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Resumo 

Com o impacto do turismo em variados mercados antes e durante a 

realização de megaeventos, houve necessidade de verificar o crescimento da 

rendados funcionários que atuam nos serviços de turismo na Região Metropolitana 

de Cuiabá entre janeiro de 2007 e junho de 2014, como subsídio para a análise dos 

impactos econômicos na Copa do Mundo da FIFA 2014. Para tanto, utilizaram-se os 

dados do CAGED.No período foi identificado aumento na quantidade de salários 

pagos aos empregados do setor de alojamento e alimentação dentre outros. 

 

Introdução 

Com os variados setores do turismo, destacam-se subsetores (agência, 

alojamento, área de recreação e lazer, transporte aéreo e alimentação) que são 

importantes para estudo que permitem identificar os impactos na economia local.  

 

Objetivos 

Verificar a taxa de crescimento da quantidade de salários pagos aos 

funcionários que atuam nos serviços de turismo na Região Metropolitana de Cuiabá 

entre 2007 e 2013, e entre janeiro e junho de 2014, como subsídio para a análise 

dos impactos econômicos na Copa do Mundo da FIFA 2014.Este estudo caracteriza-

se por uma pesquisa do tipo exploratória de caráter descritivo de abordagem 

quantitativa. Os dados foram obtidos no Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED), portanto, secundários. O recorte temporal corresponde 

ao período 2007 a 2013.  

 

Metodologia 

A cidade de Cuiabá foi escolhida como uma das 12 cidades-sede da Copa 

do Mundoda FIFA 2014. Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, é uma cidade 

conurbada com Várzea Grande onde está instalado o Aeroporto Internacional 

Marechal Rondon. Em 2010 Cuiabá contava com aproximadamente 551 mil 

habitantes e Várzea Grande com 252 mil habitantes (IBGE, 2010). 

Este estudo caracteriza-se por uma pesquisa do tipo exploratória de caráter 

descritivo de abordagem quantitativa. Os dados foram obtidos no Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED), portanto, secundários. O recorte temporal 

corresponde ao período 2007 a 2013.  



Dentre os serviços selecionados para análise dos impactos econômicos do 

turismo na região metropolitana de Cuiabá foram: alojamento; alimentação, agências 

de viagens, operadores turísticos e serviços de reserva; transporte aéreo; e, 

atividades esportivas e de lazer e recreação. 

 

Desenvolvimento 

O turismo é um fenômeno global, por ser um assunto tão discutido, acaba 

gerando definições diferenciadas, sendo assim se torna um conceito em construção. 

O turismo é diretamente e incondicionalmente ligado ao lazer, são momentos em 

que as pessoas fazem coisas por prazer, sem obrigações, compromissos ou 

horários a cumprir. 

A OMT – Organização Mundial do Turismo (apud MASINA, 2002, p. 16) 

define o turismo como “[...] todas as atividades que realizam as pessoas durante 

suas viagens e permanências em lugares diferentes de onde residem habitualmente, 

por um período de tempo consecutivo inferior a um ano, tendo como objetivos o 

ócio, negócios e outros.” No século XXI as definições de turismo começaram a 

sermais amplas e agregar mais coisas ao ato de praticar turismo.  

O turismo é abordado de diversos ângulos, mas com o mesmo olhar: a 

definição de turismo, onde leva em consideração não apenas a saída de um ser 

humano do seu domicílio a outro, mas sim o fato de ele permanecer por um tempo e 

usufruir do local, da estadia, ou seja, utilizar dos serviços essenciais ao turismo, 

como a infraestrutura do próprio. 

 

Resultados Preliminares 

Entre 2007-2013 foi identificado aumento na quantidade de salários pagos 

aos empregados do setor de alojamento: 1.402 salários mínimos em 2007 para 

3.606 em 2013. Isso significa um aumento no número de empregos gerados em 

alojamentos, ou seja, um aumento de 157,2% salários mínimos pagos.Nas 

empresas de alimentação identificou-se: 7.477 salários mínimos pagos em 2007 e 

14.650 salários mínimos pagos em 2013, um aumento de 95,9% salários mínimos. 

(CAGED, 2014) 

As Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reserva 

passaram de 536 salários mínimos pagos aos funcionários em 2007 para 598 

salários mínimos pagos em 2013, um aumento de 11,5% salários mínimos. 



Transporte aéreo houve decrescimento, pois em 2007 foram gerados 844 salários 

mínimos enquanto que em 2013 foram gerados 618 salários mínimos, ou seja, 

redução de 26,7% na quantidade de salários mínimos. As atividades esportivas e de 

lazer e recreação passaram de 427 salários mínimos para 958 salários mínimos, ou 

seja, um aumento de 124,3% salários mínimos pagos. (CAGED, 2014) 

Entre janeiro a junho de 2014 foi identificado aumento na quantidade de 

salários pagos aos empregados do setor de alojamento: 288 salários mínimos em 

janeiro de 2014 para 454 em junho do mesmo ano. Isso significa um aumento no 

número de empregos gerados em alojamentos, ou seja, um aumento de 57,6% 

salários mínimos pagos. Nas empresas de alimentação identificamos: 1.108 salários 

mínimos pagos em janeiro de 2014 e 1.239 salários mínimos pagos em junho de 

2014, um aumento de 11,8% salários mínimos. 

As agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reserva 

passaram de 51 salários mínimos pagos aos funcionários em janeiro para 33 

salários mínimos pagos junho de 2014, um decrescimento de 35,2% salários 

mínimos. Transporte aéreo houve crescimento, pois em janeiro de 2014 foram 

gerados 36 salários mínimos enquanto que em junho de 2014 foram gerados 51 

salários mínimos, ou seja, aumento de 41,6% na quantidade de salários mínimos. As 

atividades esportivas e de lazer e recreação passaram de 87 saláriosmínimos em 

janeiro de 2014 para 69 salários mínimos em junho do mesmo ano, ou seja, uma 

redução de 20,6% salários mínimos pagos. 

Nota-se quão abrangente o turismo se torna diante dos mercados existentes 

atualmente e como agrega valor aos mesmos. A movimentação da economia com 

esses mercados em que faz a mesma girar em torno de um mesmo ou vários locais 

de forma benéfica a ambos. Os subsetores do turismo tem crescido relativamente 

com a Copa do Mundo e tem dado um olhar diferenciado à cidades-sedes.  
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