; 
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chim refere-se ao coeficiente de atendimento específico desse mesmo agregado hi para o mês 
m, baseado na Pesquisa e CHix designa o correspondente fator de correção anual desses 
coeficientes. 

6. PREPARAÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE EMPREGO DO TURISMO , 
COM BASE NOS DADOS DO CAGED 

A principal limitação das estimativas da ocupação formal, elaboradas a partir dos 
dados da RAIS, é o fato de que os dados dessa fonte são disponibilizados pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego com defasagem superior a onze meses. Isso restringe sua utilização para 
acompanhamento conjuntural da ocupação nas ACTs, demandado, sobretudo, pelos gestores 
das políticas públicas.  

Com o intuito de superar essa limitação, concebeu-se uma metodologia utilizando os 
dados do CAGED, que é descrita neste item. 

6.1 O CAGED 

A lei 4923/65, pela qual se criou o primeiro seguro-desemprego no país, determinou 
que todo estabelecimento que tivesse tido admissão ou desligamento de trabalhador celetista, 
no decorrer do mês x, ficava obrigado a declarar essas movimentações ao MTE, de forma 
nominal, até o 15º dia do mês subseqüente, x+1.  

O mesmo instrumento legal especificou que os dados tinham de ser declarados em 
formulário específico, cujo conteúdo devia incluir: nome, sexo, idade, ocupação, data de 
admissão ou desligamento e outros dados relativos aos salários de cada empregado, 
contratado ou demitido. Esse registro, de natureza fiscalizadora e operacional, passou a ser 
denominado Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED. 

A carência de informações conjunturais a propósito da geração de empregos, por áreas 
geográficas e setoriais, fez com que os dados agregados do CAGED fossem cada vez mais 
procurados e utilizados, embora, nos primeiros anos, a sua cobertura fosse limitada e a própria 
geração dos dados, bastante demorada, já que os resultados eram elaborados manualmente.   

Aos poucos, esse registro ganhou o reconhecimento das empresas e, assim, a cobertura 
das movimentações mensais foi crescendo paulatinamente. Na última década, com a 
informatização total do sistema, a qualidade e agilidade dos dados do CAGED melhoraram 
significativamente, embora, ainda hoje, não apresente o padrão de qualidade e de cobertura 
exibido pela RAIS.   

Nessas condições, qualquer exercício de uso conjunto dos dados da RAIS e do 
CAGED exige cautela. A formação de séries históricas baseadas nos dados de estoques de 
empregados e movimentações da RAIS, até o último ano para o qual esses dados estão 
disponíveis, não pode ser atualizada pela simples leitura do saldo A-D do CAGED mensal. As 
subestimações dos agregados correspondentes às Admissões e Desligamentos de cada 
domínio hi, em cada mês m, declaradas no CAGED, devem ser corrigidas separadamente, 
para manter correspondência com as respectivas movimentações da RAIS.   

No item seguinte, apresenta-se a forma com que essas correções dos valores originais 
de Achim e Dchim do CAGED foram feitas, de modo a atualizar as séries de emprego relativas 
às 38 ACTs, antes da utilização dos coeficientes de atendimento turístico (chim) e os 
respectivos corretores (CHix).  
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6.2 Preparação dos dados do CAGED correspondentes a 2007 

O detalhamento dos procedimentos utilizados na construção das estimativas da 
ocupação formal, por estado, com base nos dados do CAGED, a seguir descrito, corresponde 
à transcrição de relatório do IPEA elaborado em 2008 e refere-se às estimativas preparadas 
para o período posterior a janeiro de 2007.  

Cabe observar que, desde então, não ocorreram alterações metodológicas que 
afetassem o cálculo das estimativas da ocupação formal para o período subseqüente e que, no 
capitulo 9 deste documento, apresentam-se estimativas mais recentes, cuja elaboração seguiu 
os mesmos procedimentos.  

As especificações utilizadas na leitura dos dados mensais originais do CAGED foram 
as seguintes: 

• UFs: todas; 

• Tipo de estabelecimentos: CNPJ e CEI; 

• Classificação CLASSE CNAE 95 - atualizada em 38 ACTs e 
posterioragregação em 7 grupos de ACTs. 

• Movimentações consideradas: Admitidos (Achim) e Desligados (Dchim), 
separadamente.  

• Meses: janeiro a dezembro de 2007 

Salienta-se que, diferentemente das mudanças verificadas na classificação CNAE 
utilizada na RAIS 2006, o CAGED continuou utilizando a classificação Classe CNAE 95, o 
que pode acarretar inconsistências entre as movimentações dessas fontes, por meio das quais 
se calculam os fatores de correção de Admissões (A) e Desligamentos (D) do CAGED.  

6.3 Ajuste dos dados de Admissões e Desligamentos do CAGED, para 
compatibilizá-los com os estimados para a RAIS  

De modo geral, os totais de Achim e Dchim divulgados pelo CAGED, para cada domínio 
hi, ao longo de 2006, apresentam razoável correspondência com as Estimativas ARhim e D Ŕhim  
preparadas para o mesmo ano por meio da RAIS, embora os primeiros, geralmente, sejam 
menores, em virtude dos problemas de cobertura comentados a propósito do CAGED. 

Partindo dessa aproximação, fatores de ajuste calculados separadamente para as 
movimentações originais A e D do CAGED, em 2006, permitiram a expansão dos resultados 
mensais do CAGED, no intuito de manter comparabilidade com os obtidos pela RAIS.  

Os fatores de correção FAchim e FDchim foram calculados pelos quocientes: 

  FAchim 06= ARhim 06/ Achim 06    e 

  FDchim 06 = D Ŕhim 06 / Dchim 06 
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Dessa forma, os valores de A’ e D’ estimados para os domínios hi, a partir de janeiro 
de 2007, foram calculados com a multiplicação dos valores originais de A e D do CAGED 
pelos respectivos fatores: 

  A’ chim07( 06) =  A chim07(06) x FAchim06   e 

  D’ chim07(06) =  D chim07 (06) x FDchim 06    

6.4 Tratamento de situações especiais 

Em alguns domínios hi, particularmente os menos expressivos do ponto de vista do 
emprego, podem ocorrer situações atípicas que requerem solução diferente. A seguir, 
detalham-se os procedimentos específicos adotados em 2006 para fazer frente a essas 
situações: 

• Existência de movimentações Ahim ou D´him na RAIS-2006 e ausência delas 
no CAGED do mesmo ano: nesse caso, o fator de correção a ser utilizado foi igual 
à média anual do domínio hi;  

• Na situação contrária, ou seja, movimentação zerada na RAIS e existência dela 
no CAGED: optou-se pela mesma solução anterior; 

• Valores extremos do fator de correção para o domínio him, superiores a 5,0 ou 
inferiores a 0,2: adotaram-se esses valores, máximo ou mínimo, respectivamente. 

6.5 Comentários sobre os valores dos fatores de correção RAIS/CAGED-2006 

Da mesma forma que em 2004, os valores médios anuais dos fatores de correção são, 
geralmente,  superiores a 1, o que reafirma o comentário feito na ocasião, no sentido de que as 
omissões das movimentações registradas pelo CAGED são quase sempre superiores às 
contabilizadas pela RAIS. Entretanto, entre os desligamentos, aparecem, com maior 
freqüência do que em 2004, valores inferiores a 1, e, inclusive, um valor negativo.  

Esses resultados inesperados podem ser atribuídos, em boa medida, às mudanças na 
classificação CNAE incorporadas na RAIS 2006, sem que elas tenham sido incorporadas nos 
resultados mensais divulgados pelo CAGED. Nesse sentido, boa parte desses fatores de 
correção problemáticos corresponde a atividades vinculadas ao grupo Transporte, justamente 
aqueles onde as alterações de código e os reenquadramentos de unidades foram mais 
expressivos. 

Também importante é a comparação dos fatores de expansão das movimentações do 
CAGED entre as UFs. As percentagens de ajuste do CAGED, nos estados do Sudeste e Sul, 
situam-se em patamares inferiores aos registrados nas demais regiões, deixando em evidência 
que, nesses estados, o CAGED apresenta coberturas mais elevadas do que nas outras regiões. 

Em alguns domínios hi, os valores dos fatores de correção correspondentes às 
Admissões superam os relativos aos Desligamentos, ao passo que, em outros, ocorre o 
contrário. De modo geral, as omissões de resposta de Desligamentos no CAGED predominam 
sobre as Admissões nos estados da região Sudeste, enquanto que nas ACTs vinculadas ao 
Alojamento, os fatores de ajuste das Admissões (A) são sempre superiores aos dos 
Desligamentos (D).   
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Em síntese, os comentários anteriores reiteram a necessidade de que as 
movimentações Admissões e Desligamentos, divulgadas pelo CAGED, sejam corrigidas antes 
de serem utilizadas para gerar estimativas atualizadas do emprego no turismo compatíveis 
com as preparadas por meio da RAIS.   

A expansão dos dados do CAGED por meio dos quocientes entre as movimentações 
da RAIS e do CAGED merece os seguintes comentários adicionais: 

a) A evolução do CAGED, notadamente a relativa aos ganhos de cobertura 
espacial e setorial, afetam as séries históricas preparadas a partir dessa fonte, comprometendo 
principalmente os domínios hi menos expressivos.  

Assim, os valores dos fatores de correção das movimentações do CAGED, fazendo 
uso da última RAIS, apresentam tendência geralmente declinante ao longo do tempo. Mais 
ainda, a evolução da cobertura das Admissões e Desligamentos pode estar ocorrendo de forma 
desigual, o que levaria a superestimar ou subestimar os fatores de correção dessas 
movimentações.  

Por esses motivos, o uso dos dados do CAGED na preparação das estimativas do 
emprego no turismo deve ficar circunscrito aos meses posteriores à última RAIS. 

Mesmo assim, deve-se ter presente que os valores dos fatores de correção, 
calculados para 2006, a serem usados junto com os dados mensais do CAGED 2007, tendem a 
aumentar a geração de emprego no turismo, viés que pode ser ainda mais significativo se os 
ganhos de cobertura das movimentações do CAGED forem mais expressivos nas Admissões.  

b) Nada garante que os fatores de correção calculados para o último ano da RAIS 
(2006) serão os mesmos no futuro próximo. Essa é a razão que leva a recomendar que as 
estimativas de Admissões e Desligamentos, para os meses posteriores à última RAIS, tenham 
caráter provisório. Nesse sentido, reitera-se a recomendação de que as estimativas mais 
atualizadas, obtidas por meio do CAGED, vigorem até o momento em que se disponha dos 
dados da nova RAIS; 

c) Por último, as estimativas provisórias, correspondentes a períodos posteriores à 
nova RAIS, deverão ser revisadas com os novos fatores de correção calculados com a nova 
RAIS. Assim, quando se dispuser dos dados da RAIS, novos valores para esses fatores 
deverão ser calculados e utilizados para revisar as estimativas provisórias.   

6.6 Preparação das estimativas mensais de emprego do turismo, após a última 
RAIS. 

A preparação das estimativas atualizadas do emprego no turismo, por meio do 
CAGED, relativas aos meses posteriores ao último ano da RAIS, foi feita em duas etapas. Na 
primeira, foram estimados os valores mensais de Admissões e Desligamentos do turismo, 
correspondentes a cada domínio hi, usando os mesmos coeficientes de atendimento (chim) e a 
correção deles (Chix) utilizados no ano 2006. Na segunda, o emprego mensal no turismo, do 
domínio hi, foi calculado mediante o somatório do emprego no turismo, vigente no último 
mês m-1 e o respectivo saldo (A-D) do turismo correspondente ao mês m, estimado na etapa 
anterior. 

A seguir, explicitam-se as fórmulas utilizadas nessas etapas. 
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Etapa 1: Cálculo do A e D do turismo para o domínio hi, no mês m  

a) Admissões do turismo (AT): 

AT him07(06) = A’ chim07( 06) x chim x CHix  

b) Desligamentos do turismo (DT):  

DT him07(06) = D’ chim07( 06) x chim x CHix  

Etapa 2: Cálculo do Emprego do Turismo (ET) para o domínio hi, no mês m 

ET him07(06) = ET hi(m-1) +  (AT him07(06) - DT him07(06) ) 

Dessa forma, a estimativa de emprego para o domínio hi, no mês de janeiro de 2007, 
corresponde a: 

ET hi jan 07=  ET hi dez 06 + ( AT hi jan 07 - DT hi jan 07 ).  

7 PREPARAÇÃO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS RELATIVAS À OCUP AÇÃO 
INFORMAL DO TURISMO, COM BASE NOS DADOS DA PNAD 

As dimensões e características dos trabalhadores informais só podem ser conhecidas 
com o uso de dados oriundos dos domicílios, notadamente os provenientes do Censo 
Demográfico - CD - ou da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios -PNAD.  

Elas são, também, as únicas fontes contínuas a terem representatividade estatística no 
nível estadual ou superior, com a vantagem adicional de permitirem o acesso de qualquer 
usuário às correspondentes bases de micro-dados.  

Neste documento, se faz uso da PNAD, em virtude do seu conteúdo ser mais completo 
e atualizado para apreciar a diversidade do quadro trabalhista nacional, embora admitindo que 
esses dados apresentam limitações associadas ao caráter pontual do levantamento, referido a 
uma única semana do ano, insuficiência dos tamanhos das amostras quando referidos a 
domínios geográfico-ocupacional menores e, ainda, problemas de detalhamento das atividades 
econômicas.  

7.1 - COMENTÁRIOS SOBRE A PNAD  

7.1.1 Aspectos gerais 

A PNAD é um levantamento por amostragem domiciliar, com periodicidade anual, 
efetivado pelo IBGE, geralmente, na última semana do mês de setembro. Os dados são 
levantados por meio de uma amostra probabilística que, atualmente, cobre as áreas urbanas e 
rurais de todos os Estados. 

Essa amostra é selecionada em três etapas: 

- na primeira, municípios, ou conjuntos deles, são selecionados com probabilidade 
proporcional ao seu tamanho, garantindo, assim, a presença dos mais importantes, além de 
outros menos expressivos;  
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- na segunda, selecionam-se alguns setores censitários, ou seja, áreas que, geralmente, 
reúnem entre 150 e 350 domicílios, escolha também efetivada com probabilidade 
proporcional ao tamanho;  

- finalmente, dentro dos setores censitários selecionados, com prévia listagem 
atualizada dos domicílios neles existentes, são sorteados os domicílios que serão 
entrevistados, de forma a garantir igual probabilidade de seleção para os domicílios de um 
mesmo contexto geográfico.  

Agentes especialmente treinados para os trabalhos de supervisão e entrevista garantem 
a lisura e qualidade dos dados levantados em campo. Por outro lado, o processo de estimação, 
ou seja, a expansão dos resultados da amostra para o respectivo universo que se pretende 
representar, é efetivado fazendo uso de uma projeção independente da população para as áreas 
geográficas de estimação, sejam elas áreas metropolitanas ou estados. 

7.1.2 Evolução da cobertura geográfica   

Por mais de três décadas, a cobertura geográfica da PNAD referiu-se às áreas urbanas 
e rurais dos estados do país, excetuando-se as áreas rurais de seis estados da região Norte: 
Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. De 2004 em diante, esses contextos 
rurais foram incorporados ao levantamento, fazendo com que a cobertura da PNAD atingisse 
100% do território nacional.  

Essa ampliação territorial deve ser levada em consideração no momento de comparar 
os resultados expandidos das PNADs até 2003, com os correspondentes a 2004 em diante.  

Nesse sentido, as estimativas da ocupação informal do turismo, 2002 – 2008, 
apresentadas neste documento, foram preparadas fazendo ajustes nos dados de 2002 e 2003. 
Esses ajustes tiveram por base as percentagens de incidência rural nesses estados, revelados 
pela PNAD 2004.   

7.1.3 Evolução dos tamanhos da amostra da PNAD 

A comparação dos tamanhos das amostras de domicílios das PNADs de 2002 e 2005 
e, sobretudo, as distribuições dessas amostras por estados oferecem um bom retrato acerca da 
qualidade dos dados e suas restrições de uso.   
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Tabela 6 

Tamanhos das amostras e estimativas de domicílios das PNADs 2002 e 2005 

  

Tamanho das amostras 

(nº de domicílios) 

Estimativas de domicílios 

(nº de domicílios) 

  2002 2005 2002 2005 

      

Rondônia  1.186 1.772 253.911 430.747 

Acre  671 1.137 96.388 162.617 

Amazonas  1.773 2.363 513.693 824.567 

Roraima  385 547 69.546 97.465 

Pará  4.454 5.771 1.068.927 1.703.477 

Amapá  511 756 97.732 135.107 

Tocantins  1.395 1.628 310.849 355.502 

Maranhão  1.684 1.796 1.348.933 1.442.500 

Piauí  1.383 1.504 705.691 776.282 

Ceará  6.053 6.628 1.888.362 2.133.385 

Rio Grande do Norte 1.531 1.813 732.438 802.732 

Paraíba  1.965 2.119 864.599 939.057 

Pernambuco 6.666 7.367 2.107.865 2.252.433 

Alagoas  1.574 1.628 719.357 760.130 

Sergipe  1.506 1.670 472.506 551.637 

Bahia  9.530 10.319 3.392.165 3.687.867 

Minas Gerais 10.344 10.935 5.130.658 5.625.676 

Espírito Santo 1.976 2.147 910.766 1.006.899 

Rio de Janeiro 8.214 8.617 4.647.400 4.944.333 

São Paulo  13.230 13.882 11.053.239 12.196.428 

Paraná  5.716 6.020 2.874.644 3.111.779 

Santa Catarina 2.868 3.077 1.623.175 1.801.951 

Rio Grande do Sul 9.394 9.943 3.227.516 3.464.544 

Mato Grosso do Sul 1.979 2.204 610.635 680.016 

Mato Grosso 2.211 2.391 720.381 791.678 

Goiás  4.608 5.028 1.516.954 1.698.103 

Distrito Federal 2.957 3.212 600.329 675.709 

TOTAL  105.764 116.274 47.558.659 53.052.621 
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Os dados da Tabela 6 demonstram, primeiramente, que nos 6 estados da região Norte 
onde ocorreu a incorporação das áreas rurais houve, realmente, um incremento considerável 
das respectivas amostras.  

Por outro lado, embora o crescimento, nesses três anos, de 9,9% no total de domicílios 
pesquisados em nível nacional,  seja inferior ao de 11,6% no total dos domicílios estimados, o 
que poderia sugerir ligeira perda de atualização da amostra, é inegável que, de modo global, 
esses tamanhos são suficientes para a geração dos grandes agregados demográficos e 
ocupacionais, no nível estadual e das regiões metropolitanas.   

As exceções podem ser os estados do Acre, e, particularmente, Roraima e Amapá, 
onde os tamanhos das amostras, mesmo considerando a incorporação das áreas rurais, são 
críticos, não oferecendo a mesma qualidade de resultados que os demais estados.  

Mais importante ainda é destacar que, quando se trabalha com domínios populacionais 
menos expressivos, como é o caso da ocupação informal no turismo, o tamanho das amostras 
nesses três estados, bem como em outros com limitado número de domicílios pesquisados, 
pode prejudicar ainda mais a qualidade dos parâmetros com os quais as estimativas são 
preparadas.  

Em virtude dessa restrição, alguns quocientes do tipo ocupação informal / emprego 
formal das PNADs de 2002 a 2005, calculados por estado e pelos 7 agrupamentos de ACTs, 
tiveram de ser ajustados para garantir a comparabilidade dos resultados desses domínios, ao 
longo desses anos.   

7.1.4 Preparação das Estimativas na PNAD 

Seguindo prática internacionalmente aceita, os resultados da PNAD são preparados 
usando-se uma projeção da população total para cada área ou domínio de estimação,  
calculadas para o mês de setembro de cada ano, mediante o método das componentes, que 
leva em consideração dados sobre a natalidade, mortalidade e migrações.  

A diferença de outros países, onde essas projeções são detalhadas por sexo, idade ou 
áreas de residência, é que, na PNAD, elas se referem a um único total, situação que pode 
dificultar a comparabilidade de resultados ao longo do tempo, particularmente quando se trata 
de domínios geográfico-ocupacionais menores.  

Essa modalidade de estimação, que substitui a prática de expansões por meio do 
inverso das frações finais de amostragem, devidamente corrigidas pelas omissões de resposta, 
exige que os pesos originalmente calculados pela relação Projeção / Amostra sejam revisados 
a posteriori, para fazê-los compatíveis com as projeções dos anos mais recentes, de forma a 
garantir a comparabilidade temporal dos resultados. 

Em virtude disso, as estimativas de ocupação informal apresentadas neste documento 
foram preparadas em 2002, 2003 e 2004 valendo-se dos pesos mais recentemente revisados 
pelo IBGE. 

O detalhamento dos procedimentos utilizados na construção das estimativas da 
ocupação informal, com base dos dados da PNAD, por estado, a seguir descrito, corresponde 
à transcrição de relatório de pesquisa do IPEA elaborado em 2007 e refere-se a estimativas 
preparadas para o período de dezembro 2002 a dezembro 2005.  
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Cabe observar que, desde então, não ocorreram alterações metodológicas que 
afetassem o cálculo das estimativas da ocupação informal para períodos subseqüentes e que, 
no capitulo 9 deste documento, apresentam-se estimativas mais recentes, cuja elaboração 
seguiu os mesmos procedimentos. 

7.1.5 Definições alternativas sobre a informalidade ocupacional 

A grande abrangência demográfica e ocupacional da PNAD, aliada à riqueza do 
conteúdo levantado a propósito dos temas que aborda sobre cada subgrupo populacional de 
interesse pesquisado, permite a mensuração da formalidade / informalidade ocupacional 
utilizando diferentes definições.  

A respeito desse assunto, cabe lembrar que a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), órgão das Nações Unidas que, entre outras atribuições, normaliza as medições 
ocupacionais, na 15ª Conferência Internacional de Estatísticos do Trabalho (1993), 
estabeleceu que: “para fins estatísticos, se considera o setor informal como um grupo de 
unidades produtivas que, segundo as definições e classificações do Sistema de Contas 
Nacionais das Nações Unidas, formam parte do setor das famílias na forma de empresas 
familiares não constituídas em sociedade”. 

Mais adiante, na mesma Resolução, a OIT esclarece que existem três grupos dessas 
unidades: a) empresas de famílias; b) empresas informais de trabalhadores por conta própria; 
c) empresas de empregadores informais que, para efeitos operativos, podem ser definidas em 
termos do tamanho das unidades e/ou a presença de trabalhadores não registrados.   

Entretanto, na 17ª Conferência da mesma OIT (2004), especifica-se que “o conceito de 
setor informal se refere às unidades produtivas como unidades de observação” ao passo que o 
correspondente à “ocupação informal se refere ao trabalho como unidade de observação”, 
esclarecimento que abre passo às medições da informalidade por meio das pesquisas 
domiciliares.  

Nesse sentido, especifica-se que os ocupados informais agrupam: a) trabalhadores 
ocupados por conta própria em suas empresas informais; b) empregadores ocupados em suas 
empresas informais; c) trabalhadores familiares independentes; d) membros de cooperativas 
de produtores informais; e) empregados com trabalho informal (sem registro ou pago de 
impostos e contribuições); f) trabalhadores por conta própria dedicados à produção para o 
consumo familiar. 

Em suma, uma definição conceitual nada trivial, que exige critérios e limites 
específicos para cada um dos subgrupos componentes, especificações que podem dar margem 
a imprecisões e contestações.   

Alternativamente, entretanto, em muitos países, entre eles o Brasil, entende-se que o 
emprego ou ocupação formal se refere ao conjunto dos trabalhos exercidos por empregados 
com registro (na forma de carteira de trabalho assinada ou estatutário, sujeitos a descontos 
previdenciários e retenção de impostos) em firmas inscritas nos diferentes cadastros de 
empresas jurídicas ou de pessoas físicas existentes.  

Essa definição deixa implícita a idéia de que as ocupações informais são todas as 
restantes, o que, em termos práticos, representa uma razoável aproximação às recomendações 
estatísticas da OIT, tendo a vantagem da simplicidade das medições e, sobretudo, maior 
sintonia com a implementação e avaliação das políticas públicas de natureza trabalhista. 
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Neste documento, a definição adotada para dimensionar a ocupação informal no 
turismo baseou-se na segunda alternativa apresentada: a de que as ocupações informais 
referem-se ao conjunto dos trabalhos exercidos por empregados que não têm registro.  

Para essa opção, levaram-se em consideração as vantagens apontadas e o fato de que 
as medições da informalidade no setor turismo a serem preparadas teriam de ser compatíveis 
com as estimativas de emprego formal divulgadas pelo IPEA, que têm como base os dados da 
RAIS e do CAGED, onde o formal foi considerado o emprego celetista privado.  

A exclusão dos estatutários e militares nessas medições, basicamente em função da 
indisponibilidade dos coeficientes de atendimento turístico para o setor público, recomendou 
também a exclusão desses segmentos nas correspondentes medições da ocupação formal e 
informal nas PNADs.   

Dessa forma, as razões Ocupação Informal/Ocupação Formal, calculadas pelas 
PNADs, deixaram de fora os empregados públicos ocupados nas ACTs . 

7.1.6 Base adotada para a quantificação das ocupações informais 

Outra particularidade da PNAD diz respeito à possibilidade que essa fonte tem de 
dispor de dados ocupacionais referentes tanto à ocupação principal, quanto à secundária, no 
caso do trabalhador ter mais de um trabalho na semana de referência.  

Essa característica permite que a PNAD, além de quantificar pessoas ocupadas, 
também dimensione postos de trabalho, com o qual é possível alcançar maior aproximação 
em relação às medições de postos de trabalho formais praticadas por meio da RAIS e do 
CAGED.  

Ainda que essas ocupações secundárias sejam pouco expressivas, elas existem e foram 
incluídas na preparação das estimativas ocupacionais informais no turismo, contidas neste 
documento.  

7.1.7 As Atividades Características do Turismo na PNAD 

Uma das principais dificuldades para a medição da ocupação formal ou informal no 
turismo decorre da definição sobre quais são as Atividades Características que compõem o 
Turismo (ACTs) e do grau de detalhamento dos Códigos de Atividade Econômica com que 
cada fonte trabalha.  

Embora a PNAD, bem como a RAIS e o CAGED, usem a Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE), as versões reduzidas dos códigos que utilizam são diferentes 
entre a primeira e as duas últimas fontes de dados.  

Enquanto a identificação das atividades características do turismo na RAIS e no 
CAGED pode ser efetivada por meio de 38 rubricas, com códigos diferentes de 5 dígitos, na 
base de micro-dados da PNAD, essa aproximação ao universo turístico se consegue com 16 
atividades econômicas, também de 5 dígitos, sem que exista correspondência numérica com 
os códigos utilizados pelos outros dois registros administrativos.  

Em alguns dos 7 grupos de ACTs, como no caso do Alojamento, Agências de Turismo 
e Aluguel de Transporte, a abrangência setorial pode ser considerada idêntica. Nos restantes, 
particularmente no grupo dos Transportes, isso não ocorre, basicamente porque o conteúdo de 
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atividades de algumas das rubricas da PNAD é mais amplo que o desejado, incorporando 
algumas atividades econômicas que pouco ou nada tem a ver com o turismo.   

Assim, as medições da ocupação no turismo, formal e informal, praticadas na PNAD 
aparecem ligeiramente superestimadas. Acredita-se, entretanto, que essa superestimação não 
compromete o cálculo dos quocientes Ocupação Informal / Formal, que servem de base para a 
preparação das estimativas da ocupação informal no turismo, apresentadas neste documento.  

7.2 ESPECIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS E CATEGORIAS DA PNAD UTILIZADAS NA 

PREPARAÇÃO DAS ESTIMATIVAS DA OCUPAÇÃO INFORMAL NO TURISMO .  

As bases de micro-dados domiciliares e de pessoas das PNADs, a partir de 2002, que 
serviram para a preparação das estimativas contidas neste documento, incluem três tipos de 
variáveis de interesse: 

a) as relativas à localização geográfica dos domicílios, sua área de residência 
censitária (urbana e rural) e peso utilizado para a expansão da amostra ;  

b) as relativas às atividades econômicas desenvolvidas pelas pessoas ocupadas de 
10 anos e mais no domicílio;  

c) outros atributos relacionados com esse(s) trabalho(s), tais como tipo de 
ocupação (primaria ou secundária) e posição ocupacional dessas pessoas 
ocupadas no trabalho que executam (celetistas, estatutários, militares, 
empregados domésticos, conta própria, empregadores, etc.).   

Cumpre salientar que, em virtude da grande estabilidade dos conteúdos levantados 
pela PNAD nas últimas duas décadas, as variáveis e categorias utilizadas nas medições 
posteriores a 2002 se valem dos mesmos códigos, o que facilita a descrição das especificações 
adotadas na preparação deste documento, exceto no que se refere à variável peso pessoa, 
conforme explicitado anteriormente.  

A seguir, essas especificações são detalhadas: 

• Grandes regiões - variável com 5 categorias, todas utilizadas; 

•  Estados - variável UF com 27 categorias, todas utilizadas; 

• Área de residência - variável 4728, onde as categorias 1-3 correspondem a 
Urbano e as restantes, a Rural; 

• Peso Pessoas atualizado: variável 4729, para 2004 e 2005 e variável 4729n, 
para 2002 e 2003 

• ACTs – 15 categorias e 7 grupos, segundo detalhamento a seguir:  

• Grupo 1- Alojamento: código CNAE-PNAD: 55010; 

• Grupo 2- Alimentação: códigos CNAE-PNAD: 55020 e 55030; 

• Grupo 3- Transporte: códigos CNAE-PNAD: 60010, 60020, 60040, 60091, 
61000 e 62000; 

• Grupo 4- Auxiliar de Transporte: códigos CNAE-PNAD:  63010 e 63021; 

• Grupo 5- Agências de Turismo: código CNAE-PNAD: 63030; 

• Grupo 6- Aluguel de Transporte: código CNAE-PNAD: 71010; 
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• Grupo 7- Cultura e Lazer: códigos CNAE-PNAD: 92015, 92030 e 92040. 

• Atividade econômica na Ocupação Principal – variável 9907; 

• Posição Ocupacional na Ocupação Principal - variável 4706, onde a categoria 1 
corresponde a Empregados com Carteira de Trabalho Assinada; a 2 
corresponde a Militares; a 3, a Estatutários e a 4 em diante, a Outros Ocupados; 

• Atividade econômica na Ocupação Secundária - variável 9991; 

• Posição Ocupacional na Ocupação Secundária – variável 9097, onde a 
categoria 2 corresponde a Empregados Ocupados com carteira de Trabalho e as 
variáveis 9095 e 9096, a Militares e Empregados Públicos, respectivamente. 

No próximo item, descreve-se a metodologia adotada na preparação das estimativas 
sobre a ocupação informal no setor turismo, relativas ao mês de setembro dos anos 2002 a 
2005. A descrição corresponde à seqüência de etapas e cálculos realizados para a obtenção 
das estimativas. 

7.3. PREPARAÇÃO DAS ESTIMATIVAS ANUAIS SOBRE A OCUPAÇÃO 
INFORMAL NO SETOR TURISMO 

7.3.1 Discussão preliminar 

O interesse do IPEA a respeito da preparação das estimativas da ocupação informal no 
setor turismo está associado à necessidade de se dispor de indicações acerca da trajetória 
recente desse segmento majoritário da ocupação do turismo. 

A conciliação dos resultados do emprego formal, preparados por meio da RAIS e do 
CAGED, e dos que agora se apresentam para a ocupação informal, com dados da PNAD, 
constitui premissa básica da metodologia proposta para mensurar a informalidade 
ocupacional.  

Em rigor, as medições ocupacionais, formais e informais, poderiam ser feitas 
exclusivamente com a leitura dos dados das PNADs. Entretanto, os resultados teriam 
periodicidade anual, referidos apenas ao mês de setembro de cada ano, além de ser 
conhecidos com grande defasagem e não ter grau de confiabilidade censitário, atributo 
importante dos dados formais oriundos de registros administrativos de elevada cobertura, 
como é o caso da RAIS e do CAGED.  

No entanto, o trabalho de mensuração da ocupação formal e informal do setor turismo 
por meio da PNAD é parte crucial da metodologia de mensuração adotada neste documento, 
já que viabiliza o cálculo dos quocientes Ocupação Informal / Ocupação Formal, com os quais 
é possível garantir a conciliação de resultados comentada.  

Igualmente importante na preparação das estimativas da ocupação informal no turismo 
é a utilização dos mesmos coeficientes mensais de atendimento turístico e dos corretores 
anuais que serviram de base para as estimativas da ocupação formal.  

Esses parâmetros, cabe lembrar, permitem transformar os níveis globais de ocupação 
existentes nas ACTs em estimativas ocupacionais que distinguem os serviços prestados a 
turistas e a residentes. 

A seguir, detalham–se os trabalhos desenvolvidos para gerar as estimativas anuais 
sobre a ocupação informal no turismo.   
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7.3.2 Roteiro básico de preparação das estimativas de ocupações informais 

• Total das ocupações nas 15 ACTs e 27 estados, baseadas na PNAD 

a) Preparação dos resultados relativos aos totais expandidos de ocupados no 
trabalho principal, relativos às 15 ACTs e 27 estados, para o mês de setembro 
de cada ano, com agrupamento em i = 7 grupos de ACTs e h = 27 estados 
(Tphi). Esses resultados devem ser preparados fazendo uso das respectivas 
especificações, definidas na seção anterior; 

b) Desagregação desses resultados anuais segundo a posição ocupacional, 
distinguindo entre ocupados formais privados celetistas (Tpfhi) e o restante dos 
ocupados (Tpinfhi), excluindo estatutários e militares; 

c) Desagregação dos resultados obtidos em b por área de residência, 
discriminando entre áreas urbanas e rurais. Esse procedimento é válido para os 
estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, relativos aos 
anos 2004 e 2005;  

d) Cálculo da razão total dos ocupados / ocupados urbanos, em cada um desses 
estados, no ano 2004, separadamente, para o total dos ocupados e ocupados 
formais CLT; 

e) Ajuste dos totais de ocupados (T’phi) e dos ocupados formais (T’pfhi) desses 
estados, em 2002 e 2003, mediante a  multiplicação dos respectivos totais (Tphi 

e Tpfhi) pelas correspondentes razões calculadas em d para 2004. O novo total 
de ocupados informais na ocupação principal (T’pinfhi) é obtido pela diferença 
(T’phi - T’pfhi ); 

f) Obtenção dos novos resultados da ocupação principal (T’phi) correspondentes 
aos 7 grupos de ACTs e 27 estados, discriminados entre ocupações formais 
(T’pfhi) e informais (T’pinfhi) para os anos 2002 a 2005, onde as omissões da 
ocupação rural nos seis estados da região Norte, em 2002 e 2003 já foram 
corrigidas; 

g) Preparação dos resultados relativos aos totais de ocupados no trabalho 
secundário relativos às 15 ACTs e 27 estados, para o mês de setembro de cada 
ano e agrupamento em i = 7 grupos de ACTs e h = 27 estados (Tshi). Esses 
resultados devem ser preparados fazendo uso das respectivas especificações, 
definidas na seção anterior; 

h) Desagregação desses resultados anuais segundo a posição ocupacional, 
distinguindo entre ocupados formais privados celetistas (Tsfhi) e o restante dos 
ocupados (Tsinfhi), excluindo estatutários e militares; 

i) Obtenção dos novos resultados ocupacionais para os 7 grupos de ACTs e 27 
estados, mediante o somatório do total das ocupações principais obtido em f 
(T’pfhi) e do total das ocupações secundárias obtido em g (Tshi), com 
discriminação para ocupações formais (T’pfhi + Tsfhi ) e informais (T’pinfhi + 
Tsinfhi) nos anos 2002 a 2005. 
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• Estimativas anuais sobre a Ocupação Informal no Turismo no período         
set. 2002 –set.2005 

a) Preparação das Estimativas de Ocupação no Setor Turismo ( E hi ) baseadas na 
PNAD, levando em consideração os coeficientes de atendimento turístico e os 
corretores correspondentes a cada domínio hi. O cálculo é realizado com a 
multiplicação da Ocupação Total obtida em 3.2.1 i (T’pfhi + Tshi) pelo 
coeficiente de atendimento do mês de setembro, pelo corretor do respectivo 
ano. Os valores desses dois parâmetros, coeficientes e corretores, foram 
apresentados no documento “Metodologia do cálculo dos coeficientes de 
atendimento turístico e estimativas relativas ao emprego formal no setor 
turismo, com base nos dados da RAIS”, de abril de 2006; 

b) Desagregação das estimativas de ocupação no turismo, obtidas em a, segundo 
a posição ocupacional, no intuito de distinguir entre ocupação formal privada 
no turismo(E hif) e o restante das ocupações no turismo (Ehiinf). Para tanto, basta 
que os respectivos totais (T’pfhi + Tsfhi) e (T’pinfhi + Tsinfhi), obtidos pela PNAD, 
sejam multiplicados pelos mesmos coeficientes turísticos e corretores;  

c) Cálculo dos quocientes (qhi) anuais entre o total das ocupações informais no 
turismo (Ehiinf) e o total das formais (E hif) correspondentes a cada um dos hi = 
27*7 domínios de estimação. Esses quocientes qhi = (Ehiinf) / (E hif) definem o 
mecanismo pelo qual é possível conciliar os resultados ocupacionais da PNAD 
com as estimativas do emprego privado no turismo, obtidas por meio da RAIS 
e do CAGED, divulgadas pelo IPEA em 2006; 

d) Ajuste dos coeficientes qhi, admitindo um valor máximo igual a 10. Essa 
providência visa evitar que séries históricas de ocupação informal, para 
qualquer domínio hi, apresentem oscilações extremas originadas por tamanhos 
insuficientes da amostra; 

e) Obtenção dos multiplicadores do emprego formal privado base RAIS para o 
cálculo da Estimativa da Ocupação Total no Turismo(OT hi), compatíveis com 
as estimativas de emprego formal divulgadas, mediante a expressão: 1+ qhi;  

f) Preparação dos resultados relativos aos totais de empregos formais privados 
(ETf hi) correspondentes aos i = 7 Grupos de ACTs e h = 27 estados, para o 
mês de setembro dos anos 2003 a 2005, utilizando a RAIS. Essas estimativas 
são as mesmas que serviram de base para a obtenção das Estimativas do 
Emprego Formal no Turismo, em cada domínio hi, antes da aplicação dos 
coeficientes de atendimento turístico e respectivos corretores; 

g) Cálculo das estimativas de Emprego Formal base RAIS para os hi = 7*27 
domínios de estimação correspondentes ao mês de setembro de 2002. Esse 
cálculo obriga a leitura dos dados de emprego da RAIS relativos a 31-12-2001. 
Essas estimativas não foram incluídas nos estudos prévios por serem restritas 
ao período dez.2002 a dez. 2006; 

h) Obtenção das Estimativas anuais da Ocupação Total no Turismo base RAIS 
(OThi), para os hi = 7*27 domínios de estimação para os meses de setembro 
dos anos 2002 a 2005, mediante a multiplicação dos totais de emprego formal, 
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obtidos em 7.3.2 f e 7.3.2 g, (ETfhi) pelos respectivos multiplicadores anuais, 
1+ qhi; 

i) Obtenção das Estimativas anuais da Ocupação Informal no Turismo base RAIS    
(OT hiinf), para os hi = 7*27 domínios de estimação, para os meses de setembro 
dos anos 2002 a 2005, por meio da diferença entre (OThi) e (ETf hi ): OT hiinf = 

OThi- ETf hi. 

8. REVISÃO DOS CRITÉRIOS PARA DIVULGAÇÃO DAS ESTIMA TIVAS 
DA OCUPAÇÃO INFORMAL  

Em 2009, dois anos após a elaboração da metodologia para estimar a ocupação 
informal, constatou-se que as séries das estimativas, nas sete ACTs (alojamento, alimentação, 
transportes, auxiliar de transportes, agencias de viagem, aluguel de transportes e cultura e 
lazer), desagregadas por estado, apresentavam acentuada instabilidade, especialmente nos 
domínios de estimação que combinam estados pequenos e ACTs com pequeno número de 
ocupados.  

Trata-se de um fenômeno associado à insuficiência da dimensão da amostra da PNAD, 
que já havia sido objeto de considerações por ocasião da definição da metodologia. 

Para solucionar esse problema, foram consideradas três alternativas, todas no sentido 
de obter maior estabilidade das séries, mediante a redução do nível de desagregação das 
estimativas da ocupação informal.  

A primeira buscava manter a desagregação por atividade e alterar a especificação 
espacial, de estado, para regiões. A segunda visava manter a desagregação por estados, mas 
agregando as quatro ACTs com menor representação da amostra da PNAD: auxiliar de 
transportes, aluguel de transportes, agencias de viagem e cultura e lazer. A terceira consistia 
na mesma proposta de alteração da especificação das atividades que a segunda, mas restringia 
também a divulgação das estimativas de estados que apresentassem instabilidade na série em 
algum dos quatro conjuntos de atividades: alojamento, alimentação, transportes e outras. 

Optou-se pela segunda alternativa, a partir da ponderação de que a demanda desse tipo 
de informação seria mais relevante para os estados, que têm interesse em acompanhar a 
evolução do mercado de trabalho setorialmente, ainda que de forma mais agregada. Como, 
ainda assim, persistem casos de instabilidade, a divulgação dessas estimativas sempre será 
acompanhada de nota explicativa sobre a ocorrência desses desvios, decorrentes da dimensão 
da amostra da PNAD.  
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9. ALGUNS RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DAS ESTIMATIV AS SOBRE A 
OCUPAÇÃO FORMAL E INFORMAL DO SETOR TURISMO  
 
Exemplos de questões de interesse para dirigentes do setor turismo 
 

a) Qual a dimensão da ocupação formal e informal nas ACTs? 

b) Qual a importância da ocupação do turismo no conjunto da economia? 

 
Número de ocupados nas Atividades Características do Turismo 

Brasil - Dezembro 2007 

Ocupação Alojamento Alimentação Transportes Outras* Total ACTs (A) Economia (B) A/B 

Formal 186.037 168.596 359.605 115.531 829.769 29.033.012 2,9% 

Informal  72.742 434.617 433.202 151.263 1.091.824 48.802.137 2,2% 

Total 258.779 603.213 792.807 266.794 1.921.593 77.835.149 2,5% 

*Inclui as atividades: auxiliar de transportes, agências de viagem, aluguel de transportes e cultura e lazer.  

 

O total de ocupados nas ACTs em 31 de dezembro de.2007 foi estimado em 1,9 milhão, que 
representam 2,5% do total de ocupados na economia brasileira. É importante destacar que, no 
total de ocupados na economia, não foram incluídos os estatutários nem os militares, para 
manter a coerência com o cálculo das ocupações formais nas ACTs, que não abrange os 
ocupados no setor público. 
 
No turismo, prevalecem as ocupações informais, 56,8%, mas sua participação é menor do que 
a dos ocupados informais no conjunto das atividades econômicas, 62,7%.  
 
 

c) Como evolui a ocupação no setor turismo e na economia? 
 

Total de ocupados  nas Atividades Características do Turismo 
Brasil: Dezembro 2002 - Dezembro 2008 

Ano Alojamento Alimentação Transportes Outras* Total ACTs Economia 

2002 213.693 519.782 753.615 209.563 1.698.937 70.374.801 

2008 269.858 650.870 816.713 300.795 2.038.236 82.001.100 

∆ med. aa % 4,0% 3,8% 1,3% 6,2% 3,1% 2,6% 

*Inclui as atividades: auxiliar de transportes, agências de viagem, aluguel de transportes e cultura e lazer.  

 

Ocupados formais nas Atividades Características do Turismo 
Brasil: Dezembro 2003 – Dezembro 2008 (agregado) 

Ano Alojamento Alimentação Transportes Outras* Total ACTs Economia 

2002 148.413 111.623 342.972 80.779 683.787 23.052.476 

2008 193.617 181.752 371.378 130.111 876.858 30.702.232 

∆ med. aa % 4,5% 8,5% 1,3% 6,2% 4,2% 4,9% 

*Inclui as atividades: auxiliar de transportes, agências de viagem, aluguel de transportes e cultura e lazer.  
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Ocupados formais nas Atividades Características do Turismo 
Brasil: Dezembro 2003 – Dezembro 2008 

Ano Alojamento Alimentação Transportes Auxiliar 
transporte 

Agenciavia
gem 

Aluguel 
transportes 

Cultura 
e lazer 

ACTs Economia

2002 148.413 111.623 342.972 26.203 28.949 6.761 18.866 683.787 23.052.476

2008 193.617 181.752 371.378 49.280 46.472 14.953 19.406 876.858 30.702.232

∆ med. aa % 4,5% 8,5% 1,3% 11,1% 8,2% 14,1% 0,5% 4,2% 4,9% 

 

Ocupados informais nas Atividades Características do Turismo 
Brasil: 2003-2008 

Ano Alojamento Alimentação Transportes Outras* ACTs Economia 

2002 64.260 406.078 408.941 128.117 1.009.680 47.117.792 

2008 76.241 469.118 445.335 170.684 1.161.378 51.298.868 

∆ med. aa % 2,9% 2,4% 1,4% 4,9% 2,4% 1,4% 

*Inclui as atividades: auxiliar de transportes, agências de viagem, aluguel de transportes e cultura e lazer.  

 

A ocupação total nas ACTs cresceu a uma taxa média anual de 3,1% entre dezembro de 2002 
e dezembro de 2008; esse crescimento foi superior ao verificado para a ocupação total da 
economia, 2,6% aa. Outro aspecto positivo a destacar é que o acréscimo ocupacional ocorreu 
com mais intensidade no mercado de trabalho formal, 4,2%. No mesmo período, a taxa média 
anual de crescimento das ocupações informais nas ACTs foi de 2,4% aa.  
 
É importante observar também que o crescimento das ocupações no setor turismo foi bastante 
heterogêneo nas ACTs. As atividades Alojamento e Alimentação contribuíram bem mais do 
que a atividade Transportes para o crescimento da ocupação do turismo, nesse período. 
 
 

d) Como evolui a ocupação no turismo, com relação à formalidade das relações de 
trabalho? 

 

Participação relativa dos ocupados formais por Atividade Característica do Turismo 
Brasil: Dezembro 2003 – Dezembro 2008                                           (Percentual) 

Ano Alojamento Alimentação Transportes Outras* ACTs Economia 

2002 70 23 47 39 41 33 

2003 68 23 47 40 41 34 

2004 69 24 47 37 41 34 

2005 68 24 47 40 42 35 

2006 70 26 47 41 43 36 

2007 72 28 45 43 43 37 

2008 72 28 45 43 43 37 

*Inclui as atividades: auxiliar de transportes, agências de viagem, aluguel de transportes e cultura e lazer.  
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As ACTs, à exceção da atividade Transportes, apresentam crescimento em sua taxa de 
formalidade. É na atividade Alojamento que ocorre a maior taxa de formalidade, 72%. 

O maior progresso na taxa de formalidade deu-se na atividade Alimentação, de 23% para 
28%, entre 2002 e 2008. Mesmo assim, essa taxa ainda é bem inferior à taxa observada para o 
conjunto da economia, de 37%.   

 
 

e) Como se distribui regionalmente o estoque de ocupados nas Atividades 
Características do Turismo? 

 

Participação relativa do total de ocupados nas ACTs por região  
Dezembro 2002 – Dezembro 2008                                         (Percentual) 

Ano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

2002 5,7 27,0 46,6 13,7 6,9 

2008 7,4 26,4 44,9 14,2 7,2 

 

Participação relativa dos ocupados formais nas ACTs por região 
Dezembro 2002 – Dezembro 2008                                         (Percentual) 

Ano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

2002 4,1 18,1 53,8 16,7 7,4 

2008 4,6 18,6 52,0. 17,0 7,7 

 

Participação relativa dos ocupados informais nas ACTs por região 
Dezembro 2002 – Dezembro 2008                                         (Percentual) 

Ano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

2002 6,6 36,3 39,6 11,1 6,3 

2008 9,4 32,3 39,5 12,0 6,8 

 

As regiões Sudeste e Nordeste concentram mais de 70 % do total de ocupados no setor 
turismo. Observando separadamente o segmento formal, só a região Sudeste responde por 
mais de 50 % dos ocupados formais do turismo. A região Nordeste, que em 2002 concentrava 
36% dos ocupados informais no turismo, reduziu essa participação para 32%, em 2008, 
enquanto na região Norte, observou-se o inverso, um incremento da participação na ocupação 
informal de 6,6%, em 2002, para 9,4%, em 2008. 
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APÊNDICE 

1  PRINCIPAIS FONTES SECUNDÁRIAS UTILIZADAS NAS PESQUISAS 

1.1  Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

Metodologia e abrangência 

É um registro administrativo de natureza operativa da área de trabalho que, pela sua 
elevada cobertura, tem sido objeto de interesse estatístico.  

A Rais é um levantamento de caráter censal que obriga todas as unidades 
(estabelecimentos e pessoas físicas) que empregam mão-de-obra com vínculo empregatício 
regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), servidores públicos da administração 
direta e de fundações e outros (avulsos, diretores, temporários, aprendizes etc.) a apresentar 
declaração anual, contendo a relação individual dos vínculos vigentes em 31 de dezembro, 
bem como daqueles que foram extintos ao longo do ano de referência dos dados. 

Desde sua implantação, em 1976, a cobertura global do levantamento tem melhorado 
significativamente, estabilizando-se, em 1995, em níveis próximos a 93%-95% para o 
conjunto dos setores econômicos. A qualidade e a disponibilidade dos dados também 
evoluíram, em virtude dos avanços na coleta de dados, que, hoje, é totalmente automatizada 
pela internet e por outros meios magnéticos.  

Como ocorre com qualquer registro administrativo, a Rais, além das omissões de 
vínculos ativos, não declarados por atraso, declaração incorreta ou não-resposta – situação 
que pode provocar subestimação das medições em 31 de dezembro de cada ano – também 
apresenta omissão de vínculos extintos, correspondentes a unidades que, havendo encerrado 
atividades no ano x, deixaram de declarar a Rais nos primeiros meses do ano x+1. Contudo, 
essas omissões podem ser corrigidas.5 

Apesar das restrições citadas, a Rais constitui um levantamento importante do ponto 
de vista estatístico, já que fornece informações quantitativas e qualitativas anuais sobre o 
emprego formal até o nível municipal, possibilitando inclusive que, nesse nível, possam ser 
conhecidas desagregações do emprego para atividades econômicas da Cnae em cinco dígitos.  

Conteúdo 

A importância da Rais como levantamento da área de trabalho também encontra 
explicação na riqueza do conteúdo levantado e na estabilidade do instrumento de coleta ao 
longo do tempo. Para o estabelecimento, considerada a unidade de referência do levantamento 
da Rais, conhecem-se a localização, o tamanho do estabelecimento em 31 de dezembro, a 
atividade Cnae, a natureza jurídica, o encerramento da atividade, entre as variáveis mais 
importantes. Para a unidade “vínculo”, conhecem-se, entre outros atributos, a idade, a data e o 
tipo de admissão ou desligamento, o tipo de vínculo, a instrução, a nacionalidade, as horas 
contratuais, os salários mensais pagos e o 13º salário.  

 

                                                 
5. As estimativas de emprego mensal podem ser corrigidas mediante ajuste anual dos desligamentos por meio do 
quociente Desligados ajustados ano x/Desligados ano x, onde Desligamentos ajustados ano x = Admissões ano  
x – (Estoque 31 de dezembro do ano x – Estoque 31 de dezembro do ano x – 1). 
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1.2  Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 

É um registro administrativo de cobertura nacional, administrado pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, complementar à Rais. O Caged levanta as admissões e os desligamentos 
celetistas ocorridos mensalmente, com defasagem de 40-45 dias.  

Por operar com a mesma referência universal de estabelecimentos e os mesmos conceitos, 
quesitos e códigos geográficos, de atividade econômica e de ocupações que a Rais opera, essa 
fonte constitui importante indicador da conjuntura ocupacional do mercado formal de trabalho. O 
fato de os identificadores de estabelecimentos – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 
Cadastro Específico do INSS (CEI) – e de vínculos ao Programa de Integração Social (PIS) serem 
os mesmos da Rais abre a possibilidade de se avançar nas questões da sazonalidade do emprego.  

É importante, porém, sublinhar que o Caged apresenta percentagens de omissão de 
resposta mais elevadas que as da Rais e, sobretudo, que as coberturas das admissões são 
superiores às dos desligamentos, situação que acaba superestimando a geração de emprego 
mensal. Esses problemas devem ser devidamente resolvidos para o Caged passar a ser uma 
fonte útil de consulta no que se refere à geração e à caracterização do emprego formal recente. 

1.3  Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

Metodologia e abrangência 

Trata-se de um levantamento por amostragem domiciliar, de periodicidade anual, 
realizado pelo IBGE no mês de setembro. No intuito de garantir representatividade em todos 
os estados, a amostra, de cobertura nacional, (excluídas as áreas rurais dos estados da região 
Norte, com exceção de Tocantins) é probabilística, totalizando mais de 100 mil domicílios 
pesquisados anualmente.  

Apesar dos esforços do IBGE para garantir a representatividade dos resultados em 
cada estado, as frações de amostragem praticadas proporcionam tamanhos de amostra muito 
divergentes entre os estados, situação que sugere uma produção de dados qualitativamente 
diferente entre si. Nesse sentido, as estimativas correspondentes às áreas urbanas de 
Rondônia, Acre, Roraima e Amapá, ou às estaduais, de Tocantins, Piauí, Alagoas, todas com 
os menores tamanhos da amostra por estado, podem ser as mais prejudicadas do ponto de 
vista da precisão estatística.  

O processo de estimação, ou seja, a expansão dos resultados da amostra para o 
universo, faz uso de projeções demográficas independentes da população residente de cada 
região metropolitana ou estado, que são preparadas anualmente, levando em consideração três 
componentes: taxa de fecundidade, taxa de mortalidade e migração.  

A revisão dessas projeções é feita a cada cinco anos, com os resultados do novo censo 
demográfico ou da contagem de população. Em virtude dessa prática de preparação das 
estimativas, a comparabilidade de dados da Pnad entre anos próximos, particularmente 
naqueles em que as projeções são mudadas, pode ficar compro-metida.  
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Conteúdo e conceitos 

Considerado um levantamento de propósitos múltiplos, a Pnad levanta dados relativos 
a domicílios, famílias e pessoas.  

Entre as características das pessoas, destacam-se as questões demográficas, a migração, 
a educação, o trabalho e os rendimentos. Especificamente nesses dois últimos assuntos, a Pnad é 
completa e detalhada, levantando dados correspondentes a uma semana de referência, para o 
ano anterior a ela, relativos a todas as ocupações exercidas e remunerações em dinheiro e 
espécies recebidas pelas pessoas com 10 anos ou mais.  

Desde 1992, a Pnad, seguindo recomendações internacionais, ampliou a definição dos 
ocupados ao incorporar nessa condição as pessoas que, sem receber remuneração, trabalharam 
uma ou mais horas na semana de referência, bem como aquelas que trabalharam na 
construção da própria moradia ou na produção de bens e serviços destinados à alimentação de 
ao menos um membro da família.  

O detalhamento da posição ocupacional para cada um dos trabalhos exercidos permite 
discriminar, com elevado grau de exatidão, aqueles ocupados que possuem vínculos formais 
de trabalho na condição de celetistas, estatutários ou militares.  

Diferente é o caso da identificação da atividade econômica na qual as pessoas exercem 
uma ocupação. Em virtude das restrições de tamanho da amostra, a Pnad assume uma versão 
mais simplificada (três dígitos) das atividades econômicas reconhecidas pela Cnae/IBGE para 
a preparação de suas estimativas. 

Pesquisa Anual de Serviços – PAS 

Constitui a fonte principal de dados relativos à prestação de serviços não financeiros 
do Sistema de Contas Nacionais. Suas estatísticas possibilitam dimensionar o valor da 
produção, do consumo intermediário, os gastos com folha de pagamentos, o volume de 
pessoas ocupadas e as despesas com a formação de capital.  

É uma pesquisa anual, que dá tratamento censitário para as empresas de comércio e de 
serviços com 20 ou mais pessoas ocupadas e tratamento probabilístico às demais. As 
empresas pesquisadas estão desagregadas com base na classificação de atividades CNAE, 
segundo a localização.  

Para o Brasil e os nove estados onde se concentra um número maior de empresas, é 
possível um detalhamento das atividades segundo a CNAE a quatro dígitos, enquanto para os 
demais 17 estados e para o Distrito Federal, essa desagregação está limitada à CNAE a três 
dígitos.  

Sua unidade de investigação é a empresa, mais adequada para levantar dados de 
natureza econômica, como os registros contábeis e balanços. Seus dados são disponibilizados 
com uma defasagem de 2 anos e seu conteúdo é detalhado, no tocante às informações 
relativas à estrutura da empresa e, limitado, no tocante à mão-de-obra. 
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Outras fontes 

Outras fontes deverão ser objeto de avaliação quanto ao seu potencial para o 
aperfeiçoamento do SIMT.  

Entre elas, cabe mencionar duas pesquisas realizadas, mensalmente, para medir o 
comportamento conjuntural do mercado de trabalho no país. Uma, a Pesquisa Mensal de 
Emprego - PME, realizada pelo IBGE, a partir de uma amostra probabilística de domicílios, 
cobrindo seis regiões metropolitanas, busca medir e caracterizar a população economicamente 
ativa e suas relações com o mercado de trabalho.Outra, a Pesquisa de Emprego e Desemprego 
- PED, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos 
– DIEESE, que também busca medir e caracterizar a população economicamente ativa e suas 
relações com o mercado de trabalho. Todavia, o faz adotando conceitos que contribuem para 
captar aspectos importantes desse mercado, que não são captados pelas noções usuais de 
emprego e são importantes em países cujo mercado de trabalho é pouco estruturado.  

Além dessas duas pesquisas serão examinados também os registros administrativos do 
Ministério da Previdência Social, que dispõe de dados mensais relativos ao emprego formal, 
inclusive sobre a remuneração mensal. 


