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Relatório: Perfil do Mercado de Trabalho gerado pelas 
Atividades Características do Turismo em Campinas 
Responsável: Eliane Rosandiski (Prof. Dra. Extensionista/PUC-Campinas) 
 
Introdução: 

Este relatório tem como objetivo apontar as principais características 
do mercado de trabalho gerado pelas Atividades Características do Turismo 
(ACT) no município de Campinas.  

Este mapeamento disponibiliza, tanto para os formuladores de política 
econômica como para a sociedade, as estimativas das ocupações/ empregos 
gerados no setor.  

O acompanhamento sistemático de tais informações, além de subsidiarem a 
construção de políticas de desenvolvimento para o segmento, permitem o 
acompanhamento e o monitoramento dos resultados de tais políticas. 

No entanto, as atividades econômicas relacionadas à oferta de serviços 
relacionados ao Turismo possuem especificidades que implicam na 
construção de metodologia específica para mensurar seu impacto no 
mercado de trabalho.  

Em geral, as metodologias são construídas a partir da estrutura de oferta. 
Para evitar que a oferta seja superdimensionada é necessário estimar o 
quanto da dessa estrutura atende especificamente a demanda gerada pelo 
turista, que deve ser conceituado como visitantes e excursionistas que podem 
ou não pernoitar. de uma pesquisa específica nos estabelecimentos que 
ofertam os serviços. 

Para enfrentar este desafio, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), em 2013, desenvolveu uma metodologia que combina as informações 
da estrutura de oferta com os coeficientes estimados da demanda em cada 
setor característico do turismo. Esta estimativa foi construída a partir de 
uma pesquisa de campo amostral, no nível de unidades da federação.  

Considerando que a última atualização desses coeficientes ocorreu em 2010 e 
continua com abrangência estatual, optou-se, neste relatório, pela 
metodologia centrada na estrutura oferta da ACT.  Os setores que fazem 
parte desta metodologia estão discriminados no anexo desse relatório. 

A base de informações a ser considerada neste relatório será a Relação Anual 
de Informações Sociais (RAIS), constituída a partir das informações 
declaradas pelas empresas à Secretaria de Trabalho do Ministério da 
Economia. Tais informações dizem respeito às características dos 
empregados e do posto de trabalho e estão circunscritas ao mercado de 
trabalho formal. 
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Por fim, para atender os objetivos propostos cabe destacar que as 
informações, que serão apresentadas a seguir, buscam especificar a situação 
do município de Campinas inserida na dinâmica da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC). Esta opção deve-se ao fato da complementariedade dos 
municípios que compõem a RMC na construção das rotas turísticas. 

 

Parte I – Evolução do Emprego no conjunto das ACT 

Neste item será feita a caracterização dos setores selecionados no 
Estado de São Paulo, RMC e município de Campinas. Os gráficos 1 e 2 e os 
quadros 1 e 2 apresentados a seguir mostram, de forma agregada, a evolução 
do emprego e permitem traçar o perfil da mão-de-obra inserida nas ACT em 
Campinas e na RMC. 

Com relação ao emprego, os principais resultados podem ser sistematizados: 

• Entre 2010 e 2018 o volume de emprego alocado no conjunto das ACT 
cresceu 21% na RMC e 15% no município de Campinas. 

• Em 2018, na RMC mais de 47 mil postos de trabalho foram gerados 
nestas atividades, dos quais 58% no município de Campinas. 

• Ainda com relação ao emprego, cabe destacar que na RMC 4,9% do 
emprego está alocado em ACT. Já em Campinas este percentual é 
maior e chega a 6,8% em 2018. 

• Um outro aspecto a ser destacado diz respeito à importância da RMC e 
de Campinas na oferta de ACT no Estado de São Paulo. A participação 
das ACT da RMC e de Campinas no total das oferecidas no Estado de 
São Paulo é 7,6% e 4,4%, respectivamente. 

Do ponto de vista da remuneração cabem algumas observações: 

• O salário médio dos empregados nas ACT em Campinas, em 2018, era de 
R$ 2.892,28.  Este valor é 18% maior do que a média paga nestas 
atividades na RMC. Vale registrar que dentre os municípios que 
compõem a Região Metropolitana, apenas Campinas apresenta uma 
média salarial acima da média regional. 

• Um outro aspecto a ser destacado é que a participação das 
remunerações dos empregados nas ACT representa 3,6% do total da 
massa de salários da RMC. E, em Campinas, esta participação é de 5,5%. 

• Por fim, tanto na RMC como em Campinas os salários médios pagos 
nas ACT são inferiores à média regional e municipal. Ou seja, em 
Campinas correspondem a 81% do valor médio pago no município e na 
RMC este percentual cai para 74%. 
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Gráfico 1. Evolução do Emprego nas ACT, RMC e Campinas, 2010 a 2018. 

 
Fonte: RAIS, Ministério da Economia, 2019 

 

Quadro 1 . Indicadores de participação do emprego, do salário e da massa de salário em 2018 

  RMC Campinas 

  ACT ACT/Total ACT ACT/Total 
Massa Salarial  3,6%  5,5% 
Salário Médio  R$   2.460,02  74%  R$  2.897,28  81% 
Emprego              47.443 4,9%             27.831  6,8% 

Fonte: RAIS, Ministério da Economia, 2019 

 

Gráfico 2. Participação do Emprego das ACT geradas na RMC e em Campinas nas 
ACT do Estado de São Paulo, 2010 a 2018. 

 
Fonte: RAIS, Ministério da Economia, 2019 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RMC 39.242 42.656 45.599 45.007 46.730 47.666 46.325 46.934 47.443
Campinas 23.985 25.578 27.977 26.518 27.246 27.831 27.072 27.128 27.693

RMC Campinas

7,4% 7,6% 7,7% 7,3% 7,4% 7,5% 7,5% 7,5% 7,6%

4,5% 4,6% 4,7%
4,3% 4,3% 4,4% 4,4% 4,3% 4,4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% da RMC % de Campinas
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Quadro 2. Distribuição do emprego e diferencial salários médios nas ACT por 
município da RMC, 2018. 

  
Distribuição do 
Emprego Diferenças salariais 

SP-AMERICANA 5%                       0,74  
SP-ARTUR NOGUEIRA 1%                       0,64  
SP-CAMPINAS 58%                       1,18  
SP-COSMOPOLIS 1%                       0,78  
SP-ENGENHEIRO COELHO 0%                       0,58  
SP-HOLAMBRA 1%                       0,77  
SP-HORTOLANDIA 3%                       0,72  
SP-INDAIATUBA 6%                       0,76  
SP-ITATIBA 3%                       0,80  
SP-JAGUARIUNA 2%                       0,72  
SP-MONTE MOR 1%                       0,74  
SP-MORUNGABA 0%                       0,54  
SP-NOVA ODESSA 1%                       0,80  
SP-PAULINIA 3%                       0,72  
SP-PEDREIRA 1%                       0,65  
SP-SANTA BARBARA D OESTE 3%                       0,76  
SP-SANTO ANTONIO DE POSSE 0%                       0,66  
SP-SUMARE 3%                       0,70  
SP-VALINHOS 5%                       0,82  
SP-VINHEDO 3%                       0,77  
Totais e médias (RMC)               47.443   R$    2.460,02  

Fonte: RAIS, Ministério da Economia, 2019 
 
 
 
  
 
 

Parte II– Perfil dos empregados inseridos no conjunto das ACT 

Os quadros a seguir mostram o perfil dos empregados nas ACT a partir 
dos atributos escolaridade e faixa etária, tanto em Campinas como na RMC. 
Estes quadros também indicam os salários médios associados à cada faixa. 

Seguem os principais resultados: 

• Do ponto de vista da escolaridade, tanto a RMC como Campinas 
apresentam o mesmo perfil, observa-se que, cerca de 60% dos 
empregados possuem ensino médio completo, seguido de pouco mais 
20% de empregados com fundamental completo, dos quais estão com o 
ensino médio incompleto.  

• Com relação aos salários, os dados mostram que em média um 
trabalhador com ensino médio recebe em torno de 82% e na RMC em 
torno de 87% da média paga. 
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• Com relação à faixa etária, também os perfis de distribuição do 
emprego e de valores médios de remuneração são muito próximos em 
Campinas e na RMC. 

• Pouco menos de 30% dos postos de trabalho são preenchidos por 
empregados na faixa etária de 30 a 39 anos, cuja remuneração média 
fica cerca de 20% acima da média.  

• Contudo, cerca de 25% dos postos de trabalho são ocupados por jovens 
de 18 a 24 anos e nesta faixa a remuneração situa-se em torno de 60% 
da média. 

 
 
 
Quadro 3 – Distribuição do emprego e salários médios nas ACT por faixa de 
escolaridade, Campinas e RMC, 2018 
  Distribuição do Emprego Salários Médios 
  Campinas RMC Campinas RMC 
Analfabeto 0% 0%  R$     1.425,43   R$         1.525,24  
Até 5ª Incompleto 1% 1%  R$     1.763,15   R$         1.756,03  
5ª Completo Fundamental 1% 2%  R$     1.987,36   R$         1.896,65  
6ª a 9ª Fundamental 3% 4%  R$     1.894,33   R$         1.870,42  
Fundamental Completo 11% 12%  R$     1.892,16   R$         1.889,55  
Médio Incompleto 10% 10%  R$     1.745,16   R$         1.739,57  
Médio Completo 59% 60%  R$     2.383,28   R$         2.128,16  
Superior Incompleto 5% 4%  R$     6.102,66   R$         5.233,43  
Superior Completo 10% 7%  R$     7.347,94   R$         6.283,21  
Total              27.693           47.443   R$     2.897,28   R$         2.460,02  

Fonte: RAIS, Ministério da Economia, 2019 
 
 
Quadro 4 – Distribuição do emprego e salários médios nas ACT por faixa 
etária, Campinas e RMC, 2018 
  Distribuição do Emprego Salários Médios 
  Campinas RMC Campinas RMC 
10 A 14 0% 0%  R$     1.033,50   R$         1.033,50  
15 A 17 1% 1%  R$     1.077,86   R$         1.153,18  
18 A 24 25% 24%  R$     1.704,26   R$         1.630,05  
25 A 29 17% 16%  R$     2.608,74   R$         2.290,18  
30 A 39 29% 28%  R$     3.461,52   R$         2.892,07  
40 A 49 17% 18%  R$     3.347,54   R$         2.757,76  
50 A 64 10% 12%  R$     3.950,87   R$         2.966,29  
65 OU MAIS 1% 1%  R$     3.889,66   R$         2.701,62  
Total   27.693   47.443   R$     2.897,28   R$         2.460,02  

 Fonte: RAIS, Ministério da Economia, 2019 
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Parte III– Perfil do emprego mais focado na estrutura de oferta das ACT 

Neste item será apresentado o perfil do emprego gerado nas ACT por 
tamanho de empresa.  

• Em Campinas, observa-se que 65% do emprego é gerado em empresas 
de pequeno porte, de até 49 empregados. Desse total, 25% se concentra 
em microempresas de até 9 empregados.  

• Vale registrar que na RMC 69% no emprego é gerado nas empresas de 
pequeno porte e as microempresas são responsáveis por 28% desse 
total. 

• Tanto na RMC como em Campinas os salários médios das empresas de 
menor porte são em torno de 30% inferiores à média das ACT. 

 
Quadro 5 – Distribuição do emprego e salários médios nas ACT por tamanho 
de empresa, Campinas e RMC, 2018 
  Distribuição do Emprego Salários Médios 

  Campinas RMC Campinas RMC 
De 1 a 4 9% 12%  R$     1.651,42   R$         1.602,09  
De 5 a 9 14% 16%  R$     1.684,14   R$         1.683,98  
De 10 a 19 17% 19%  R$     1.778,86   R$         1.763,73  
De 20 a 49 25% 23%  R$     1.891,90   R$         1.896,76  
De 50 a 99 10% 9%  R$     2.237,89   R$         2.143,68  
De 100 a 249 10% 9%  R$     2.675,70   R$         2.582,44  
De 250 a 499 1% 4%  R$     2.059,39   R$         2.239,66  
De 500 a 999 2% 1%  R$     2.250,81   R$         2.250,81  
1000 ou Mais 13% 8%  R$     9.272,92   R$         9.272,92  
Total 27.693  47.443   R$     2.897,28   R$         2.460,02  

Fonte: RAIS, Ministério da Economia, 2019 

  

O quadro 6 a seguir mostra alguns indicadores de condição de trabalho por 
segmento que atividade que compõem as ACT de Campinas e da RMC. Alguns 
aspectos chamam atenção: 

• Tanto na RMC e em Campinas, pouco mais de 62% do emprego é gerado 
nas atividades de Restaurantes e outros serviços de alimentação e 
bebidas, seguido de 9% do emprego gerado nas atividades de Hotéis e 
similares.  

• Nas atividades de transportes há uma pequena diferença, Campinas se 
destaca pela participação de emprego (11%) no segmento de Transporte 
aéreo de passageiros e na RMC o maior peso relativo (13%) está nos 
Transporte rodoviário de passageiros 

• Do ponto de vista do padrão de remuneração, o maior salário médio 
está atrelado às atividades de Transporte aéreo de passageiros. Além 
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disso, nestas atividades o tempo médio de emprego supera 4 anos e a 
jornada média é inferior a 36 horas semanais. 

• A atividade que mais gera emprego, pertencente ao segmento de 
Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas, apresentar o 
um baixo valor de salário médio,  2,7 anos de permanência no trabalho 
e jornada de aproximadamente 43 horas semanais. 

 
 
 
Quadro 6 – Distribuição do emprego, salários médios, tempo de serviço médio 
e horas trabalhadas na semana nas ACT por segmento de atividade, 
Campinas e RMC, 2018 

  
Fonte: RAIS, Ministério da Economia, 2019. 

 

Por fim, os quadros 7 e 8 mostram o perfil dos empregados em Campinas nas 
atividades mais representativas da ACT segundo escolaridade e faixa etária. 
Seguem as principais características para o município de Campinas em 2018: 

• O segmento de Restaurantes e outros serviços de alimentação e 
bebidas gera 62% dos postos de trabalho que compõem as ACT. Destes 
62%, 40 pontos percentuais (2/3) é ocupado por trabalhadores com 
ensino médio e 20 pontos percentuais (1/3) por trabalhadores jovens, de 
18 a 24 anos. 

• Também o segmento de Restaurantes e outros serviços de alimentação 
e bebidas apresenta o mais baixo padrão de remuneração: R$ 1. 750,86, 
que é cerca de 60% da média paga pelos ACT. E os grupos de 
trabalhadores mais representativos tendem a apresentar 
remuneração abaixo da média do segmento: na faixa do ensino médio 
a média salarial é de R$ 1.724,34 e para os jovens R$ 1.534,36. 
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• O segmento de Transporte aéreo de passageiros emprega 13% da mão 
de obra e é o que possui melhor capacidade de pagamento dentre os 
segmentos que compõem as ACT, o salário médio é R$ 9.069,06. 

• Este segmento de Transporte aéreo de passageiros é o que emprega 
pessoas com maior nível educacional: 5 pontos percentuais (mais de 
1/3) dos 13% possuem nível superior completo e recebem, em média R$ 
11.232,25. 

• Comparativamente, a remuneração dos trabalhadores com nível de 
escolaridade equivalente ao ensino médio no segmento de Transporte 
aéreo de passageiros é cerca de 3,27 vezes superior ao valor pago aos 
empregados na mesma faixa de escolaridade no segmento de 
Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas. 

 

 

 
Quadro 7– Distribuição do emprego, salários médios nas ACT por segmento 
de atividade e faixa de escolaridade. Campinas, 2018 

 

Transporte 
rodoviário de 
passageiros 

Transporte 
aéreo de 

passageiros 
Hotéis e 

similares 

Restaurantes 
e outros 

serviços de 
alimentação e 

bebidas Total ACT 

Distribuição do emprego     	 

Fundamental Completo 2% 0% 1% 8% 11% 

Médio Incompleto 1% 0% 1% 8% 10% 

Médio Completo 5% 6% 5% 40% 59% 

Superior Completo 0% 5% 1% 1% 10% 

Total 9% 13% 8% 62% 100% 

Salários Médios     	 

Fundamental Completo  R$     2.432,00   R$     7.095,74   R$     1.948,47   R$     1.743,05   R$     1.892,16  

Médio Incompleto  R$     2.130,21   R$     3.213,00   R$     1.682,50   R$     1.699,63   R$     1.745,16  

Médio Completo  R$     2.297,43   R$     7.369,29   R$     1.950,46   R$     1.724,34   R$     2.383,28  

Superior Completo  R$     3.837,05   R$   11.232,25   R$     3.449,47   R$     2.622,82   R$     7.347,94  

Total  R$     2.365,37   R$     9.067,06   R$     2.088,42   R$     1.750,86   R$     2.897,28  

 Fonte: RAIS, Ministério da Economia, 2019. 
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Quadro 8– Distribuição do emprego, salários médios nas ACT por segmento 
de atividade e faixa etária. Campinas, 2018 

	 

Transporte 
rodoviário 

de 
passageiros 

Transporte 
aéreo de 

passageiros 
Hotéis e 

similares 

Restaurantes 
e outros 

serviços de 
alimentação e 

bebidas Total ACT 

Distribuição do emprego      
18 A 24 0% 1% 1% 20% 25% 

25 A 29 1% 3% 1% 11% 17% 

30 A 39 2% 6% 3% 16% 29% 

40 A 49 3% 2% 2% 9% 17% 

50 A 64 3% 1% 1% 5% 10% 

Total 9% 13% 8% 62% 100% 

Salários Médios    	 	 
18 A 24  R$     1.423,39   R$     4.298,94   R$     1.658,54   R$     1.534,36   R$     1.704,26  

25 A 29  R$     2.060,67   R$     6.193,00   R$     1.960,89   R$     1.774,46   R$     2.608,74  

30 A 39  R$     2.422,15   R$     8.204,11   R$     2.305,06   R$     1.900,02   R$     3.461,52  

40 A 49  R$     2.503,83   R$   13.405,58   R$     2.261,11   R$     1.910,92   R$     3.347,54  

50 A 64  R$     2.374,27   R$   20.716,66   R$     2.002,33   R$     1.915,94   R$     3.950,87  

Total  R$     2.365,37   R$     9.067,06   R$     2.088,42   R$     1.750,86   R$     2.897,28  

Fonte: RAIS, Ministério da Economia, 2019. 

 

 

 

Parte IV– Comentários Finais 

Este relatório buscou, de maneira preliminar, avaliar o impacto das 
Atividades Características do Turismo (ACT) no mercado de trabalho de 
Campinas.  

A metodologia de referência foi desenvolvida pelo IPEA, contudo não foi 
aplicado os coeficientes de estimativa da demanda, visto que tais coeficientes 
são construídos a partir de uma pesquisa de campo que capture as 
especificidades da dinâmica do turismo local. Se fossem utilizados os 
coeficientes do Estado de São Paulo, a partir da proposta metodológica de 
Sakowski (2015) estima-se que o emprego impulsionado pela atividade 
turística local seja em torno de 40% dos números apontados neste relatório.  

Contudo, recomenda-se não utilizar este indicador e, avançar na construção 
de uma pesquisa local. 
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No que diz respeito ao mercado de trabalho gerado pelas ACT em Campinas, 
os principais pontos a serem destacados são: 

• Entre 2010 e 2018 emprego cresceu 15% 
• Representa 58% das ACT da RMC e 4% das ACT do Estado de São Paulo 
• 6% do emprego gerado em Campinas estão alocados em ACT 
• 5,5% da massa salarial de campinas é gerada nas ACT 
• O valor médio das remunerações das ACT é 81% da média do município 
• 60% do emprego é gerado nas atividades de Restaurantes e outros 

serviços de alimentação e bebidas  
• 25% do emprego é gerado em microempresas 
• Os atributos os empregados mais característicos são: ensino médio e 

jovens de 18 a 24 anos e empregados de 30 a 39 anos. 
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ANEXO: 

 


