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Cenário
As chegadas internacionais de turistas no mundo cresceram 
2,8%, no 4º trimestre de 2019, em relação ao mesmo trimes-
tre de 2018, impulsionado por viagens aéreas acessíveis, maior 
conectividade aérea e facilitação de vistos, fechando o ano de 
2019 com alta de 3,8%. As chegadas de turistas internacionais – 
visitantes que pernoitam (overnight visitors) – em todo o mundo 
cresceram 4,0% em 2019, chegando a 1,5 bilhão, com base em 
dados relatados por destinos em todo o mundo (Organização 
Mundial de Turismo - OMT).

Esses resultados superaram a economia mundial, que apontou 
ampliação de 2,9% no ano. A incerteza em torno do Brexit, as 
tensões geopolíticas e comerciais e a desaceleração econômica 
global pesaram sobre o crescimento. Em 2019, também foi o 
ano de grandes mudanças no setor, com o colapso de Thomas 
Cook e de várias companhias aéreas de baixo custo na Europa. 
Com base, nas tendências atuais, perspectivas econômicas e 
no Índice de Confiança da OMT, a OMT prevê um crescimento 
de 3% a 4%, nas chegadas internacionais de turistas em todo o 
mundo em 2020. Apesar, dos resultados favoráveis levantados 
pela pesquisa, os efeitos do novo coronavírus, irão puxar essa 
projeção para baixo, pois as companhias áreas são as empresas 
que mais perderam, até agora, com a pandemia. Queda muito 
forte para este ano (OMT).

No Brasil, o volume das atividades turísticas cresceu 3,6% 
no 4º trimestre de 2019, em relação ao mesmo trimestre de 
2018. Em sentido oposto, a Bahia retraiu 0,1% ficando rela-
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A Bahia registrou estabilidade relativa no volume das atividades turísticas no 4º trimestre e 
fechou o ano de 2019 com expansão 1,3%

tivamente estável. Em relação à receita nominal das atividades 
turísticas, a Bahia cresceu 3,3%, seguindo o mesmo comporta-
mento do Brasil (6,8%) (Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística - IBGE).  

Nesse período o setor turístico baiano sofreu impacto a partir 
do surgimento das manchas de óleo (petróleo) que apareceram 
no início de setembro de 2019, nas praias do nordeste. Na Bahia, 
as principais cidades afetadas foram: Lauro de Freitas, Camaça-
ri, Entre Rios, Esplanada, Conde, Jandaíra, Salvador e Mata de 
São João. Dada essa contaminação, as praias foram interditadas, 
impedindo qualquer tipo de atividade sobre elas, prejudicando 
os nativos que vivem da pesca, e contribuindo para a redução 
no fluxo turístico de cidades costeiras. Em outubro de 2019, o 
governador da Bahia, decretou estado de emergência na libe-
ração de recursos para às cidades que declararam situação de 
emergência. É, importante destacar, que até o momento, não 
sabemos o que causou essa tragédia. 

Esse acontecimento, se alastrou até o mês de novembro, e que 
apesar de ter ocasionado danos à cadeia produtiva do turismo, 
as medidas adotadas de imediato, pelo comando unificado, lide-
rado pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e do Instituto do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), com a participação 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais (Ibama), Marinha do Brasil e Capitania dos Portos da Bahia, 
da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), da Bahia 
Pesca, gestores e empresários do setor, dos municípios afetados 
e sociedade civil, a situação foi normalizada em dezembro de 
2019, com alguns indicadores registrando resultados positivos, 

o que evitou um impacto negativo mais acentuado no turismo 
no 4º Trimestre de 2019 (Setur).

Apesar, do resultado desfavorável no volume das atividades 
turísticas para a Bahia no último trimestre, podemos comemo-
rar a expansão tanto no volume quanto na receita nominal no 
acumulado do ano de 2019, que seguiram o mesmo comporta-
mento do nível de atividade econômica – Produto Interno Bru-
to (PIB), que cresceu 1,2% impulsionada pelo setor de serviços 
(1,8%)  (IBGE) e (Superintendência de Estudos Econômicos e So-
ciais da Bahia - SEI).

O consumo de energia elétrica nas Atividades Caraterísticas do Tu-
rismo (ACTs) apontou queda de 1,3% no 4º trimestre de 2019, con-
tra o 4º trimestre de 2018 puxada por Hotéis (-7,2%). O consumo 
em 2019 avançou 0,7% impulsionada por Restaurantes e similares 
(3,3%) (Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba).

A ampliação de 0,8% no fluxo doméstico nos aeroportos da Bahia 
no 4º trimestre de 2019, contra o 4º trimestre de 2018, acelerou 
a movimentação de passageiros na capital baiana, impactando 
na taxa média de ocupação, nos meios de hospedagem em Sal-
vador, que ficou em torno de 67,0%. Seguindo o mesmo com-
portamento o fluxo internacional acelerou 0,5%. Contudo, o flu-
xo de passageiros nos aeroportos da Bahia (-3,1%) e da capital 
baiana (-5,8%) encerraram o ano de 2019 em queda (Sociedade 
Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico - Sinart, Socicam Náu-
tica e Turismo – SNT). 

O fluxo de passageiros no porto de Salvador avançou 21,8% no 
4º trimestre de 2019, somente no mega navio Sovereign de-

4° trimestre de 2019
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rantes, além de negócios nas áreas de aeroportos, portos, co-
mércio e serviços. Na publicação, também é possível obter expli-
cações sobre ações emergenciais, voltadas à aviação civil, bem 
como orientações a respeito de questões trabalhistas em geral, 
a exemplo de teletrabalho e férias (MTur).

O texto relata ainda ações para repatriar brasileiros retidos no 
exterior e que precisam retornar ao país, uma ação coordena-
da pelos ministérios do Turismo e das Relações Exteriores, em 
conjunto com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a 
Embratur. A cartilha também detalha restrições à entrada de es-
trangeiros no país. As decisões, a cargo do Ministério da Justiça, 
serão mantidas por 30 dias a partir do dia 23 de março de 2020, 
a fim de reduzir riscos de contágio (MTur).

As perspectivas para o turismo no Brasil e na Bahia, para os pró-
ximos trimestres de 2020, não são às melhores, em função da 
crise global epidêmica, que estamos passando com o novo co-
ronavírus. As medidas temporárias para enfrentamento da ca-
lamidade pública, de importância internacional, que o governo 
federal regulamentou, recentemente, são necessárias e cabí-
veis, mas irão impactar diretamente no nível da atividade. Vale, 
ressaltar, que todas às economias mundiais estão revisando o 
PIB para baixo, e não podemos descartar a possibilidade de re-
cessão econômica em 2020.

Volume das atividades turísticas
De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, 
realizada pelo IBGE, sistematizados pela Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o volume das ativi-
dades turísticas1 na Bahia, quando comparado com o 4º trimes-
tre do ano anterior, marcou retração de 0,1%, interrompendo 
a tendência de crescimento, iniciada no 2º trimestre de 2019 
(4,3%). O resultado da Bahia foi inferior à variação nacional, que 
expandiu 3,6%, na mesma análise (Gráfico 1).

Regionalmente, oito das 12 unidades da Federação que foram 
investigadas acompanharam o movimento de expansão, com 

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).

destaque para os avanços vindos do Rio de Janeiro (5,6%), Mi-
nas Gerais (5,1%) e São Paulo (5,0%). Em sentido oposto, as 
unidades que puxaram o indicador nacional para baixo foram 
Pernambuco (-3,3%), Distrito Federal (-2,3%) e Paraná (-1,6%). 
Nessa análise, a Bahia apontou a primeira variação negativa me-
nos expressiva (-0,1%).

No acumulado de janeiro a dezembro de 2019, frente a igual pe-
ríodo do ano anterior, o volume baiano expandiu 1,3%, após ter 
recuado 1,5% em 2018. Esse resultado contribuiu positivamen-
te, no resultado nacional, que cresceu 2,6%, na mesma análise 
(Gráfico 2).

sembarcaram na capital baiana, 2.360 passageiros, no mês de 
dezembro. Esse resultado contribui para o fluxo encerrar o ano 
de 2019, com expansão de 13,6%, puxado pelos Transbordos 
(19,0%) (Companhia das Docas do Estado da Bahia – Codeba).

A Bahia arrecadou em ICMS aproximadamente R$ 1,6 bilhão nas 
ACTs, no 4º trimestre de 2019, com queda nominal de 13,9%, em 
relação ao mesmo trimestre de 2018, impulsionado por Transporte 
por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e interna-
cional (-22,8%). Apesar, do resultado desfavorável no trimestre, a 
arrecadação no ano registrou ampliação de 3,6%, puxada por Lan-
chonetes, casas de chá, de sucos e similares (21,9%) (Secretaria da 
Fazenda do Estado da Bahia – Sefaz). 

A atividade Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços 
de alimentação e bebidas (+1.630 postos de trabalho) impul-
sionou o emprego formal das ACTs, no 4º trimestre de 2019. 
Seguindo o mesmo comportamento, o rendimento médio das 
ACTs, no estado da Bahia, também expandiu (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados - Caged). 

Os empresários dos meios de hospedagem tanto no Brasil quan-
to na Bahia pretendem investir em seus estabelecimentos nos 
próximos 6 meses, segundo o Ministério do Turismo(Mtur). A 
proporção é de 70,5% para o Brasil e 68,0% para a Bahia. Apesar, 
dos resultados favoráveis levantados pela pesquisa, os efeitos 
do novo coronavírus, irão inibir qualquer possibilidade de inves-
timento.

Para minimizar impactos do novo coronavírus no setor turístico, 
o MTur começou a distribuir uma cartilha eletrônica, que des-
creve iniciativas, adotadas pelo Governo Federal. O texto abor-
da, por exemplo, a edição de portaria que facilita o acesso de 
micro, pequenos e médios empresários ao Fundo Geral de Tu-
rismo (Fungetur), com foco em capital de giro. O MTur liberou 
R$ 381 milhões em financiamentos e aumentou o prazo para o 
início da aplicação dos recursos. Também reduziu os juros de 
7% para 5% e elevou para um ano a carência no pagamento do 
crédito, além de adiar para seis meses a quitação por tomadores 
adimplentes (MTur).

A cartilha detalha de que forma operadores da área e consu-
midores devem agir quanto à remarcação de viagens e servi-
ços turísticos, como pacotes, passagens aéreas, reservas de 
hotéis. Além disso, lista medidas adotadas pelo BNDES para 
facilitar o pagamento de empréstimos por micro, pequenos e 
médios empreendedores de segmentos como bares e restau-

Gráfico 1  
Volume das atividades turísticas(1)(2) 
Bahia — 1º tri.-4º tri. 2018/1º tri.-4º tri. 2019
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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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Regionalmente, 11 das 12 unidades da Federação investigadas 
acompanharam este movimento de expansão, com destaque 
para os avanços vindos de Minas gerais (9,2%), São Paulo (8,5%), 
e Rio de Janeiro (7,7%). Nessa análise, a Bahia apontou a tercei-
ra variação menos expressiva, ficando abaixo de Ceará (3,8%) e 
de Goiás (3,2%). A única influência negativa no trimestre para 
a receita nominal das atividades turísticas veio de Pernambuco 
(-2,1%). 

Regionalmente, nove dos 12 locais investigados registraram ta-
xas positivas, com destaque para São Paulo (5,1%), Ceará (4,8%), 
Espírito Santo (2,9%) e Minas Gerais (2,8%). Nessa análise, a 
Bahia (1,3%) apontou a terceira variação positiva menos ex-
pressiva ficando abaixo de Goiás (1,4%) e acima de Pernambu-
co (0,8%). Em sentido oposto, o Distrito Federal (-6,2%), Paraná 
(-3,1%) e Santa Catarina (-2,3%) foram as principais influências 
negativas no acumulado do ano, para as atividades turísticas 
(Gráfico 2). 

Receita nominal das atividades turísticas 
De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, a 
receita nominal das atividades turísticas na Bahia, quando com-
parada com a do 4º trimestre do ano anterior, marcou expansão 
de 3,3%, mantendo a tendência de crescimento iniciada no 3º tri-
mestre de 2018 (5,4%). O resultado da Bahia foi inferior à variação 
nacional, que ampliou 6,8%, na mesma análise (Gráfico 3).

No acumulado de janeiro a dezembro de 2019, frente a igual 
período do ano anterior, a receita nominal baiana marcou ex-
pansão de 6,9%, mantendo a tendência de crescimento inicia-
da no 3º trimestre de 2018 (1,0%). Esse resultado contribuiu, 
consideravelmente, para o índice nacional, que cresceu 8,2%, 
na mesma análise.

Regionalmente, todas as unidades da Federação investigadas 
cresceram, com destaque para São Paulo (11,4%), Minas gerais 
(8,0%) e Espírito Santo (7,8%). A Bahia ocupou a quinta posição 
entre as variações mais significativas, ficando abaixo do Ceará 
(7,1%) e acima de Distrito Federal (6,8%) (Gráfico 4). 

Gráfico 2
Volume das atividades turísticas(1) — Brasil e Estados 
pesquisados — Jan.-dez.2019/jan.-dez.2018
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Gráfico 3 
Receita das atividades turísticas (1)(2)
Bahia — 1º tri.-4º tri. 2018/1º tri.-4º tri. 2019
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Gráfico 4
Receita das atividades turísticas(1) — Brasil e Estados 
pesquisados — Jan.-dez. 2019/jan.-dez. 2018
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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 4º trimestre de 2019, foi marcado por um crescimento acen-
tuado de 21,8%, isso representa 18 mil passageiros a mais, em 
relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O comportamento 
da movimentação de passageiros no trimestre foi resultado, da 
ampliação observada tanto nos transbordos (15,6%), como nos 
desembarques (64,9%) e embarques (58,8%) (Gráfico 7).

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 1,3% no 4º trimestre de 2019, na comparação com 
o mesmo trimestre do ano anterior, invertendo a tendência de 
crescimento iniciada no 3º trimestre de 2018 (1,8%) (Gráfico 5). 

O desempenho do consumo no 4º trimestre foi influencia-
do, principalmente, pelos resultados negativos vindos de Ho-
téis (-7,2%), Outros serviços de transporte (-73,8%), Albergues 
(-46,8%), e Transporte marítimo (-18,1%). Por outro lado, Res-
taurantes e similares (3,2%), Lanchonetes, casas de chá, de sucos 
e similares (1,2%), Casas de festas e eventos (68,1%) e Motéis 
(9,4%) foram as atividades que mais impactaram positivamente. 

No acumulado de janeiro a dezembro de 2019, frente a igual pe-
ríodo do ano anterior, o consumo cresceu 0,7% impulsionado por 
Restaurantes e similares (3,3%), Lanchonetes, casas de chá, de 
sucos e similares (0,7%), Outros alojamentos, não especificados 
anteriormente (6,2%), e Pensões (alojamento) (2,7%).  Em con-
trapartida, Outros serviços de transporte (-74,9%), Hotéis (-0,5%) 
e Apart-hotéis (-16,5%) foram as atividades que puxaram o indi-
cador para baixo. 

Fluxo de passageiros nos aeroportos 
O fluxo de passageiros (doméstico e internacional) nos aero-
portos da Bahia expandiu 0,8%, no 4º trimestre de 2019, com 
o aumento perto de 19 mil passageiros, em relação ao mesmo 
trimestre de 2018. Esse comportamento foi resultado, principal-
mente, da aceleração observada nos desembarques (1,8%) sen-
do responsável por 53,4% do fluxo de passageiros (Gráfico 6).

Seguindo a mesma análise, o fluxo doméstico teve variação po-
sitiva de 0,8% alcançando aproximadamente 2,4 milhões de pas-
sageiros. Já o fluxo internacional elevou-se em 0,5%, com uma 
movimentação de 113 mil pessoas. Somente no Aeroporto In-
ternacional Deputado Luís Eduardo Magalhães, que tem maior 
peso (aproximadamente 95,0% do total do fluxo internacional), 
passaram em torno de 106 mil passageiros. 

No acumulado de janeiro a dezembro de 2019, frente a igual 
período do ano anterior, o fluxo retraiu 3,1%, devido à queda 
apresentada tanto nos embarques (-3,4%) quanto nos desem-
barques (-2,8%). 

Gráfico 5  
Consumo de energia elétrica(1)(2) 
Bahia — 1º  tri.-4º tri. 2018/1º  tri.-4º tri. 2019
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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.-4º tri. 2018/1º tri.-4º tri. 2019

1º tri. 2º tri. 3º tri. 4º tri.

(%)

12

10

8

6

4

2

0

2

4

6

8

10

7,7

1,2
1,7

- 1,1

- 9,2

- 4,2

4,8

3,7

- 4,6
- 4,5

Tri. 2018 Tri. 2019 Ano 2018 Ano 2019

1,5
0,8

3,1

- 3,1

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 e Porto Seguro. Entretanto, Salvador sem conexão e cabotagem.



Boletim de Análise Conjuntural do Turismo da Bahia, Salvador, mar. 2020  página 5

No acumulado de janeiro a dezembro de 2019, frente a igual 
período do ano anterior, o fluxo aumentou 13,6%, mantendo 
a tendência de expansão iniciada no 1º trimestre de 2019. O 
desempenho no ano foi resultado, principalmente, da amplia-
ção observada nos transbordos (19,0%), alcançando aproxima-
damente 150 mil passageiros. Esse fluxo, que tem maior peso, 
corresponde a 89,3%, da movimentação total. Por outro lado, os 
embarques (-1,8%) e desembarques (-28,6%) fecharam o ano de 
2019 com decrescimento (Gráfico 7).

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 67,0%, no 4º trimestre de 2019. Esse 
resultado ficou acima 3,0 p.p. da taxa contabilizada no mesmo 
trimestre do ano anterior (64,0%) (Gráfico 8).

No ano 2019, a taxa média ficou em 62,9%, a segunda taxa mais 
alta para o período, desde o começo da série histórica, iniciada 
em janeiro de 2014. A primeira taxa mais elevada foi observada 
no ano de 2018, nesse tipo de comparação.  

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$ 1,6 bilhão, no 4º trimestre, com 
retração nominal de 13,9%, em relação ao mesmo trimestre do 
ano anterior, vale destacar que essa queda acentuada se deve a 
elevada base de comparação (41,0%). 

O desempenho da arrecadação no 4º trimestre foi influenciado, 
principalmente, pelos resultados negativos vindos de Transporte 
por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e inter-
nacional (-22,8%), Produção e promoção de eventos esportivos 
(-20,9%), e Restaurantes e similares (-14,8%). Por outro lado, 
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (20,5%), Locação 
de automóveis sem condutor (17,7%), Locação de outros meios 
de transporte, não especificados anteriormente, sem condutor 
(9,9%) foram as principais influências positivas no trimestre para 
a arrecadação. 

Gráfico 7 
Fluxo de passageiros no porto(1)(2) 
Salvador — 1º tri.-4º tri. 2018/1º tri.-4º tri. 2019
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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.-4º tri. 2018/1º tri.-4º tri. 2019
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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.-4º tri. 2018/1º tri.-4º tri. 2019
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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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Tabela 1
Saldo de emprego formal do setor de turismo por zona turística(1)
Bahia — 4º tri. 2018/4º tri. 2019

Zona turística
4º tri. 2018 4º tri. 2019

Admitidos Desligados Saldo Admitidos Desligados Saldo
Baía de Todos-os-Santos  4.510 -4.397 113 4.530 -3.590 940
Caminhos do Jiquiriçá 125 -120 5 103 -106 -3
Caminhos do Oeste 447 -382 65 360 -400 -40
Caminhos do Sertão 556 -489 67 569 -495 74
Caminhos do Sudoeste 479 -445 34 524 -417 107
Chapada Diamantina 137 -130 7 216 -193 23
Costa das Baleias 265 -249 16 270 -228 42
Costa do Cacau  773 -601 172 859 -640 219
Costa do Dendê 315 -206 109 360 -234 126
Costa do Descobrimento 2.357 -1.281 1.076 2.260 -1.517 743
Costa dos Coqueiros 1.666 -958 708 1.528 -896 632
Lagos e Canyons do São Francisco  55 -68 -13 81 -63 18
Vale do São Francisco 108 -140 -32 135 -139 -4
Total 11.793 -9.466 2.327 11.795 -8.918 2.877
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho-Caged.
Dados sistematizados pela SEI/Dipeq/Copes, 2020.
Notas: Dados sujeitos a alteração devido às declarações recebidas fora do prazo. Declarações realizadas fora do prazo até novembro de 2019
(1) As 13 zonas são compostas por 150 municípios.

Tabela 2
Cinco maiores saldos de emprego formal por classe CNAE do 
setor de turismo
Bahia — 4º tri. 2019

CNAE 2.0 Classe do Turismo
4º tri. 2019

Admitidos Desligados Saldo
Restaurantes e Outros Estabelecimentos de 
Serviços de Alimentação e Bebidas 6.720 -5.090 1.630

Hotéis e Similares 3.202 -2.463 739
Transporte Rodoviário Coletivo de 
Passageiros, com Itinerário Fixo, 
Intermunicipal, Interestadual e 
Internacional

500 -282 218

Atividades de Organização de Eventos, 
Exceto Culturais e Esportivos 327 -230 97

Agências de Viagens 291 -198 93
Outros 1.316 -1.290 26
Total 12.356 -9.553 2.803
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho-Caged.
Dados sistematizados pela SEI/Dipeq/Copes, 2020.
Notas: Dados sujeitos a alteração devido às declarações recebidas fora do prazo Declarações 
realizadas fora do prazo até novembro de 2019.

Tabela 3
Cinco maiores saldos de emprego formal por classe CNAE do 
setor de turismo
Bahia — 4º tri. 2018

CNAE 2.0 Classe do Turismo
4º tri. 2018

Admitidos Desligados Saldo
Restaurantes e Outros Estabelecimentos de 
Serviços de Alimentação e Bebidas 6.369 -5.005 1.364

Hotéis e Similares 3.873 -2.529 1.344
Agências de Viagens 230 -159 71
Transporte Aéreo de Passageiros Regular 73 -27 46
Outros Tipos de Alojamento não 
Especificados Anteriormente 134 -96 38

Outros 1.661 -2.312 -651
Total 12.340 -10.128 2.212
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho-Caged.
Dados sistematizados pela SEI/Dipeq/Copes, 2020.

Com esse resultado, o ICMS marcou crescimento de 3,6%, no 
acumulado de janeiro a dezembro de 2019, em relação ao mes-
mo período do ano anterior. O desempenho da arrecadação no 
ano foi influenciado, principalmente, pelos resultados positivos 
vindos de Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (21,8%) 
e Restaurantes e similares (20,6%). Por outro lado, Transporte 
por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e in-
ternacional (-0,8%), e Locação de outros meios de transporte, 
não especificados anteriormente, sem condutor (-9,9%) foram as 
principais influências negativas no ano para a arrecadação. 

Emprego Formal 
De acordo com as informações do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), sistematizadas pela SEI, no 4º 
trimestre de 2019, a Bahia gerou 2.803 postos de trabalho com 
carteira assinada no setor do turismo. O resultado decorre da 
diferença entre 12.356 admissões e 9.553 desligamentos.

No total das 13 zonas turísticas do estado, o saldo foi positivo 
em 2.877 postos, resultante da diferença entre 11.795 admis-
sões e 8.918 desligamentos, com destaque para as zonas Baía de 
Todos-os-Santos (+940 postos), Costa do Descobrimento (+743 
postos) e Costa dos Coqueiros (+632 postos). Apenas três apre-
sentaram saldo negativo, as zonas turísticas Caminhos do Oeste 
(-40 postos), Vale do São Francisco (- 4 postos) e Caminhos do 
Jiquiriçá (-3 postos).

O resultado do intervalo mais recente, como pode ser averiguado, foi 
mais intenso que o observado no mesmo período do ano anterior, 
quando foram criados 2.327 postos de trabalho, no setor na Bahia.

Em relação aos subsetores por atividade econômica do turismo2  
que mais geraram postos de trabalho formais no 4º trimestre de 
2019, o primeiro colocado foi Restaurantes e outros estabelecimen-
tos de serviços de alimentação e bebidas, com 1.630 novos postos. 
O subsetor de Hotéis e similares (+739 postos) ocupou a segunda 
posição do ranking de subsetores que mais geraram postos.

O subsetor que mais contribuiu para o saldo positivo no 4º tri-
mestre de 2018 também havia sido o de Restaurantes e outros 
estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas (+1.364 
postos). O subsetor de Hotéis e similares também apareceu em 
segundo lugar à época, com 1.344 novos postos.

2 Referem-se às classes CNAE 2.0 considerando todos os municípios da 
Bahia, não apenas os das zonas turísticas.
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Tabela 4
Salário médio(1) no setor de turismo por zona turística(2) — 4º tri. 2018/4º tri. 2019

Zona turística
4º tri. 2018 4º tri. 2019

Admitidos Desligados Saldo Admitidos Desligados Saldo
Baía de Todos-os-Santos  1.137 1.158 1.148 1.196 1.219 1.206
Caminhos do Jiquiriçá 921 1.055 987 1.050 1.072 1.061
Caminhos do Oeste 1.059 1.108 1.081 1.088 1.115 1.102
Caminhos do Sertão 1.046 1.124 1.082 1.142 1.182 1.161
Caminhos do Sudoeste 1.201 1.083 1.144 1.220 1.177 1.201
Chapada Diamantina 1.049 1.163 1.104 1.086 1.100 1.093
Costa das Baleias 1.056 1.090 1.072 1.132 1.175 1.152
Costa do Cacau  1.011 1.074 1.039 1.177 1.130 1.157
Costa do Dendê 1.149 1.170 1.158 1.242 1.239 1.241
Costa do Descobrimento 1.154 1.228 1.180 1.260 1.301 1.277
Costa dos Coqueiros 1.210 1.270 1.232 1.216 1.393 1.282
Lagos e Canyons do São Francisco  1.067 1.122 1.097 1.122 1.173 1.145
Vale do São Francisco 1.101 1.038 1.065 1.100 1.103 1.102
Média geral 1.133 1.161 1.146 1.200 1.228 1.212
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho-Caged.
Dados sistematizados pela SEI/Dipeq/Copes, 2020.
Notas: Dados sujeitos a alteração devido às declarações recebidas fora do prazo Declarações realizadas fora do prazo até novembro de 2019.
(1) O salário médio encontra-se em R$ nominais.
(2) As 13 zonas são compostas por 150 municípios.

No acumulado do ano de 2019 (janeiro a dezembro), o saldo de 
empregos formais do turismo foi positivo (+1.045 postos de tra-
balho). Dentre as zonas turísticas, oito delas contaram com saldos 
positivos de empregos formais: Caminhos do Sudoeste (+258 va-
gas), Costa das Baleias (+252 postos), Costa do Cacau (+245 em-
pregos), Costa dos Coqueiros (+242 postos), Costa do Descobri-
mento (+138 postos), Chapada Diamantina (+126 vagas), Costa do 
Dendê (+95 postos) e Caminhos do Sertão (+55 postos).

A dinâmica do emprego no acumulado, do mesmo período de 
2018, entretanto, não foi tão intensa, já que o saldo do turismo 
havia sido positivo em apenas 230 postos. Naquele período, oito 
zonas também obtiveram saldos positivos, com destaque para 
Costa do Descobrimento (+580 postos) e Costa do Dendê (+141 
postos). Em contrapartida, Costa dos Coqueiros foi a de menor 
saldo, com eliminação de 474 postos, seguida por Baía de Todos-
-os-Santos (-306 postos).

RENDIMENTO MÉDIO
Quanto ao salário médio dos admitidos e desligados no 4º trimes-
tre de 2019, este foi aferido em R$ 1.212, sendo o salário médio 
dos desligados (R$ 1.228), maior que o dos admitidos (R$ 1.200). 
A zona turística que apresentou a maior média salarial entre ad-
mitidos e desligados foi a da Costa dos Coqueiros (R$ 1.282).

Ao confrontar com o mesmo período do ano passado, houve am-
pliação nominal dos salários médios, já que naquele trimestre eram 
recebidos em média R$ 1.146 (abaixo, portanto, dos R$ 1.212). A 
Costa dos Coqueiros, também se revelou a zona turística de maior 
salário médio, entre admitidos e desligados no último trimestre de 
2018 (R$ 1.232).

No 4º trimestre de 2019, os subsetores Transporte aéreo de pas-
sageiros não-regular e Transporte aéreo de passageiros regu-

lar ocuparam a primeira e a segunda posições do ranking, com 
salários médios entre admitidos e desligados de R$ 2.078 e R$ 
1.946, respectivamente. A terceira posição foi ocupada por Ar-
tes cênicas, espetáculos e atividades complementares, com uma 
média salarial geral de R$ 1.795. A quarta e a quinta posições, 
assim como as duas primeiras, foram ocupadas por subsetores 
ligados aos transportes: Transporte por navegação de travessia 
(R$ 1.613) e Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e servi-
ços relacionados (R$ 1.535).

Os maiores salários médios dos subsetores turísticos também 
se encontravam relacionados aos transportes no 4º trimestre de 
2018. Mais especificamente, os subsetores Transporte aéreo de 
passageiros não-regular (R$ 2.392) e Concessionárias de rodo-
vias, pontes, túneis e serviços relacionados (R$ 1.736) encabe-
çaram a lista. Dois setores não ligados aos transportes aparece-
ram no ranking dos cinco mais elevados salários médios: Artes 
cênicas, espetáculos e atividades complementares (R$ 1.675) e 
Atividades de museus e de exploração, restauração artística e 
conservação de lugares e prédios históricos e atrações similares 
(R$ 1.465), que ocuparam o terceiro e o quinto lugares, respec-
tivamente. A quarta colocação foi ocupada por Transporte aéreo 
de passageiros regular (R$ 1.551).

Tabela 5
Cinco maiores salários médios(1) mensal por classe CNAE do 
setor de turismo
Bahia — 4º tri. 2019

CNAE 2.0 Classe do Turismo
4º tri. 2019

Admitidos Desligados Saldo
Transporte aéreo de passageiros não-
regular 2.659 1.062 2.078

Transporte aéreo de passageiros regular 2.012 1.760 1.946
Artes cênicas, espetáculos e atividades 
complementares 1.554 2.181 1.795

Transporte por navegação de travessia 1.192 2.216 1.613
Concessionárias de rodovias, pontes, túneis 
e serviços relacionados 1.371 1.830 1.535

Média Geral 1.196 1.222 1.207
Fonte:  Ministério da Economia /Secretaria Especial de Previdênca e Trabalho -Caged.
Dados sistematizados pela SEI/Dipeq/Copes, 2020.
Notas: Dados sujeitos a alteração devido as declarações recebidas fora do prazo. Declarações 
realizadas fora do prazo até novembro de 2019.
(1) O salário médio encontra-se em R$ nominais.
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Tabela 6
Cinco maiores salários médios(1) mensal por classe CNAE do 
setor de turismo
Bahia — 4º tri. 2018

CNAE 2.0 Classe do Turismo
4º tri. 2018

Admitidos Desligados Saldo
Transporte aéreo de passageiros não-
regular 1.940 2.650 2.392

Concessionárias de rodovias, pontes, túneis 
e serviços relacionados 1.529 2.035 1.736

Artes cênicas, espetáculos e atividades 
complementares 1.526 1.759 1.675

Transporte aéreo de passageiros regular 1.296 2.242 1.551
Atividades de museus e de exploração, 
restauração artística e conservação de 
lugares e prédios históricos e atrações 
similares

- 1.465 1.465

Média Geral 1.128 1.155 1.140
Fonte:  Ministério da Economia /Secretaria Especial de Previdênca e Trabalho -Caged.
Dados sistematizados pela SEI/Dipeq/Copes, 2020.
Notas: Dados sujeitos a alteração devido as declarações recebidas fora do prazo.
(1) O salário médio encontra-se em R$ nominais.

Tabela 7
Cinco maiores saldos de emprego formal no setor do turismo 
por classe CNAE do setor de turismo, segundo zona turística(1)
Bahia — 4º tri.  2019
CNAE 2.0 Classe do Turismo Saldo
Costa das Baleias 42
Hotéis e similares 33
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e 
bebidas 18

Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados 
anteriormente 4

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal, interestadual e internacional 3

Agências de viagens 1
Costa do Cacau  219
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e 
bebidas 168

Hotéis e similares 65
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal, interestadual e internacional 63

Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente 17
Transporte aéreo de passageiros regular 6
Costa do Dendê 126
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e 
bebidas 72

Hotéis e similares 42
Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 7
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal, interestadual e internacional 2

Transportes aquaviários não especificados anteriormente 2
Costa do Descobrimento 743
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e 
bebidas 431

Hotéis e similares 231
Locação de automóveis sem condutor 24
Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente 20
Transporte por navegação de travessia 16
Costa dos Coqueiros 632
Hotéis e similares 278
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e 
bebidas 235

Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados 30
Agências de viagens 28
Transporte rodoviário de táxi 20
Lagos e Canyons do São Francisco  18
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e 
bebidas 14

Hotéis e similares 12
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 
fretamento, e outros transportes rodoviários não especificados 
anteriormente

2

Tabela 7
Cinco maiores saldos de emprego formal no setor do turismo 
por classe CNAE do setor de turismo, segundo zona turística(1)
Bahia — 4º tri.  2019
CNAE 2.0 Classe do Turismo Saldo
Baía de Todos-os-Santos  940
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação 
e bebidas 727

Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos 107
Hotéis e similares 74
Transporte aéreo de passageiros regular 41
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal, interestadual e internacional 36

Caminhos do Jiquiriçá -3
Hotéis e similares 2
Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 2
Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente 1
Transporte aéreo de passageiros regular 0
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal, interestadual e internacional 0

Caminhos do Oeste -40
Hotéis e similares 9
Parques de diversão e parques temáticos 1
Transporte aéreo de passageiros regular 0
Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares 0
Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados 0
Caminhos do Sertão 74
Agências de viagens 41
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação 
e bebidas 35

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal, interestadual e internacional 14

Locação de automóveis sem condutor 8
Serviços ambulantes de alimentação 2
Caminhos do Sudoeste 107
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal, interestadual e internacional 81

Hotéis e similares 11
Locação de automóveis sem condutor 8
Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 6
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação 
e bebidas 5

Chapada Diamantina 23
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação 
e bebidas 31

Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente 9
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal, interestadual e internacional 6

Agências de viagens 6
Operadores turísticos 2

(Continua)(Continua)
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Tabela 7
Cinco maiores saldos de emprego formal no setor do turismo 
por classe CNAE do setor de turismo, segundo zona turística(1)
Bahia — 4º tri.  2019
CNAE 2.0 Classe do Turismo Saldo
Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares 1
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal, interestadual e internacional 1

Vale do São Francisco -4
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 
fretamento, e outros transportes rodoviários não especificados 
anteriormente

5

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal, interestadual e internacional 4

Transporte rodoviário de táxi 2
Hotéis e similares 1
Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares 1
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho-Caged.
Dados sistematizados pela SEI/Dipeq/Copes, 2020.
Notas: Dados sujeitos a alteração devido às declarações recebidas fora do prazo Declarações 
realizadas fora do prazo até novembro de 2019.
(1) As 13 zonas são compostas por 150 municípios. 

(Conclusão)

Perspectivas de investimentos 
De acordo com a pesquisa de sondagem realizada pelo Ministé-
rio do Turismo, que avalia a percepção dos empresários, quanto 
ao desempenho e à perspectiva de seus estabelecimentos e de 
seus destinos no setor hoteleiro de turismo no Brasil, nota-se 
que a Bahia ficou abaixo da expectativa do Brasil, no 4º trimes-
tre de 2019. Quando comparado com o resultado do 4º trimes-
tre de 2018, houve uma elevação das percepções positivas tanto 
para o Brasil (67,6%) quanto para a Bahia (58,4%).

A pesquisa apontou, que 70,5% dos empresários de meios de 
hospedagem do Brasil se mostraram favoráveis a investir em 
seus estabelecimentos, nos próximos 6 meses, sendo que des-
ses, 16,9% afirmaram que investirão com certeza. Enquanto isso, 
29,5% indicaram que não têm a mesma pretensão de investi-
mento. Quando comparado com o resultado do 4º trimestre de 
2018, houve uma elevação de 2,9 p.p, nas percepções positivas.

Na Bahia, por sua vez, 68,0% dos empresários de meios de hos-
pedagem pretendem investir em seus estabelecimentos, nos 
próximos 6 meses, sendo que desses, 13,0% afirmaram que in-
vestirão com certeza. Enquanto 32,0% desses empresários in-
formaram que não têm a mesma pretensão de investimento. 
Quando comparado com o resultado do 4º trimestre de 2018, 
houve uma elevação de 0,4 p.p das percepções positivas.

Figura 1
Perspectiva de investimento no estabelecimento para os 
próximos 6 meses 
Brasil e Bahia — 4º tri. 2019

Brasil

Bahia
Fonte: Ministério do Turismo. 
Nota: Pesquisa realizada em Janeiro/2020.


