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RESUMO 
 
A presente pesquisa analisa as Atividades Características do Turismo - ACTs no Estado de Santa Catarina 
(Brasil) com enfoque no mercado de trabalho. O turismo catarinense se desenvolveu basicamente na 
parte litorânea, tendo o turismo de “sol e mar” como seu principal propulsor. Contudo, atualmente é 
possível verificar certa pulverização do fluxo turístico para as demais regiões do Estado, o que corrobora 
para uma dinâmica e uma organização diferenciada da estrutura vigente até então. Este trabalho objetiva 
investigar a dinâmica socioespacial do mercado de trabalho no setor turístico de Santa Catarina, 
identificando sua participação na composição do Produto Interno Bruto catarinense, oscilações, e a 
relação com o desenvolvimento do Estado. A ênfase recaiu na análise da expansão do emprego e nas 
condições da oferta de trabalho no setor. Adotou-se o paradigma de formação socioespacial sugerido por 
Santos (1978) para analisar as formas produzidas no espaço. Este referencial foi articulado às teorias de 
Ignácio Rangel (1981) e A. Mamigonian (1996, 1999), possibilitando o estudo do desenvolvimento cíclico 
do sistema capitalista e suas influências nas transformações do espaço e da sociedade.  
 
 
Palavras-chave: Mercado de Trabalho. Setor Turístico de Santa Catarina. Organização Sócio-espacial.   
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos houve, no Brasil, um aumento no fluxo de viajantes, gerando, 
conseqüentemente, um volume maior em toda a cadeia produtiva do turismo. O Ministério do Turismo 
(BRASIL, 2009) considera este fato resultante, principalmente, do aumento da renda do brasileiro, do 
interesse em colocar o turismo entre as prioridades de consumo e das facilidades de acesso ao crédito no 
País. O fato é que, da mesma forma que cresce a demanda, cresce a oferta e a possibilidade de acessá-
la, estimulando assim, a concorrência entre os destinos.  

Esta concorrência, juntamente com a sazonalidade, tem contribuído para o surgimento e/ou 
fortalecimento de outros segmentos no turismo - cultural, gastronômico, enoturismo, eventos, convenções 



 2

etc. Esta é uma realidade observada no Estado de Santa Catarina, objeto de estudo desta pesquisa.  
Concomitantemente a esta realidade, surge um mercado de trabalho amplo, composto por um 

conjunto de atores envolvidos no processo de desenvolvimento das atividades ligadas ao turismo. 
Todavia, para que o setor continue se expandindo e que a demanda turística tenha seus desejos 
satisfeitos, faz-se necessário um mercado de trabalho em equilíbrio e com alta qualificação. 

O cenário descrito acima suscita as seguintes indagações: a) Numa leitura sobre as dinâmicas 
socioespaciais, como se configura o mercado de trabalho (empregado e empregadores) em Santa 
Catarina nas suas diferentes características? b) Como as Atividades Características do Turismo (ACTs) 
interferem nos movimentos econômicos construídos a partir dos fluxos deste mercado de trabalho em 
Santa Catarina? 

Com base nestes questionamentos objetivou-se investigar a dinâmica socioespacial do mercado 
de trabalho no setor turístico de Santa Catarina, identificando sua participação na composição do Produto 
Interno Bruto Catarinense, suas oscilações, e a relação com o desenvolvimento do Estado. A ênfase 
recaiu na análise da expansão do emprego e nas condições da oferta de trabalho no setor, abordando as 
características da relação empregado-empregador.  

A relevância dessa pesquisa está no levantamento e análise de dados sobre o mercado de 
trabalho turístico em Santa Catarina, buscando suprir uma lacuna em termos de publicações relacionadas 
às implicações sociais e econômicas das relações produtivas do setor em questão. Pouco se conhece, 
ainda, sobre o número de empresas do setor turístico são criadas a cada ano e quais as oscilações desse 
setor. É preciso levantar informações que possibilitem comparar o comportamento dos estabelecimentos e 
da empregabilidade ao longo de determinado período. Para tanto, pretende-se analisar inicialmente os 
dados no período de 2006 a 2011, ampliando-os num segundo momento. 

Os resultados alcançadospoderão servir de base para os gestores do turismo e demais setores da 
administração, pública e privada, direta e indiretamente envolvidos na organização e na gestão, tanto do 
turismo, como do próprio desenvolvimento econômico do estado de Santa Catarina. 

 
BASES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 
Neste trabalho adotou-se a categoria marxista de formação sócio-espacial (FSE) sugerida por Milton Santos 

(1998), a qual possibilita a interpretação da realidade a partir da esfera da produção relacionada a múltiplas escalas 
de análises e considera as “múltiplas determinações” responsáveis por uma realidade concreta. A opção por esse 
referencial teórico apóia-se no entendimento de que as especificidades de um determinado local têm explicações de 
ordem natural e humana, ao mesmo tempo em que correspondem a uma conjugação de fatores endógenos e 
exógenos situados em diferentes períodos históricos. O método proposto por Santos (1998) recomenda a utilização 
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concomitante das categorias de forma, função, estrutura e processo1 para a análise da realidade sócio-espacial. 
Somente a abordagem integrada destes fatores irá assegurar a visão globalizada preconizada pelo paradigma da 

formação sócio-espacial. Santos (1998, p. 6) ainda cita que “os elementos do espaço são determinados pelos 
homens, pelas firmas, pelas instituições, pelo suporte ecológico, e pelas infra-estruturas”2, razão pela qual buscar-se-
á utilizar todos esses elementos para a análise da dinâmica sócio-espacial do turismo em Santa Catarina, com 
ênfase no mercado de trabalho.  

Articuladas com esses pressupostos a análise buscou apoio, também, nas teorias de Ignácio 
Rangel (1981) e A. Mamigonian (1996, 1999) que possibilitam o estudo do desenvolvimento cíclico do 
sistema capitalista e suas influências nas transformações do espaço. Para a interpretação da formação 
sócio-espacial catarinense nas diferentes escalas (regional, nacional e mundial) considerar-se-á, também, 
as combinações geográficas descritas na década de 60 por A. Cholley (1964)3, as quais explicitam a 
importância das relações e influências mutuamente exercidas entre sociedade e natureza. Cholley (1964) 
sugere considerar, na análise da organização espacial, a combinação de elementos físicos, biológicos e 
humanos responsáveis pela sua configuração ao longo do tempo. 

Os estudos de Peluso Júnior (1952, 1991) sobre o Estado de Santa Catarina corroboram para o 
entendimento de que a combinação de fatores humanos com o quadro natural atuou como fator 
preponderante no isolamento dos núcleos de povoamentos iniciais, promovendo uma grande diversidade 
regional e, consequentemente, a distintas formações sócio-espaciais. Assim, a estrutura sócio-econômica 
do Estado de Santa Catarina modificou-se a partir dos fluxos migratórios europeus (meados do século 
XIX) formados, principalmente, por italianos e alemães, que ocuparam as terras dos vales atlânticos 
situados na porção leste do Estado. A pequena produção mercantil advinda destes imigrantes impulsionou 
as atividades industriais no nordeste catarinense e no vale do Rio Itajaí-Açú. Foi essa iniciativa 
empreendedora que favoreceu o surgimento de uma nova classe social detentora de recursos suficientes 
para dar início à prática do veraneio no litoral.  

                                                
1 Forma, função, estrutura e processo são quatro termos disjuntivos associados, a empregar segundo um contexto do mundo de 
todo dia. Tomados individualmente representam apenas realidades parciais, limitadas, do mundo. Considerados em conjunto. 
Porém, e relacionados entre si, eles constroem uma base teórica e metodológica a partir da qual podemos discutir os 
fenômenos espaciais em totalidade (SANTOS, 1998, p.52).  
2 Conforme Santos (1998) o primeiro elemento: homens entende-se como a demanda, são todos os responsáveis pelo 
funcionamento dos outros elementos. As firmas definem-se como as responsáveis pela produção de bens, serviços e idéias, 
enquanto que as instituições correspondem à supra-estrutura, são as responsáveis pelas normas, ordens e legitimizações. O 
suporte ecológico compreende o conjunto de complexos  territoriais que constituem a base física do trabalho humano, assim, o 
meio ecológico abrange também as edificações dos objetos sociais. Por último, as infra-estruturas aparecem como serviços 
complementares de fundamental importância para o bom desenvolvimento do espaço.  
3 Para Cholley (1964, p.140) as combinações podem ser divididas em três grandes categorias: “as que resultam unicamente, da 
convergência de fatores físicos; aquelas, já mais complexas, que são, a um tempo, de ordem física e de ordem biológica; as 
mais complicadas e por isso mesmo, mais interessantes, que resultam da interferência conjunta dos elementos físicos, dos 
elementos biológicos e dos elementos humanos.” A convergência destes elementos (físicos, biológicos e humanos) possibilita 
ao grupo humano resolver os duros e numerosos problemas que são expostos pela vida.   
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Foi nesse contexto, que a atividade turística acabou impondo novas formas de produção e de 
consumo do espaço tornando-se fator importante para a acumulação e reprodução do capital. Os estudos 

de Mamigonian (1966), Vieira; Pereira (1997), Piazza (1983), Peluso Jr. (1952, 1991), entre outros, 
explicam os diferentes estágios de formação sócio espacial do Estado de Santa Catarina, o que contribui 
para a compreensão da realidade catarinense no que diz respeito ao turismo. 

Visando ao atendimento dos objetivos deste trabalho, torna-se essencial partir do conhecimento 
histórico e das transformações sócio-espaciais ocorridas ao longo do tempo para uma melhor 
compreensão do quadro atual do mercado de trabalho das ACTs de Santa Catarina. A complexidade de 
olhares teóricos remete a um esforço ainda maior para a apreensão do objeto deste estudo. 

Adotou-se como metodologia a técnica da pesquisa exploratória-descritiva. As pesquisas 
exploratórias, segundo Gil (1995), são desenvolvidas com objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 
aproximativo, acerca de determinado fato, enquanto que as pesquisas descritivas têm como objetivo 
primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, ainda, o 
estabelecimento de relações entre as variáveis. Lakatos e Marconi (1986) explicam que a pesquisa 
descritiva aborda quatro aspectos: descrição, registro, análise e interpretação de fenômenos atuais, 
objetivando o seu funcionamento no presente. 

Os dados coletados foram considerados de forma quanti-qualitativa. O campo de estudo e a 
população envolveu o mercado de trabalho das ACTs de Santa Catarina, ou seja, empresas e 
trabalhadores ligados a essas atividades. Como instrumentos de coleta de dados foram realizadas 
consultas e levantamentos de dados em instituições como Ministério do Turismo/EMBRATUR, 
Organização Mundial do Turismo (OMT), Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério do Emprego e do Trabalho (MTE), associações de 
classe além de outras instituições que contribuíram para a caracterização do setor e a construção de 
instrumentos capazes de acompanhar a evolução e desempenho das ACTs.  

Na definição das categorias de análise, foram utilizados os termos adotados pela Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE, 2011), classificação essa que é aplicada a todos os agentes 
econômicos que estão engajados na produção de bens e serviços. Assim, contemplou-se as 7 classes 
adotadas pelo Instituto de Pesquisas Econômicas aplicadas – IPEA. Porém, neste trabalho, optou-se por 
agrupar as categorias transportes e auxiliares de transportes, resultando, portanto, em 6 classes: 1. 
Serviços de Alojamentos; 2. Serviços de alimentação; 3. Agências de viagens, operadores turísticos e 
serviços de reservas; 4. Transportes (aquaviário, aéreo, terrestre) e auxiliares de transportes; 5. Aluguel de 
Transportes; 6. Patrimônio Cultural / Ambiental e Atividades de Recreação e Lazer. 
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A  FORMAÇÃO SÓCIO ESPACIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
 
Para a compreensão das origens e evolução da formação sócio-espacial do Estado de Santa 

Catarina, recorreu-se, inicialmente, elementos explicativos na teoria da dualidade básica da economia 
brasileira, de Ignácio Rangel, apoiada na idéia dos Ciclos Longos de Kondratieff.4 Assim, os esforços 
foram realizados no sentido de elucidar os elementos constitutivos na formação sócio-espacial do Estado 
de Santa Catarina, bem como, inter-relacionar os diferentes momentos históricos, nacionais e 
internacionais, que influenciaram nesse processo. 

A teoria econômica de Rangel demonstra a presença de pólos no âmbito dos quais se 
desenvolvem estágios (lados interno e externo) dos modos fundamentais de produção de que trata o 
materialismo histórico Marxista. Para Rangel (1998) as fases recessivas dos ciclos de Kondratieff são 
sempre o prenúncio de acontecimentos marcantes para a história brasileira.  

[...] O Brasil é uma economia extremamente sensível aos acontecimentos internacionais, inclusive 
os econômicos, particularmente os que se manifestam por impulsos partidos do centro dinâmico, 
em torno do qual gravita, juntamente com todo o mundo capitalista, sem excluir a vasta periferia 
subdesenvolvida. Ora, o centro dinâmico engendra movimentos periódicos ou ciclos que, do nosso 
ponto de vista, assumem a forma de fluxos e refluxos, que de perto nos interessam, porque 
condicionam e regulam a amplitude e as condições de nosso comércio exterior. (RANGEL, 1998, 
p.146). 

 
Rangel (1998) relaciona alguns fatos históricos da economia brasileira com os ciclos de 

Kondratieff destacando-se que a fase de declínio do 1º ciclo foi marcada pela Independência, na fase “B” 
do 2º ciclo ocorreu a proclamação da República e na fase recessiva do 3º ciclo, a Revolução de 1930, a 
partir da qual tem início a industrialização brasileira.  

Na visão de Rangel (1998), os aspectos do desenvolvimento humano em sociedade estão bem 
definidos na economia brasileira, seguindo as seguintes etapas: primeiramente, o comunismo; em 
segundo o feudalismo, em terceiro o capitalismo (mercantil, industrial e financeiro). Destacando que: “os 
modos de produção no Brasil são as dualidades” (RANGEL, 1998, p.16). Ou seja, não existe no Brasil 
modo de produção feudal, escravista, ou modo de produção capitalista. Existem sim, as dualidades 
constituídas pela combinação de modos de produção e relações de produções. Trata-se, portanto, de um 
modo de produção complexo, no qual estão presentes traços e especificidades combinadas dialeticamente 
dos distintos modos de produção. 

                                                
4 Os ciclos econômicos referem-se a flutuações da atividade econômica em determinado período. Possui quatro fases: 
expansão, contração, recessão e recuperação. Na teoria da dualidade brasileira proposta por Rangel (1981) o ciclo de 
Kondratieff (50 – 60 anos) é o mais importante, pois o período de duração dos demais ciclos, o de Juglar (8 a11 anos) e de 
Kitchin (3 a 4 anos) é insuficiente para ajustar a economia nacional à conjuntura global. 
Mamigonian (1999) explica que os ciclos de Kondratieff ocorrem devido a uma tendência à queda da lucratividade no 
capitalismo que estimula o surgimento de invenções. Estas, por sua vez, restabelecem a lucratividade e são, sucessivamente, 
aplicadas aos diferentes setores e ramos da economia (fases “a”). Todo este movimento gera um esgotamento da lucratividade 
possível, provocando a necessidade de novas invenções (fases “b”). (MAMIGONIAN, 1999).  
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Surge daí o entendimento que o desenvolvimento é um processo eminentemente cíclico regido 
por ondas de inovação tecnológica e pelo processo de acumulação de capital. Esse processo independe 

dos processos políticos e de planejamento. Trata-se, pois, de um processo contraditório através do qual a 
inovação tecnológica, cuja dinâmica explica o ciclo longo, está em permanente conflito com os capitais 
existentes que são por ela depreciados.5 Rangel (1998) lembra, ainda, que a história do Brasil não retrata 
fielmente a história universal, especialmente a européia, porque nossa evolução não é autônoma, não é 
produto exclusivo de suas forças internas.  

No caso brasileiro, a economia sempre tem encontrado meios e modos de ajustar-se ativamente à 
conjuntura implícita no ciclo longo, podendo-se destacar as substituições de importações, ajustada ao 
nível de desenvolvimento das forças produtivas e às relações de produção. Dessa forma, Rangel (1998) 
explica que a economia brasileira, quando confrontada com movimentos duradouros de fluxo e refluxo, em 
suas relações com o centro dinâmico universal, encontra meios de crescer "para fora", expandindo a 
produção exportável, ou, "para dentro", promovendo uma forma qualquer de substituições de importações.  

Todas essas variáveis vão, em maior ou menor proporção, incidir diretamente no processo de 
formação do espaço catarinense, fato esse que leva à busca do conhecimento da lógica responsável pela 
que existia anteriormente no atual espaço.  

Bastos (2007) explica que foi com a chegada dos colonos alemães e italianos aos vales atlânticos 
catarinenses que ocorreu um novo dinamismo sócio-econômico na região, incrementando as atividades 
portuárias com o crescimento das importações e o aumento e diversificação das exportações. Deste novo 
quadro resultou o aumento das taxas de urbanização e, por conseguinte o adensamento do tecido urbano 
das cidades portuárias do litoral do Estado de Santa Catarina. (BASTOS, 2007). 

Para Peluso Jr (1991) a vida econômica do estado de Santa Catarina foi sempre de difícil 
articulação, porque o relevo acidentado, não favorece aproximação entre as diversas regiões. Singer 
(1968) explica que Santa Catarina, em vez de ser unificada pelas vias naturais, era, antes, dilacerada por 
elas em regiões independentes, com pouca ou nenhuma comunicação entre si, apresentando, portanto, 
zonas economicamente autônomas, cada uma com sua capital regional.  

O espaço catarinense foi sendo ocupado, vagarosamente, em quase toda sua extensão, ainda 
que com baixa densidade, em grande parte devido à lentidão com que evoluíram os meios de transporte. 
Tanto Peluso Jr. (1991), quanto Mamigonian (1966) enfatizam que houve grandes dificuldades para 
consolidar e interligar as estradas catarinenses, fato que resultou na formação de rotas independentes. A 

                                                
5Schumpeter (1982) procurou explicar o crescimento em termos de inovação tecnológica (teoria dos ciclos longos). Para este 
economista austríaco a capacidade e a iniciativa dos empresários criam oportunidades totalmente novas para investimentos, 
crescimento e emprego. A inovação é um conjunto de novas funções evolutivas que alteram os métodos de produção, criando 
novas formas de organização do trabalho e, ao produzir novas mercadorias, possibilita a abertura de novos mercados mediante 
a criação de novos usos e consumos. 
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compartimentação física do estado também dificultou o surgimento de uma metrópole regional e levou a 
um desenvolvimento bastante regionalizado. 

Neste sentido, é perceptível que ocorreram e ainda ocorrem estágios diferentes de 
desenvolvimento no território catarinense, apesar de ostentar um conjunto de regiões e cidades 
razoavelmente equilibradas e dinâmicas, conforme demonstrado por vários estudiosos que se 
empenharam em explicar a gênese e a formação sócio-espacial do estado em seus diferentes momentos, 
tais como: Peluso Jr. (1991), Mamigonian (1966), Vieira; Pereira (1997), Silva (1997), Piazza (1983), 
Renaux Hering (1987), Rocha (2004) entre outros. Tais estudos destacam, sobretudo, o papel da pequena 
produção mercantil praticada principalmente nas áreas de colonização européia nos vales litorâneos, no 
meio-oeste e oeste (Sadia, Perdigão etc.)6, e a indústria têxtil do Vale do Itajaí (Artex, Karsten etc.)7, que 
deram a essas regiões uma nova dinâmica quanto às infra-estruturas urbano-regionais.  

Em relação à economia do estado catarinense faz-se necessário destacar que o setor agrário e o 
setor industrial, extrativo e manufatureiro exerceram e ainda exercem relevante papel. No entanto, 
percebe-se, que o setor terciário, envolvendo o comércio e os serviços, vem assumindo uma crescente 
importância, apresentando consideráveis taxas de crescimento.  

Referente à configuração turística do Estado de Santa Catarina, observam-se as características 
regionais díspares que o Estado apresenta. Cada região contém suas peculiaridades e o grande desafio 
do poder público é conseguir desenvolver uma política de turismo objetivando a integração de todas as 
regiões8. Vale destacar que a atividade turística é constituída por um sistema, envolvendo vários setores.  
Assim, pode-se inferir que devido a complexidade da atividade turística é necessária a união de todos os 
agentes envolvidos para que os resultados sejam maximizados.  

Os municípios que mais atraem visitantes são Florianópolis, Balneário Camboriú, Blumenau e 
Joinville, mas os atrativos turísticos estão distribuídos por todo o Estado. A quantidade de paisagens e 
atrativos naturais promove, de forma significativa, o desenvolvimento do turismo no Estado, o que faz essa 
atividade assumir um papel fundamental na receita catarinense. (SANTA CATARINA, 2011). 

O Estado possui 293 municípios sendo que estes estão agrupados em 36 Secretarias de 
Desenvolvimento Regional - SDR, em nove regiões turísticas, 20 associações de municípios 
(microrregiões) e seis mesorregiões.  Após a Lei Complementar nº 381 de 07/05/2007 (SANTA 

                                                
6 Os trabalhos de Espíndola (1996) sobre as agroindústrias do oeste catarinense detalham essa dinâmica. 
7 Em seus estudos Mamigonian (1966) enfoca principalmente a indústria têxtil da região de Brusque e Blumenau na década de 
60, dando ênfase sobre a gênese dos processos de acumulação comparativamente a outros lugares, o funcionamento 
geoeconômico das empresas à escala nacional e mundial e as mudanças espaciais, considerando, tanto as evoluções mundiais 
como as nacionais e regionais.  
8 Na Política de Desenvolvimento Regional e Urbano de Santa Catarina – PDRU (SANTA CATARINA, 1981 apud SIEBERT, 
2001, p.146) foram levantados alguns problemas da organização espacial catarinense, entre outros fatores, a ausência de um 
sistema de planejamento regional integrado, a reduzida integração inter-regional, o crescimento das disparidades regionais em 
renda per capita, a insuficiência de ligações viárias no leste-oeste, o enfraquecimento das finanças públicas e a utilização 
predatório do meio ambiente.  
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CATARINA, 2009), estabeleceu-se algumas mudanças imprescindíveis nas diversas áreas administrativas 
e gerenciais. As Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDRs) ficaram responsáveis pela coordenação 

e execução das políticas públicas nas regiões de abrangência. Tal política, entretanto, tem enfrentado 
algumas resistências. Os resultados são desiguais e, em muitos casos, não se percebe indícios de 
descentralização9. É visível que há perspectivas de participação mais direta da população local, que passa 
a se apropriar e ter mais responsabilidades sobre o direcionamento do seu desenvolvimento de suas 
regiões, porém, faz-se necessária uma análise mais aprofundada dessas ações e de seus respectivos 
resultados10.  

O Estado de Santa Catarina divide-se em nove regiões turísticas, conforme demonstrado na figura 
01. Essa divisão resulta da identificação dos municípios no que se refere à cultura, aos atrativos naturais e 
à segmentação turística. 

 
Figura 01: Regiões Turísticas e microrregiões de Santa Catarina 

Elaboração: Geógrafa Renata Duzzioni 

                                                
9 Reina et.al. (2009) apresentam uma análise da descentralização das ações no governo do estado de Santa Catarina onde 
evidencia que a reforma administrativa da Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007, até então não pode ser considerada 
uma descentralização e sim uma desconcentração, pois para ser caracterizado como descentralização as Secretarias de 
Desenvolvimento Regional deveriam possuir orçamentos próprios, no entanto ainda não possuem, o orçamento é ainda 
centralizado nas Secretarias Setoriais. Outro aspecto que descaracteriza a descentralização no estado é o fato de não existir 
um planejamento regionalizado efetivo, o que dificulta a criação de critérios para a distribuição de recursos. 
10 A criação destas 36 secretarias regionais motivou um questionamento e é, ainda, tema de debates nos jornais locais sobre a 
legalidade do modelo adotado no Estado. Além das 21 secretarias estaduais, existem atualmente 36 secretarias regionais, 
totalizando 57 órgãos ligados ao governo do Estado o que gerou vários cargos para compor a respectiva estrutura e, 
conseqüentemente aumento nas despesas públicas.  
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Rodrigues (1997) esclarece que o turismo reveste-se de tríplice aspecto, decorrente de sua 
enorme complexidade, ocasionando incidências territoriais específicas em cada um deles. Assim, envolve 

áreas de dispersão (emissoras), áreas de deslocamento e áreas de atração (receptoras). É justamente 
nessas últimas (áreas receptoras) que ocorre a produção do espaço turístico. Evidencia-se, assim, a direta 
relação do turismo e de uma boa infra-estrutura de acesso e transportes, já que os deslocamentos vão 
depender da quantidade e da qualidade das vias de acesso e dos meios de transportes. Na figura 02 é 
possível observar a atual configuração das rodovias estaduais e federais, bem como dos portos e 
aeroportos do Estado de Santa Catarina. Oliveira et.al (2009) explica que a atual configuração espacial 
das redes de transportes de Santa Catarina relaciona-se com os processos de ocupação do território, 
determinado pelas condições do quadro natural, principalmente do relevo e hidrografia, bem como com a 
evolução das atividades econômicas e das relações políticas estabelecidas.  

Figura 02: Rodovias estaduais e federais de Santa Catarina 
Elaboração: Geógrafa Renata Duzzioni 

Conforme a Secretaria de Estado da Infraestrutura (BRASIL, 2013) Santa Catarina possui 2.606 
km de rodovias federais e 6.000 km de rodovias estaduais. Na década de 70 foram concluídas as obras de 
construção e pavimentação da BR-101 ao longo de toda a extensão da faixa litorânea de Santa Catarina, 
que provocou alterações nas características físicas e sócio-econômicas dos municípios localizados ao 
longo da rodovia. Os estudos de Oliveira et.al. (2009) mostram que esta rodovia, uma das mais 
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movimentadas atualmente, possui um traçado predominantemente retilíneo decorrente de localizar-se em 
zona de planície costeira, excetuando-se algumas áreas, como é o caso do Morro dos Cavalos, no 

município de Palhoça. Esta rodovia possui intenso tráfego, já que é a passagem obrigatória aos portos e 
aos municípios mais populosos do Estado – Florianópolis e Joinville, interligando uma das áreas litorâneas 
mais industrializadas e urbanizadas da América do Sul (presença de vários pólos fabris e turísticos). 
Possui grande tráfego de caminhões de carga e veículos de passeio.  A rodovia BR 101, e a sua recente 
duplicação, pode ser considerada como uma das molas propulsoras que deflagrou e pulverizou o 
crescimento da atividade turística, em todo o litoral catarinense.  

 
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

O Turismo vem ganhando importância em várias regiões em decorrência de sua relevância no 
desenvolvimento econômico e social. No entanto, a carência de dados e pesquisas mais aprofundadas 
tem-se apresentado como grande entraves para a análise e tomada de decisões.  

Neste sentido, num esforço para a caracterização e dimensionamento do turismo doméstico no 
Brasil a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE, 2012) realizou um levantamento de dados 
revelando que 58,9 milhões de pessoas fizeram pelo menos uma viagem doméstica em 2011. Em 2007, 
ano em que foi realizado o último levantamento, eram 49,7 milhões de viajantes. De lá para cá houve um 
crescimento de 18,5%. Este aumento pode ser atribuído à inclusão do turismo no consumo da população 
de baixa renda, faixa que responde pelo maior salto: 21%. Nesse mesmo período, as viagens 
internacionais também cresceram significativamente, de 2,7% para 4,3% das famílias optaram por essa 
modalidade de turismo – um salto de 57%. O gasto médio per capita dos brasileiros em viagem cresceu 
18%. Em 2007, eram R$ 956,9 por pessoa. Já em 2011, o valor médio passou para R$ 1.128,3. Um 
detalhe que chamou a atenção é que os gastos com deslocamentos a negócios (R$ 985,9) representaram 
quase o dobro daqueles para lazer (R$ 494,4). 

Nesta pesquisa é possível observar, também, que a receita do turismo doméstico nos estados do 
sul do país (Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná) injetou R$ 26,24 milhões no Produto Interno 
Bruto (PIB) da Região Sul em 2009. A relação consumo turístico/PIB, na região, é a segunda mais alta do 
país: 4,9%. O líder é o Nordeste, com 9,8%, e a terceira maior fatia é do Centro-Oeste (4,6%). Em matéria 
de número de visitantes, o Sul é a terceira mais importante região receptora de turistas do Brasil, 
recebendo 18,5% dos viajantes brasileiros. A região também responde por 17,4% do fluxo de gastos e 
receitas turísticas.  

O turismo em Santa Catarina mobiliza mais de 8 milhões de pessoas anualmente. Esse número 
inclui os visitantes estrangeiros, brasileiros de outros estados e catarinenses em viagem dentro do próprio 
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estado. Nesse montante estão contabilizados os veranistas, os participantes de eventos – incluindo as 
grandes festas de outubro –, os turistas da terceira idade, os frequentadores do Parque Beto Carrero 

World e os peregrinos que visitam o Santuário Santa Paulina. Não há dados oficiais consolidados sobre a 
atividade fora da temporada de verão ou de outros segmentos além dos já citados – como estâncias 
hidrotermais, turismo rural, ecoturismo. Ou seja: os números do fluxo turístico são ainda maiores e podem 
alcançar os 10 milhões por ano – quase o dobro da população do estado, de 6,2 milhões de habitantes. 
Os municípios que mais atraem visitantes são Florianópolis, Balneário Camboriú, Blumenau e Joinville. 
(SANTA CATARINA, 2012).  

Um dos objetivos deste trabalho foi verificar a evolução do número de empregos formais e 
empresas das ACTs em Santa Catarina que no período de 2006 a 2011. Assim, após a coleta de dados 
verificou-se que dentre as 6 ACTs analisadas, a que possui maior destaque referente à geração de 
empregos é o serviço de alimentação com 59%, seguida do serviço de alojamento (21%) e de transportes 
(11%). As ACTs com menor índice são as de patrimônio cultural e ambiental e as atividades de recreação 
e lazer (4%), bem como as de agências de viagens, operadores e serviços de reservas (4%) e as de 
aluguel de transportes (1%), conforme demonstrado na figura 01.  

21%

59%

4%

11% 1% 4%

Serviços de Alojamentos

Serviços de Alimentação

Agencias de Viagens,
operadores turísticos e serviços
de reservas.

Transportes (aquaviário, aéreo,
terrestre) e auxiliares dos
transportes

Aluguel de transportes 

Patrimônio Cultural / Ambiental e
Atividades de Recreação e Lazer

 
Figura 01: Representação percentual das ACTS na geração de empregos formais em Santa Catarina no ano de 2011 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); Base de dados RAIS 2011. 
 

Na tabela 01, em apêndice, verifica-se que as ACTs de alimentação e alojamento foram as que 
mais geraram empregos formais no período em análise. No entanto, as que vêm apresentando maior taxa 
de crescimento são as ACTs de aluguel de transportes (média de 10,24%) e agências de viagens, 
operadores turísticos e serviços de reservas (crescimento médio de 7,80%) seguidas da alimentação 
(6,51%) e das atividades de serviços de alojamentos (3,47%). Com menor crescimento, surgiram as ACTs 
de patrimônio cultural/ambiental e recreação e lazer (2,63%) e de transportes (aquaviário, aéreo, terrestre) 
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e auxiliares dos transportes (1,34%). Este crescimento pode estar relacionado, tanto ao crescimento do 
turismo, como também, da população, visto que, torna-se extremamente difícil distinguir o consumo feito 

pelos turistas e/ou pela própria comunidade local, que se utiliza da maioria dos produtos turísticos11.  
Referente à geração de empregos, observa-se uma tendência acentuada de diminuição relativa ao 

emprego nos setores primário e secundário da economia, todavia, assiste-se a um acelerado crescimento 
de empregos no setor terciário (comércio e serviços)12.  O Estado de Santa Catarina, seguindo esta lógica, 
possui este setor, juntamente com o comércio, como os principais geradores de empregos formais dentre 
os 5 grandes setores econômicos13.  

Na tabela 2, em apêndice, observam-se os números de empresas de cada um dos segmentos das 
ACTs no Estado de Santa Catarina, os quais permitem fazer um comparativo com os respectivos números 
de empregos formais apresentados na tabela 1. É possível verificar que o crescimento médio do número 
de estabelecimentos das ACTs não é proporcional ao crescimento do número de postos de trabalhos 
gerados (tabela 1), muito embora, acompanhe a mesma seqüência, ou seja: as ACTs de alimentação e 
alojamento são as que mais possuem estabelecimentos. Porém, ao analisar o crescimento médio, verifica-
se que os melhores desempenhos são das agências de viagens, operadores turísticos e serviços de 
reservas (crescimento médio de 7,85%) e aluguel de transportes (7,77%), seguidas da alimentação 
(5,89%) e dos transportes (aquaviário, aéreo, terrestre) e auxiliares dos transportes (3,44%). 

As atividades com menos crescimento foram as atividades dos serviços de alojamentos (1,80%) e 
as atividades de patrimônio cultural / ambiental e atividades de recreação e lazer que apresentou taxa 
negativa de 0,86%. 

No cruzamento dos dados das tabelas 1 e 2 infere-se que, embora as ACTs que mais possuem 
estabelecimentos e, consequentemente, maior número de empregados sejam as de serviços de 
alimentação e alojamento, as que apresentam maior taxa de crescimento são as agências de viagens, 
operadores turísticos e serviços de reservas e aluguel de transportes. Ao comparar as taxas de 
crescimento médio, observa-se que a ACT de alojamento apresentou maior crescimento de postos de 
trabalhos (3,47%) do que número de estabelecimentos (1,80%). Fato semelhante ocorreu com as 
atividades de patrimônio cultural/ambiental e atividades de recreação e lazer que, também, obtiveram um 
número mais elevado de empregos gerados. Estas diferenças são explicadas, tanto pelo número maior de 
empregos que são gerados na abertura de uma única empresa, como também, em decorrência de um 
melhor desempenho das empresas já existentes, culminando com maior contratação.  
                                                
11 Santa Catarina foi o Estado que obteve maior crescimento populacional do Sul do Brasil, de acordo com o Censo 2010 do 

IBGE. Passou de 5.356.360 habitantes, em 2000, para 6.249.682 habitantes, em 2010 (crescimento de 16,68%). (IBGE, 
2011). 

12 As últimas crises do setor industrial, decorrentes de uma série de transformações econômicas, têm favorecido para que, cada 
vez mais, as pessoas busquem alternativas em outras áreas, cujo setor de serviços tem apresentado relevante crescimento.  
13 Indústria, construção civil, comércio, serviços e agropecuária. 
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Todavia, na ACT de transportes (aquaviário, aéreo, terrestre) e auxiliares dos transportes ocorreu 
uma inversão, ou seja, as taxas de crescimento médio do número de empresas (3,44%) suplantaram as 

taxas do número de empregos gerados (1,34%). Já na ACT de agências de viagens, operadores turísticos 
e serviços de reservas, as taxas permaneceram equiparadas, com 7,80% no crescimento do número de 
empregos gerados contra 7,85% na média de crescimento do número de empresas. Vale destacar as 
características próprias dos empreendimentos destas duas variáveis, que permite iniciar um 
empreendimento funcionando com um número muito pequeno de funcionários. Em uma agência de 
viagens de pequeno porte, por exemplo, é comum ter um ou dois funcionários exercendo, tanto as funções 
de emissor de passagens como de atendente. Há de se considerar, ainda, o alto nível de automação que 
facilita, consideravelmente, todo o processo.  

Ao pesquisar o perfil dos empregados das ACTs de Santa Catarina verificou-se, em relação ao 
Gênero, que há uma tendência do crescimento da participação do sexo feminino, conforme tabela 3. Em 
2006 as ACTs geraram 62.163 postos de trabalhos, destes 50,08% foram ocupados pelo sexo masculino e 
49,92% pelo feminino. Nos anos subseqüentes, observou-se um crescimento gradual da participação 
feminina. Em 2009, obteve participação de 52,44% na ocupação dos postos de trabalhos, contra 47,55% 
de participação pelo gênero masculino, de um total de 71.421 postos de trabalho gerados. Ou seja, 
contratou-se 3.489 mulheres a mais que homens. Em 2010 e 2011 permaneceram estas diferenças com 
uma média de 6 pontos percentuais a mais de predominância do sexo feminino.  

 Há de se considerar que, mesmo nas atividades cujos perfis tradicionalmente eram masculinos, 
ocorreu uma gradual alteração, como é o caso dos transportes, onde a participação do sexo feminino 
cresceu de 13% em 2006 para 16% em 2011. Nesta acepção, Barreto (2003, p.2) explica que “O turismo 
demanda muita mão de obra feminina, tanto na área de trabalhos braçais, dentro da hotelaria, por 
exemplo, quanto no chamado front line. Recepcionistas, telefonistas, vendedoras, todos são trabalhos 
preferencialmente femininos.” 

Já no que se refere ao grau de instrução (tabela 04), observou-se que o ensino médio completo foi 
a variável que teve o maior aumento no período analisado. Passou de 35,28% em 2006 para 50,33% em 
2011. Outra variável que apresentou crescimento foi o ensino superior completo que passou de 2,56% em 
2006 para 4,04% em 2011. Importante destacar que no período analisado, 2006 a 2011, verificou-se um 
decréscimo dos percentuais em todas as variáveis anteriores ao ensino médio completo. Esta realidade 
demonstra que os trabalhadores das ACTs estão melhorando seu nível de formação. Outra variável que 
demonstra tal ocorrência é o aumento gradativo da taxa de participação dos trabalhadores com educação 
superior completa (de 2,56% em 2006 para 4,04% em 2011). Os trabalhadores que possuem mestrado 
e/ou doutorado são pouquíssimos e não apresenta evolução representativa no período.  

Ao se analisar a faixa etária dos trabalhadores formais das ACTs de Santa Catarina (tabela 05), 
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aferiu-se que o maior número de contratações concentra-se nas faixas etárias de 30 a 39 anos com uma 
freqüência média de 25,40%, seguida da variável de 18 a 24 anos (23,11%), 40 a 49 (19,60%) e 25 a 29 

(16,32%). As demais faixas etárias foram menos representativas. Não houve modificações significativas no 
período analisado, cujas taxas de participação permaneceram praticamente estáveis.  

Em relação à faixa de remuneração média dos trabalhadores formais das ACTs de Santa Catarina 
(tabela 06), predominou a faixa salarial de 1,01 a 1,50 salários mínimo, seguida das faixas de 1,51 a 2,00 
e 2,01 a 3,00. Observou-se que, ao longo do período analisado, as variáveis que apresentaram aumento 
foram as de 1,51 a 2,00 salários mínimos (de 22,54% em 2006 para 29,44% em 2011) e a faixa de 2,01 a 
3,00 (de 14,05% em 2006 para 19,39% em 2011). As demais faixas salariais apresentaram leve 
decréscimo ou permaneceram estagnadas de 2006 a 2011. Ao se comparar estes percentuais com a 
média salarial dos 5 grandes setores econômicos (indústria, construção civil, comércio, serviços e 
agropecuária) no Estado, observa-se que os percentuais das ACTs se equiparam mais com a média 
salarial dos trabalhadores da agropecuária que possui 49,71% dos trabalhadores na faixa salarial de 1,01 
a 1,50 salários mínimo.  Ao se comparar com a média dos salários do próprio setor ao qual pertence, o de 
serviços, verifica-se que a taxa média de remuneração dos trabalhadores das ACTs de SC ficam 
relativamente mais baixas que a média do setor de serviços.  

Conforme esses dados observa-se que a atividade turística proporciona possibilidades na geração 
de emprego às localidades receptoras, no entanto, apresenta alguns desafios a serem superados como a 
baixa remuneração, a falta de qualificação profissional, entre outros.  

Ao cruzar os resultados da remuneração média, grau de instrução e faixa etária percebe-se que o 
nível de escolaridade predominante na pesquisa (ensino médio e fundamental) é baixo, se comparado 
com as faixas etárias predominantes (30 a 39 e 18 a 24 anos), o que culmina com a baixa remuneração. O 
acréscimo nos níveis de escolaridade, no decorrer do período analisado, pode ser justificado pelo 
acréscimo, embora pequeno, também, nas faixas salariais no mesmo período. Segundo levantamento do 
IBGE, trabalhadores com curso superior, em 2009, ganharam um salário 225% mais alto. (IBGE, 2011). 
Fica claro que há uma diferença salarial entre as pessoas que tem nível superior e as que não têm, 
demonstrando, assim, a importância da educação para uma melhoria na renda. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este estudo possibilitou a elaboração de uma reflexão sobre os aspectos da atual situação do 

mercado de trabalho formal das ACTs de Santa Catarina. Após análise dos dados aqui apresentados 
depreende-se que a atividade turística catarinense é de significativa relevância na economia estadual. É 
visível que o setor possibilita um número representativo de empresas e de trabalhos formais, o que 
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potencializa a sua contribuição no desenvolvimento estadual.  
Ao observar o crescimento médio das ACTs e do número de postos de trabalhos no Estado 

verificou-se que as ACTs que mais geram empregos são as de alimentação, de alojamentos e de 
transportes. Consequentemente são estas mesmas ACTs que possuem o maior número de 
empreendimentos. Todavia as ACTs que apresentaram as maiores taxas de crescimento no período 
analisado foram as atividades de aluguel de transportes seguidas pelas agências e alimentação.  

Quanto ao perfil dos trabalhadores, observou-se que existe uma melhora contínua do grau de 
escolaridade no período analisado, no entanto, fica evidenciado que a maioria dos trabalhadores das 
ACTs de Santa Catarina apresenta, de modo geral, baixa escolaridade, o que culmina com a baixa 
remuneração apresentada. Fica evidente a necessidade de investimentos direcionados a qualificação dos 
trabalhadores, que ocupam a maioria das atuais vagas do turismo em Santa Catarina. Este investimento 
poderia, inclusive, incrementar novas discussões sobre inovação no mercado de trabalho, resultando no 
fomento de ações para a melhoria da competitividade do mercado turístico estadual.  

Espera-se que este estudo possa contribuir em tomadas de decisões voltadas para o 
aprimoramento do mercado de trabalho das ACTs. Além disso, espera-se que, com mais discussões sobre 
o trabalho e o emprego, os agentes do mercado turístico em parceria com os trabalhadores, possam 
ampliar as potencialidades do turismo e, ainda, inovar no sentido de conciliar as necessidades de ambos.  

Acredita-se, portanto, que a provocação de reflexões sobre os diferentes aspectos das ACTs é 
salutar para um bom desenvolvimento do setor. Por fim, salienta-se que, as informações ora apresentadas 
não exaurem a possibilidade da utilização de novos indicadores, contudo, reproduzem uma base de 
conhecimento considerada essencial para que se tenha uma idéia do cenário atual do mercado de 
trabalho do setor turístico de Santa Catarina. 
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APENDICES 

Tabela 01: Evolução do número de trabalhadores formais das ACTs no Estado de Santa Catarina 

ACTs Catarinenses 2006 2007 % Cresc. 2008 % Cresc. 2009 % Cresc. 2010 % Cresc. 2011 % Cresc. Cresc.M. 
Serviços de Alojamentos 13.760  14.678  6,67  14.680  0,01  15.126  3,04  15.757  4,17  16.302  3,46  3,47  
Serviços de Alimentação 34.326  37.473  9,17  39.532  5,49  40.897  3,45  44.359  8,47  47.005  5,96  6,51  

Agencias de Viagens, 
operadores turísticos e 
serviços de reservas. 2.116  2.319  9,59  2.578  11,17  2.661  3,22  2.745  3,16  3.070  11,84  7,80  

Transportes (aquaviário, 
aéreo, terrestre) e auxiliares 
dos transportes 8.561  8.416  (1,69) 9.001  6,95  8.824  (1,97) 7.723  (12,48) 8.950  15,89  1,34  
Aluguel de transportes  657  701  6,70  782  11,55  790  1,02  957  21,14  1.060  10,76  10,24  

Patrimônio Cultural / 
Ambiental e Atividades de 
Recreação e Lazer 2.743  2.689  (1,97) 2.876  6,95  3.123  8,59  2.965  (5,06) 3.103  4,65  2,63  

Total 62.163  66.276  6,62  69.449  4,79  71.421  2,84  74.506  4,32  79.490  6,69  5,05  

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); Base de dados RAIS/2006/2007/2008/2009/2010/2011. 

Tabela 02: Evolução do número de estabelecimentos das ACTs no Estado de Santa Catarina 

ACTs Catarinenses 2006 2007 % Cresc. 2008 % Cresc. 2009 % Cresc. 2010 % Cresc. 2011 % Cresc. Cresc.M. 
Serviços de Alojamentos 1.526  1.576  3,28  1.572  (0,25) 1.609  2,35  1.652  2,67  1.668  0,97  1,80  
Serviços de Alimentação 7.491  8.012  6,96  8.504  6,14  8.921  4,90  9.498  6,47  9.970  4,97  5,89  
Agencias de Viagens, 
operadores turísticos e 
serviços de reservas. 480  524  9,17  579  10,50  622  7,43  662  6,43  700  5,74  7,85  
Transportes (aquaviário, 
aéreo, terrestre) e 
auxiliares dos transportes 570  540  (5,26) 556  2,96  560  0,72  554  (1,07) 664  19,86  3,44  
Aluguel de transportes  158  174  10,13  193  10,92  195  1,04  207  6,15  229  10,63  7,77  
Patrimônio Cultural / 
Ambiental e Atividades de 
Recreação e Lazer 466  451  (3,22) 445  (1,33) 470  5,62  464  (1,28) 445  (4,09) (0,86) 

Total 10.691  11.277  5,48  11.849  5,07  12.377  4,46  13.037  5,33  13.676  4,90  5,05  

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); Base de dados RAIS/2006/2007/2008/2009/2010/2011. 
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Tabela 03: Gênero dos trabalhadores formais das Atividades Características do Turismo no período de 2006 a 2011 em Santa Catarina 

 

ACTs Catarinenses 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Masc. Fem. Total Masc. Fem. Total Masc. Fem. Total Masc. Fem. Total Masc. Fem. Total Masc. Fem. Total 
Serviços de Alojamentos 5.611  8.149  13.760  5.859  8.819  14.678  5.750  8.930  14.680  5.904  9.222  15.126  6.047  9.710  15.757  6.209  10.093  16.302  
Serviços de Alimentação 15.028  19.298  34.326  16.275  21.198  37.473  16.808  22.724  39.532  17.204  23.693  40.897  18.600  25.759  44.359  19.629  27.376  47.005  
Agencias de Viagens, 
operadores turísticos e 
serviços de reservas. 1.068  1.048  2.116  1.205  1.114  2.319  1.229  1.349  2.578  1.280  1.381  2.661  1.264  1.481  2.745  1.395  1.675  3.070  
Transportes (aquaviário, 
aéreo, terrestre) e 
auxiliares dos transportes 7.434  1.127  8.561  7.209  1.207  8.416  7.593  1.408  9.001  7.342  1.482  8.824  6.327  1.396  7.723  7.486  1.464  8.950  
Aluguel de transportes  447  210  657  461  240  701  509  273  782  498  292  790  620  337  957  718  342  1.060  
Patrimônio Cultural e 
Ambiental e Atividades de 
Recreação e Lazer 1.543  1.200  2.743  1.529  1.160  2.689  1.622  1.254  2.876  1.738  1.385  3.123  1.647  1.318  2.965  1.743  1.360  3.103  

Total 31.131  31.032  62.163  32.538  33.738  66.276  33.511  35.938  69.449  33.966  37.455  71.421  34.505  40.001  74.506  37.180  42.310  79.490  

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); Base de dados RAIS/2006/2007/2008/2009/2010/2011. 

Tabela 04: Grau de instrução dos trabalhadores formais das Atividades Características do Turismo no período de 2006 a 2011 em Santa Catarina 
  2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 
Analfabeto 309 0,50% 351 0,53% 331 0,48% 319 0,45% 329 0,44% 71 0,09% 
Até 5ª Incompleto 901 1,45% 954 1,44% 988 1,42% 1.094 1,53% 1.204 1,62% 1.349 1,70% 
5ª Completo Fundamental 3.588 5,77% 3.507 5,29% 3.303 4,76% 2.942 4,12% 2.744 3,68% 2.591 3,26% 
6ª a 9ª Fundamental 7.186 11,56% 7.179 10,83% 6.823 9,82% 6.262 8,77% 5.714 7,67% 5.692 7,16% 
Fundamental Completo 16.721 26,90% 16.546 24,97% 16.491 23,75% 16.096 22,54% 15.722 21,10% 15.652 19,69% 
Médio Incompleto 8.179 13,16% 8.719 13,16% 8.794 12,66% 8.216 11,50% 8.138 10,92% 8.626 10,85% 
Médio Completo 21.932 35,28% 25.230 38,07% 28.386 40,87% 31.751 44,46% 35.653 47,85% 40.009 50,33% 
Superior Incompleto 1.739 2,80% 1.904 2,87% 2.024 2,91% 2.125 2,98% 2.108 2,83% 2.257 2,84% 
Superior Completo 1.590 2,56% 1.865 2,81% 2.288 3,29% 2.594 3,63% 2.884 3,87% 3.215 4,04% 
Mestrado 16 0,03% 16 0,02% 19 0,03% 19 0,03% 6 0,01% 25 0,03% 
Doutorado 2 0,00% 5 0,01% 2 0,00% 3 0,00% 4 0,01% 3 0,00% 
Total 62.163 100% 66.276 100% 69.449 100% 71.421 100% 74.506 100% 79.490 100% 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); Base de dados RAIS/2006/2007/2008/2009/2010/2011. 
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Tabela 5: Faixa Etária dos trabalhadores formais das Atividades Características do Turismo no período de 2006 a 2011 em Santa Catarina 

 
  2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 

10 A 14 9 0,01% 1 0,00% 10 0,01% 15 0,02% 22 0,03% 35 0,04% 
15 A 17 2.589 4,16% 2.702 4,08% 2.907 4,19% 2.664 3,73% 3.184 4,27% 3.666 4,61% 
18 A 24 15.392 24,76% 16.145 24,36% 16.093 23,17% 16.324 22,86% 16.484 22,12% 17.015 21,41% 
25 A 29 10.071 16,20% 11.054 16,68% 11.541 16,62% 11.725 16,42% 12.160 16,32% 12.459 15,67% 
30 A 39 15.842 25,49% 16.666 25,15% 17.566 25,29% 18.233 25,53% 18.870 25,33% 20.387 25,65% 
40 A 49 12.137 19,52% 12.829 19,36% 13.591 19,57% 14.141 19,80% 14.643 19,65% 15.663 19,70% 
50 A 64 5.923 9,53% 6.643 10,02% 7.462 10,74% 8.012 11,22% 8.779 11,78% 9.841 12,38% 
65 OU MAIS 199 0,32% 235 0,35% 278 0,40% 306 0,43% 363 0,49% 422 0,53% 

Total  62.162  100%  66.275  100%  69.448  100%  71.420  100%  74.505  100%  79.488  100% 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); Base de dados RAIS/2006/2007/2008/2009/2010/2011. 

Tabela 6: Remuneração Média dos trabalhadores formais das Atividades Características do Turismo no período de 2006 a 2011 em Santa Catarina 

Remuneração 2006 Freq. 2007 Freq. 2008 Freq. 2009 Freq. 2010 Freq. 2011 Freq. 
Até 0,5 salário mínimo  260 0,42%  242 0,37%  284 0,41%  255 0,36% 239 0,33% 211 0,30% 
De 0,51 a 1,00 salário mínimo  3.136 5,04%  3.136 4,73%  3.203 4,61%  3.271 4,58% 2.991 4,19% 2.827 3,96% 
De 1,01 a 1,50 salários mínimos  27.484 44,21%  29.353 44,29%  29.672 42,72%  31.538 44,16% 32.364 45,31% 31.262 43,77% 
De 1,51 a 2,00 salários mínimos  14.010 22,54%  15.403 23,24%  16.913 24,35%  16.911 23,68% 18.482 25,88% 21.024 29,44% 
De 2,01 a 3,00 salários mínimos  8.731 14,05%  9.453 14,26%  10.179 14,66%  10.691 14,97% 11.940 16,72% 13.852 19,39% 
De 3,01 a 4,00 salários mínimos  4.381 7,05%  4.421 6,67%  4.753 6,84%  4.452 6,23% 3.903 5,46% 4.827 6,76% 
De 4,01 a 5,00 salários mínimos  1.508 2,43%  1.335 2,01%  1.367 1,97%  1.121 1,57% 1.074 1,50% 1.332 1,86% 
De 5,01 a 7,00 salários mínimos  823 1,32%  812 1,23%  744 1,07%  709 0,99% 770 1,08% 937 1,31% 
De 7,01 a 10,00 salários mínimos  418 0,67%  394 0,59%  433 0,62%  385 0,54% 332 0,46% 397 0,56% 
De 10,01 a 15,00 salários mínimos  136 0,22%  163 0,25%  157 0,23%  152 0,21% 179 0,25% 219 0,31% 
De 15,01 a 20,00 salários mínimos  42 0,07%  47 0,07%  44 0,06%  47 0,07% 42 0,06% 44 0,06% 
Mais de 20,00 salários mínimos  32 0,05%  37 0,06%  41 0,06%  26 0,04% 24 0,03% 39 0,05% 
Ignorado  1.202 1,93%  1.480 2,23%  1.659 2,39%  1.863 2,61% 2.165 3,03% 2.517 3,52% 
Total  62.163 100,00%  66.276 100,00%  69.449 100,00%  71.421 100,00% 74.505 104,32% 79.488 111,29% 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); Base de dados RAIS/2006/2007/2008/2009/2010/2011 


