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Cenário
O mundo está enfrentando grandes dificuldades econômicas 
sem antecedentes em função da pandemia da Covid-19. O turis-
mo internacional encara a crise mais intensa de sua história. As 
viagens e turismo estão entre os setores mais afetados. Em um 
choque sem antecedentes para o setor do turismo, a pandemia 
reduziu profundamente a chegada de turistas internacionais no 
1º trimestre de 2020, conforme dados do Barômetro Mundial 
do Turismo da Organização Mundial de Turismo - OMT.

Os dados disponíveis apontam para queda de 22,0% no 1º trimes-
tre de 2020, com as chegadas em março caindo 57,0%. Isso se 
traduz em uma perda de 67 milhões de chegadas internacionais 
e cerca de US$ 80 bilhões em receitas de exportação do turismo 
internacional. Considerando as regiões, Ásia e Pacífico, a primeira 
região a sofrer o impacto da pandemia, marcou queda de 35,0% 
nas chegadas no 1º trimestre de 2020. O segundo mais atingido 
foi a Europa, com um declínio de 19,0%, seguida pelas Américas 
(-15,0%), África (-12,0%) e Oriente Médio (-11,0%) (OMT).

As perspectivas para o acumulado do ano de 2020 são de re-
trações de 58,0% a 78,0% nas chegadas internacionais de turis-
tas, dependendo da velocidade da contenção, da duração das 
restrições de viagens e da reabertura das fronteiras nacionais, 
embora as perspectivas continuem sendo incertas. Isso se tradu-
ziria em uma queda de 850 milhões para 1,1 bilhão de chegadas 
internacionais e uma perda de US$ 860 bilhões para US$ 1,2 tri-
lhão em receitas de exportação do turismo, o maior declínio da 
série histórica. A queda nas viagens internacionais coloca em ris-
co de 100 a 120 milhões de empregos diretos no turismo (OMT).
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A Bahia arrecadou cerca de R$ 1,7 bilhão nas Atividades Características do Turismo no 1º trimestre de 2020

Em seu primeiro relatório, divulgado dia 14 de abril, World Eco-
nomic Outlook, após a propagação do coronavírus e reconhe-
cendo elevado grau de incerteza na economia mundial, o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) projeta para 2020 retração de 
3,0% no PIB (Produto Interno Bruto) global.  Em janeiro a proje-
ção era de 3,3%, o que deve ser a maior recessão desde a crise 
de 1929. O FMI também estima queda de 5,3% na atividade eco-
nômica brasileira em 2020. A projeção anterior apontava cresci-
mento de 2,2% no PIB. A entidade internacional também calcula 
que a taxa de desemprego do país vai alcançar 14,7% no ano.

No Brasil, o volume das atividades turísticas caiu 6,3% no 1º tri-
mestre de 2020 em relação ao mesmo trimestre de 2019. Se-
guindo a mesma tendência, a Bahia retraiu 5,3%. Em relação 
à receita nominal das atividades turísticas, a Bahia decresceu 
2,9%, seguindo o mesmo comportamento do Brasil (-4,9%) (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE).  

Apesar, do resultado desfavorável no volume e na receita no-
minal das atividades turísticas para a Bahia no 1º trimestre de 
2020, podemos comemorar a expansão do nível de atividade 
econômica – PIB, que cresceu 0,3% impulsionada pelos setores 
da Agropecuária (3,9%) e Indústria de Transformação (10,6%) 
(IBGE e Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 
Bahia - SEI).

O consumo de energia elétrica nas Atividades Caraterísticas do 
Turismo (ACTs) na Bahia apontou queda de 7,9% no 1º trimestre 
de 2020 contra o 1º trimestre de 2019, impactado, principal-
mente, pela desaceleração em Hotéis (-13,8%) (Companhia de 
Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba).

Seguindo a mesma análise, tanto o fluxo doméstico (-2,5%) 
quanto o fluxo internacional (-13,4%) nos aeroportos da Bahia 
e o fluxo no porto de Salvador (-7.9%) no 1º trimestre de 2020 
contra o 1º trimestre de 2019, desaceleram a movimentação 
de passageiros na capital baiana impactando na taxa média de 
ocupação, nos meios de hospedagem em Salvador, caiu 8,1 p.p. 
(Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico - Sinart, So-
cicam Náutica e Turismo – SNT, Companhia das Docas do Estado 
da Bahia – Codeba). 

Mesmo com desaceleração apresentada em muitas atividades, 
ainda assim a Bahia arrecadou em ICMS aproximadamente 
R$ 1,7 bilhão nas ACTs, no 1º trimestre de 2020, com avanço 
nominal de 10,4% em relação ao mesmo trimestre de 2019, 
impulsionado por Transporte por navegação de travessia in-
termunicipal, interestadual e internacional (9,1%). Com isso, 
podemos assegurar que a pandemia não impactou na arreca-
dação da Bahia no referido trimestre, pois tivemos dois meses 
muito bons: janeiro e fevereiro (Secretaria da Fazenda do Esta-
do da Bahia – Sefaz). 

Algumas medidas implementadas para 
minimizar os impactos da Covid-19
As medidas adotadas pelo governo federal desde o início da 
pandemia do novo coronavírus ajudam os setores de turismo e 
cultura a enfrentar dificuldades. É o caso, por exemplo, da Medi-
da Provisória (MP) 936, que autoriza a suspensão de contratos, 
a flexibilização de salários e de jornadas de trabalho mediante o 
pagamento de seguro (Ministério do Turismo - MTur).

1° trimestre de 2020
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instituições ligadas ao segmento estão em constante debate em 
busca de soluções que possam minimizar os impactos na cadeia 
produtiva e em planejamento para a retomada pós crise. 

Plano de retomada pós-Covid-19
A procura por destinos nacionais deve marcar a retomada do 
mercado de viagens no Brasil após o fim da pandemia. É o que 
revelam números divulgados durante um seminário online (we-
binar) promovido pela Associação Brasileira das Operadoras 
de Turismo (Braztoa) e que contou com a participação de es-
pecialistas da Universidade de Brasília (UnB). Segundo um dos 
estudos, realizado em parceria com os laboratórios de Estudos 
em Sustentabilidade e Turismo (LETS) e de Psicologia Social da 
(LAPS) da UnB, locais no próprio país representavam 60% das 
viagens programadas por brasileiros para 2020 (MTur).

Conforme a consulta, que ouviu 1.136 pessoas de todos os es-
tados, o Nordeste é alvo de 21,8% das escolhas, seguido do Su-
deste (19,8%), do Sul (9,6%), do Centro-Oeste (5,7%) e do Norte 
(3,4%). “Estamos desenvolvendo uma campanha para estimular 
o brasileiro a visitar destinos no próprio país, de forma a ajudar 
na retomada e permitir que o turismo continue tendo um forte 
papel no desenvolvimento econômico e na geração de emprego 
e renda. Os nossos esforços também incluem ações como o in-
centivo ao turismo rodoviário, utilizando rotas do programa In-
veste Turismo para permitir a conectividade com outros modais 
de transporte e facilitar a busca por roteiros integrados”, adianta 
o ministro Marcelo Álvaro (MTur).

A OMT divulgou um conjunto de diretrizes para ajudar o setor 
a retomar suas atividades de maneira segura e sustentável. O 
guia foi produzido em consulta com o Comitê Global de Crise 
do Turismo e tem como objetivo apoiar os governos e o setor 
privado a se recuperarem da crise, além de restaurar a confiança 
dos viajantes por meio de protocolos de segurança. O secretá-
rio-executivo adjunto do MTur, Higino Brito Vieira, e o assessor 
internacional, Antonio Ricarte, participaram de encontro do Co-
mitê Global de Crise da OMT, que resultou na aprovação de dire-
trizes globais para o relançamento do turismo (MTur). 

O documento, que constata a redução de 60% a 80% no número 
de turistas internacionais em 2020 em decorrência da pandemia 
de Covid-19, traz orientações a respeito dos seguintes temas: 
gerenciamento de fronteiras seguro e contínuo (viagens aére-
as, marítimas e terrestres); setor privado; viagem aérea segura; 

hospitalidade; operadores turísticos e agências de viagens; reu-
niões e eventos; atrações e parques temáticos; planejamento e 
gerenciamento de destino (MTur).

Os protocolos de segurança e de saúde têm sido o norte para a 
gradual e responsável reabertura dos principais segmentos tu-
rísticos no Brasil. Diante disso, dois resorts -localizados na Costa 
do Sauípe (BA) e em Rio Quente (GO) - e o parque aquático Hot 
Park vão adotar novos procedimentos para protegerem as famí-
lias e visitantes com base em orientações dos órgãos de saúde 
pública. Entre as mudanças propostas, estão a realização do che-
ck-in de forma online e o uso obrigatório de máscaras em todos 
os ambientes sociais dos empreendimentos. Para Flávio Mon-
teiro, diretor de operações da Aviva, empresa que administra os 
locais, a medida é uma forma de iniciar o processo de retorno 
das atividades. “Ainda não é possível informar uma data oficial 
para a reabertura de nossos destinos, mas estamos com todos 
nossos protocolos prontos para receber o público. A seguran-
ça dos nossos clientes e colaboradores é prioridade nesse mo-
mento e, por isso, criamos os protocolos de segurança e saúde 
para garantirmos uma experiência mais segura e confortável a 
todos”, esclareceu (MTur).

Volume das atividades turísticas
De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, 
realizada pelo IBGE, sistematizados pela Superintendência de Es-
tudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o volume das ativida-
des turísticas1 na Bahia, quando comparado com o 1º trimestre 
do ano anterior, marcou retração de 5,3%, interrompendo a ten-
dência de crescimento, iniciada no 2º trimestre de 2019 (4,3%). 
O resultado da Bahia foi inferior à variação nacional (-6,3%), que 
também marcou queda, na mesma análise (Gráfico 1).

1 Agregado especial que abrange as seguintes atividades: serviços de 
alojamento e alimentação; serviços culturais, de recreação e lazer; 
locação de automóveis sem condutor; agências de viagens e operadoras 
turísticas e transportes turísticos (transporte rodoviário de passageiros 
em linhas regulares intermunicipais, interestaduais e internacionais; 
trens turísticos, teleféricos e similares; transporte por navegação interior 
de passageiros, em linhas regulares; outros transportes aquaviários e 
transporte aéreo de passageiros).

Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a MP 
já permitiu a manutenção de 3.511.599 postos, com destaque 
para os ramos de transportes, restaurantes, bares e hotéis, for-
temente ligados ao turismo. Álvaro Antônio, que mantém per-
manente contato com representantes de órgãos públicos e de 
entidades privadas, frisa que as ações do Executivo buscam pro-
porcionar a sobrevivência de negócios com vistas à retomada da 
normalidade (MTur).

Atento à necessidade de capital de giro ao setor, o MTur facilitou 
o acesso a empréstimos do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) 
e agilizou a liberação de R$ 381 milhões para novos financia-
mentos. Além disso, foi disponibilizado para as empresas dos 
ramos turístico e cultural crédito do governo federal em até R$ 
5 bilhões (MTur).

O MTur, juntamente com o Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, define regras para cancelamentos e remarcações em di-
versas categorias do turismo e da cultura. O Ministério do Turis-
mo desenvolve ainda a campanha NÃO CANCELE, REMARQUE!, 
que incentiva o adiamento de viagens, pacotes e eventos cultu-
rais contratados a fim de reforçar a manutenção de negócios e 
postos de trabalho na área (MTur).

O governo do estado da Bahia, por meio do Decreto Nº 19.619 
de 7 de abril de 2020, prorrogou os prazos de recolhimento do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, apurado e devido, no 
âmbito do Simples Nacional, pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte optantes, para até: I - 20 de julho de 2020, 
relativo ao faturamento de março de 2020; II - 20 de agosto de 
2020, relativo ao faturamento de abril de 2020 e III - 21 de se-
tembro de 2020, relativo ao faturamento de maio de 2020. E 
prorrogação dos prazos de recolhimento do ICMS, apurado e de-
vido, no âmbito do Simples Nacional, pelo Microempreendedor 
Individual - MEI, para até: I - 20 de outubro de 2020, relativo ao 
mês de março de 2020; II - 20 de novembro de 2020, relativo 
ao mês abril de 2020 e III - 21 de dezembro de 2020, relativo ao 
mês de maio de 2020

As perspectivas para o turismo no Brasil e na Bahia, para os pró-
ximos trimestres de 2020, não são às melhores, em função da 
manutenção da crise global epidêmica que estamos passando 
com o novo coronavírus.  É importante salientar que o setor 
turístico foi um dos mais afetados pela crise e que governos e 
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Receita nominal das atividades turísticas 
Conforme os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, a re-
ceita nominal das atividades turísticas na Bahia, quando com-
parada com a do 1º trimestre do ano anterior, marcou retração 
de 2,9%, invertendo a tendência de crescimento iniciada no 3º 
trimestre de 2018 (5,4%). O resultado da Bahia foi inferior à va-
riação nacional, que caiu 4,9%, na mesma análise (Gráfico 3).

Regionalmente, todas as 12 unidades da Federação que foram 
investigadas marcaram queda, com destaque para o Distrito 
Federal (-15,3%), Espirito Santo (-12,7%), Rio Grande do Sul 
(-10,1%) e Ceará (-9,5%). Nessa análise, a Bahia apontou a ter-
ceira variação negativa, ficando abaixo do Rio de Janeiro (-1,5%) 
e Goiás (-3,4%) (Gráfico 2).

Regionalmente, todas as 12 unidades da Federação investigadas 
marcaram queda, com destaque para o Espirito Santo (-13,6%), 
Distrito Federal (-11,5%), Rio Grande do Sul (-10,2%), e Pernam-
buco (-9,9%). Nessa análise, a Bahia apontou a segunda variação ne-
gativa (-2,9%), ficando abaixo do Rio de Janeiro (-2,6%) (Gráfico 4).

Gráfico 2
Volume das atividades turísticas(1) — Brasil e Estados 
pesquisados — Jan.-mar.2020/jan.-mar.2019
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Fonte: IBGE. 
Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
(1) Variação acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

Gráfico 3 
Receita das atividades turísticas (1)(2)
Bahia — 1º tri.2019-1º tri. 2020
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Fonte: IBGE. 
Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
(1) Variação do trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
(2) Variação acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

Gráfico 1  
Volume das atividades turísticas(1)(2) 
Bahia — 1º tri. 2019-1º tri. 2020
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Fonte: IBGE. 
Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
(1) Variação do trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
(2) Variação acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.
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Consumo de energia elétrica 
Segundo os dados da Companhia de Eletricidade do Estado da 
Bahia (Coelba), o consumo de energia elétrica das ACTs da Bahia 
retraiu 7,9% no 1º trimestre de 2020 na comparação com o mes-
mo trimestre do ano anterior, mantendo a tendência de queda 
iniciada no 4º trimestre de 2019 (-1,3%) (Gráfico 5). 

O desempenho do consumo no 1º trimestre foi influenciado, 
principalmente, pelas contribuições negativas vindas de Hotéis 
(-13,8%), Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (-4,9%), 
Pensões (-7,7%), Restaurantes e similares (-1,2%), Outras ativida-
des de recreação (-8,1%), Outros alojamentos não especificados 
anteriormente (-5,3%), e Serviços ambulantes (-4,6%). Por outro 
lado, Apart-hotéis (13,7%) e Locação de automóveis (28,2%) fo-
ram as atividades que mais impactaram positivamente. 

Gráfico 5  
Consumo de energia elétrica(1)(2) 
Bahia — 1º  tri.2019-1º tri. 2020
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Fonte: Coelba. 
Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
(1) Variação do trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
(2) Variação acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

Gráfico 6  
Fluxo de passageiros nos aeroportos(1)(2) 
Bahia — 1º tri. 2019-1º tri. 2020
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Fonte: VINCI Airports, Infraero,Sinart e Socicam. 
Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
(1) Variação do trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. 
(2) Variação acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior. 
Nota: Aeroportos: Salvador, Ilhéus, Vitória da Conquista e Porto Seguro. Entretanto, Salvador sem 
conexão e cabotagem.

Gráfico 4
Receita das atividades turísticas(1) — Brasil e Estados 
pesquisados — Jan.-mar. 2020/jan.-mar. 2019
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Fonte: IBGE. 
Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
(1) Variação acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

Fluxo de passageiros nos aeroportos 
O fluxo de passageiros (doméstico e internacional) nos aeropor-
tos da Bahia caiu 3,0% no 1º trimestre de 2020, com a diminui-
ção perto de 89 mil passageiros em relação ao mesmo trimestre 
de 2019. Esse comportamento foi resultado, principalmente, da 
desaceleração observada tanto nos embarques (-1,5%) quanto 
nos desembarques (-3,0%) (Gráfico 6).
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Seguindo a mesma análise, o fluxo doméstico teve variação 
negativa de 2,5% alcançando aproximadamente 2,7 milhões 
de passageiros. Já o fluxo internacional despencou 13,4%, isso 
representa a diminuição de cerca de 20 mil pessoas. Somente 
no Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães, 
que tem maior peso (aproximadamente 89,0% do total do fluxo 
internacional), passaram em torno de 127 mil passageiros. 

É importante destacar que devido às restrições impostas tanto pelo go-
verno do estado da Bahia quanto por governos de outros países para 
conter o avanço da pandemia, não há registro de voos internacionais 
no estado da Bahia a partir do dia 25 de março de 2020 (Setur).

Fluxo de passageiros no porto 
De acordo com os dados da Companhia das Docas do Estado 
da Bahia (Codeba), o fluxo de passageiros no porto de Salvador, 
no 1º trimestre de 2020, foi marcado por um decrescimento de 
7,9%, isso representa 7.533 passageiros a menos em relação ao 
mesmo trimestre do ano anterior (Gráfico 7).

O comportamento da movimentação de passageiros nos três 
primeiros meses do ano foi resultado, principalmente, da queda 
observada nos transbordos (-12,4%), isso representa a diminui-
ção de aproximadamente 11.100 passageiros. Esse fluxo, que 
tem maior peso, corresponde a 89,1% da movimentação total. 
Por outro lado, os embarques e desembarques fecharam o tri-
mestre com expansão de 65,1% e 53,9%, respectivamente.

Taxa de ocupação nos meios de 
hospedagens 
Conforme os dados da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia 
(Setur), a taxa média de ocupação dos meios de hospedagem 
na capital baiana foi de 63,3% no 1º trimestre de 2020. Esse re-
sultado ficou abaixo 8,1 p.p. da taxa contabilizada no mesmo 
trimestre do ano anterior (71,4%) (Gráfico 8).

Conforme os dados da Setur, a taxa média de ocupação dos 
meios de hospedagem na capital baiana foi de 41,37% no mês 
de março de 2020. Esse resultado ficou abaixo 14,93 p.p. da taxa 
média contabilizada para os meses de março e a menor taxa 
de toda série histórica, iniciada em janeiro de 2014. No mês de 
março foram consultados 50 estabelecimentos, em que 90% res-
ponderam, dentre os quais e 6,0% informaram fechamento do 
estabelecimento comercial.

Arrecadação de ICMS 
Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), 
o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
das ACTs no estado totalizou R$ 1,7 bilhão no 1º trimestre, com 
avanço nominal de 10,4%, em relação ao mesmo trimestre do 
ano anterior (Gráfico 9).

Gráfico 7 
Fluxo de passageiros no porto(1)(2) 
Salvador — 1º tri. 2019-1º tri. 2020
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Fonte: Codeba. 
Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
(1) Variação do trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
(2) Variação acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

Gráfico 8
Taxa de ocupação dos meios de hospedagem(1)(2)
Salvador — 1º tri. 2019-1º tri. 2020

1º tri. 2019 2º tri. 2019 3º tri. 2019 4º tri. 2019 1º tri. 2020

(%)

40

50

60

70

80

71,4

50,9

62,4

67,0

63,3
61,1

71,4

61,6 62,9 63,3

Trimestre Ano 

Fonte: Setur/DPT. 
Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
(1) Taxa média no trimestre.
(2) Taxa média no ano.

Gráfico 9
Arrecadação de ICMS(1)(2) 
Bahia — 1º tri. 2019-1º tri. 2020

1º tri. 2019 2º tri. 2019 3º tri. 2019 4º tri. 2019 1º tri. 2020
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Fonte: Sefaz. 
Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
(1) Variação do trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
(2) Variação acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.
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O desempenho da arrecadação no 1º trimestre foi influenciado, 
principalmente, pelos resultados positivos vindos de Transporte 
por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e inter-
nacional (9,1%), Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 
(15,0%), Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com iti-
nerário fixo, interestadual (57,4%), Locação de automóveis sem 
condutor (11,9%) e Transporte rodoviário coletivo de passagei-
ros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metro-
politana (37,4%). Por outro lado, Transporte marítimo de longo 
curso - Carga (-31,8%), Produção e promoção de eventos espor-
tivos (-28,4%) e Outras atividades esportivas não especificadas 
anteriormente (-46,1%) foram as principais influências negativas 
no trimestre para a arrecadação. 

Emprego Formal
De acordo com as informações do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), sistematizadas pela SEI, no primeiro tri-
mestre de 2020, na Bahia, o setor de turismo eliminou 5.203 postos 
de trabalho com carteira assinada. O resultado do período decorre 
da diferença entre 10.656 admissões e 15.886 desligamentos.

No que diz respeito exclusivamente às 13 zonas turísticas do es-
tado, o saldo foi negativo em 5.323 postos, resultante da dife-
rença entre 9.969 admissões e 15.292 desligamentos, com des-
taque negativo para as zonas Costa do Descobrimento (-2.009 
postos), Baía de Todos-os-Santos (-1.533 postos) e Costa dos 
Coqueiros (-953 postos). Apenas três apresentaram saldo posi-
tivo, as zonas turísticas denominadas Caminhos do Oeste (+48 
postos), Chapada Diamantina (+28 postos) e Lagos e Canyons do 
São Francisco (+14 postos). O resultado do intervalo mais recen-
te, como pode ser averiguado, indicou uma perda líquida mais 
intensa que a observada no mesmo período do ano anterior, 
quando foram suprimidos 1.616 postos de trabalho nas referi-
das zonas turísticas da Bahia.

Em relação aos subsetores por atividade econômica do turis-
mo2, pode-se constatar que aqueles que mais eliminaram pos-
tos de trabalho formais no primeiro trimestre de 2020 foram, 
por ordem de magnitude, Restaurantes e outros estabeleci-
mentos de serviços de alimentação e bebidas (-2.306 postos), 
Hotéis e similares (-2.117 postos) e Agências de Viagem (-390 
postos). Por outro lado, Locação de automóveis sem condutor 
(+42 postos), Transporte rodoviário de táxi (+35 postos) e Artes 
cênicas, espetáculos e atividades complementares (+29 postos) 
foram os que mais abriram vagas de trabalho, mas em núme-
ros bem reduzidos. Um ano antes, o subsetor que mais con-
tribuiu para o saldo negativo daquele intervalo também havia 
sido o de Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços 
de alimentação e bebidas (-807 postos). O subsetor de Hotéis 
e similares também tinha se situado na segunda colocação do 
ranking dos menores saldos à época, com 493 postos a menos.

2  Referem-se às classes CNAE 2.0 considerando todos os municípios da Bahia, 
não apenas os das zonas turísticas.

Tabela 1
Saldo de emprego formal do setor de turismo por zona turística(1)
Bahia — 1º tri. 2019/1º tri. 2020

Zona turística
1º tri. 2019 1º tri. 2020

Admitidos Desligados Saldo Admitidos Desligados Saldo
Baía de Todos-os-Santos  4.506 -5.326 -820 3.803 5.336 -1.533
Caminhos do Jiquiriçá 140 -171 -31 112 138 -26
Caminhos do Oeste 428 -397 31 411 363 48
Caminhos do Sertão 591 -633 -42 533 760 -227
Caminhos do Sudoeste 431 -490 -59 491 672 -181
Chapada Diamantina 207 -172 35 197 169 28
Costa das Baleias 448 -295 153 236 248 -12
Costa do Cacau  647 -683 -36 691 942 -251
Costa do Dendê 345 -313 32 289 474 -185
Costa do Descobrimento 1.716 -2.223 -507 1.790 3.799 -2.009
Costa dos Coqueiros 1.157 -1.456 -299 1.197 2.150 -953
Lagos e Canyons do São Francisco  64 -95 -31 76 62 14
Vale do São Francisco 128 -170 -42 143 179 -36
Total 10.808 -12.424 -1.616 9.969 15.292 -5.323
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho-Caged/Novo Caged.
Dados sistematizados pela SEI/Dipeq/Copes, 2020.
Notas: Dados sujeitos a alteração devido às declarações recebidas fora do prazo. 
Os dados de 2019 contas com as declarações realizadas fora do prazo até novembro do mesmo ano.
Os resultados para 2020 contam com ajustes devido a nova metodologia adotada pelo Ministério da Economia. 
(1) As 13 zonas são compostas por 150 municípios.
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Tabela 2
Saldo de emprego formal na Bahia, por classe CNAE do setor de turismo(1)
Bahia — 1º tri. 2019/1º tri. 2020

CNAE 2.0 Classe do Turismo
1º tri. 2019 1º tri. 2020

Admitidos Desligados Saldo Admitidos Desligados Saldo
Agências de Viagens 218 -244 -26 175 565 -390
Artes Cênicas, Espetáculos e Atividades Complementares 27 -49 -22 76 47 29
Atividades de Jardins Botânicos, Zoológicos, Parques Nacionais, Reservas Ecológicas e áreas de Proteção Ambiental 1 -5 -4 1 1 0
Atividades de Museus e de Exploração, Restauração Artística e Conservação de Lugares e Prédios Históricos e Atrações Similares 1 -1 0 8 1 7
Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos 218 -186 32 205 235 -30
Atividades de Recreação e Lazer não Especificadas Anteriormente 64 -58 6 61 69 -8
Atividades Esportivas não Especificadas Anteriormente 15 -11 4 23 30 -7
Concessionárias de Rodovias, Pontes, Túneis e Serviços Relacionados 33 -43 -10 53 73 -20
Criação Artística 5 -3 2 6 13 -7
Hotéis e Similares 3.046 -3.539 -493 2.833 4.950 -2.117
Locação de Automóveis sem Condutor 436 -220 216 422 380 42
Locação de Meios de Transporte, Exceto Automóveis, sem Condutor 52 -54 -2 35 30 5
Operadores Turísticos 18 -23 -5 17 39 -22
Outros Tipos de Alojamento não Especificados Anteriormente 146 -166 -20 111 131 -20
Parques de Diversão e Parques Temáticos 42 -47 -5 25 71 -46
Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas 6.302 -7.109 -807 5.806 8.112 -2.306
Serviços Ambulantes de Alimentação 31 -29 2 42 51 -9
Serviços de Reservas e Outros Serviços de Turismo não Especificados Anteriormente 21 -13 8 20 15 5
Transporte Aéreo de Passageiros Não-Regular 5 -7 -2 10 9 1
Transporte Aéreo de Passageiros Regular 30 -82 -52 31 29 2
Transporte Marítimo de Longo Curso 1 -1 0 0 2 -2
Transporte por Navegação de Travessia 18 -95 -77 34 46 -12
Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com Itinerário Fixo, Intermunicipal, Interestadual e Internacional 297 -445 -148 222 545 -323
Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários não Especificados Anteriormente 102 -124 -22 123 158 -35
Transporte Rodoviário de Táxi 323 -499 -176 314 279 35
Transportes Aquaviários não Especificados Anteriormente 4 -5 -1 3 5 -2
Trens Turísticos, Teleféricos e Similares 0 0 0 0 0 0
Total 11.456 -13.058 -1.602 10.656 15.886 -5.230
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho-Caged/Novo Caged.
Dados sistematizados pela SEI/Dipeq/Copes, 2020.
Notas: Dados sujeitos a alteração devido às declarações recebidas fora do prazo. 
Os dados de 2019 contas com as declarações realizadas fora do prazo até novembro do mesmo ano.
Os resultados para 2020 contam com ajustes devido a nova metodologia adotada pelo Ministério da Economia. 
(1) As 13 zonas são compostas por 150 municípios.
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Tabela 3
Cinco maiores saldos de emprego formal por classe CNAE do 
setor de turismo
Bahia — 1º tri. 2020

CNAE 2.0 Classe do Turismo
1º tri. 2020

Admitidos Desligados Saldo

Locação de automóveis sem condutor 422 380 42
Transporte rodoviário de táxi 314 279 35
Artes cênicas, espetáculos e atividades 
complementares 76 47 29

Atividades de Museus e de Exploração, 
Restauração Artística e Conservação de 
Lugares e Prédios Históricos e Atrações 
Similares

8 1 7

Serviços de reservas e outros serviços de 
turismo não especificados anteriormente 20 15 5

Outros 9.816 15.164 -5.348
Total 10.656 15.886 -5.230
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho-Caged/Novo Caged.
Dados sistematizados pela SEI/Dipeq/Copes, 2020.
Notas: Dados sujeitos a alteração devido às declarações recebidas fora do prazo. 
Os dados de 2019 contas com as declarações realizadas fora do prazo até novembro do mesmo 
ano.
Os resultados para 2020 contam com ajustes devido a nova metodologia adotada pelo Ministério 
da Economia. 
(1) As 13 zonas são compostas por 150 municípios.

Tabela 4
Cinco maiores saldos de emprego formal por classe CNAE do 
setor de turismo
Bahia — 1º tri. 2019

CNAE 2.0 Classe do Turismo
1º tri. 2019

Admitidos Desligados Saldo
Locação de Automóveis sem Condutor 436 -220 216
Atividades de Organização de Eventos, 
Exceto Culturais e Esportivos 218 -186 32

Serviços de Reservas e Outros Serviços de 
Turismo não Especificados Anteriormente 21 -13 8

Atividades de Recreação e Lazer não 
Especificadas Anteriormente 64 -58 6

Atividades Esportivas não Especificadas 
Anteriormente 15 -11 4

Outros 10.702 -12.570 -1.868
Total 11.456 -13.058 -1.602
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho-Caged/Novo Caged.
Dados sistematizados pela SEI/Dipeq/Copes, 2020.
Notas: Dados sujeitos a alteração devido às declarações recebidas fora do prazo. 
Os dados de 2019 contas com as declarações realizadas fora do prazo até novembro do mesmo 
ano.
Os resultados para 2020 contam com ajustes devido a nova metodologia adotada pelo Ministério 
da Economia. 
(1) As 13 zonas são compostas por 150 municípios.

Tabela 5
Cinco maiores saldos de emprego formal no setor do turismo 
por classe CNAE do setor de turismo, segundo zona turística(1)
Bahia — 1º tri.  2020
CNAE 2.0 Classe do Turismo Saldo
Baía de Todos-os-Santos  -1.533 
Transporte rodoviário de táxi 48 
Locação de automóveis sem condutor 36 
Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares 23 
Transporte aéreo de passageiros regular 6 
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados 
anteriormente 3 

Caminhos do Jiquiriçá -26 
Serviços ambulantes de alimentação 2 
Parques de diversão e parques temáticos 2 
Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente 1 
Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 1 
Atividades esportivas não especificadas anteriormente 1 
Caminhos do Oeste 48 
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação 
e bebidas 52 

Locação de automóveis sem condutor 13 
Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares 4 
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 
fretamento, e outros transportes rodoviários não especificados 
anteriormente

3 

Transporte por navegação de travessia 3 
Caminhos do Sertão -227 
Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos 6 
Serviços ambulantes de alimentação 2 
Atividades esportivas não especificadas anteriormente 1 
Parques de diversão e parques temáticos 1 
Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente 0 
Caminhos do Sudoeste -181 
Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos 9 
Locação de automóveis sem condutor 4 
Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 4 
Atividades de museus e de exploração, restauração artística e 
conservação de lugares e prédios históricos e atrações similares 3 

Transporte rodoviário de táxi 2 
Chapada Diamantina 28 
Hotéis e similares 10 
Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente 8 
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação 
e bebidas 7 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 
fretamento, e outros transportes rodoviários não especificados 
anteriormente

2 

Serviços ambulantes de alimentação 2 

Tabela 5
Cinco maiores saldos de emprego formal no setor do turismo 
por classe CNAE do setor de turismo, segundo zona turística(1)
Bahia — 1º tri.  2020
CNAE 2.0 Classe do Turismo Saldo
Costa das Baleias -12 
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 
fretamento, e outros transportes rodoviários não especificados 
anteriormente

7 

Locação de automóveis sem condutor 6 
Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares 6 
Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente 1 
Transporte rodoviário de táxi 1 
Costa do Cacau  -251 
Parques de diversão e parques temáticos 2 
Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 1 
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 
fretamento, e outros transportes rodoviários não especificados 
anteriormente

0 

Transporte aéreo de passageiros regular -2 
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados 
anteriormente -3 

Costa do Dendê -185 
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados 
anteriormente 5 

Serviços ambulantes de alimentação 1 
Transportes aquaviários não especificados anteriormente 0 
Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente 0 
Locação de automóveis sem condutor 0 
Costa do Descobrimento -2.009 
Transporte rodoviário de táxi 3 
Transporte aéreo de passageiros não-regular 2 
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados 
anteriormente 0 

Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 0 
Atividades esportivas não especificadas anteriormente 0 
Costa dos Coqueiros -953 
Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 3 
Locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem condutor 1 
Transporte rodoviário de táxi -2 
Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares -5 
Locação de automóveis sem condutor -6 
Lagos e Canyons do São Francisco  14 
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e 
bebidas 16 

Hotéis e similares 9 
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 
fretamento, e outros transportes rodoviários não especificados 
anteriormente

7 

Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente 3 
Locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem condutor 2 

(Continua) (Continua)
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Tabela 5
Cinco maiores saldos de emprego formal no setor do turismo 
por classe CNAE do setor de turismo, segundo zona turística(1)
Bahia — 1º tri.  2020
CNAE 2.0 Classe do Turismo Saldo
Vale do São Francisco -36 
Serviços ambulantes de alimentação 7 
Agências de viagens 4 
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 
e outros transportes rodoviários não especificados anteriormente 3 

Transporte rodoviário de táxi 1 
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal, interestadual e internacional 0 

Fonte: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho-Caged/Novo Caged.
Dados sistematizados pela SEI/Dipeq/Copes, 2020.
Notas: Dados sujeitos a alteração devido às declarações recebidas fora do prazo. 
Os dados de 2019 contas com as declarações realizadas fora do prazo até novembro do mesmo 
ano.
Os resultados para 2020 contam com ajustes devido a nova metodologia adotada pelo Ministério 
da Economia. 
(1) As 13 zonas são compostas por 150 municípios.

(Conclusão)


