
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico e Plano Estratégico de Estatísticas 
Turísticas Nacionais  
(SDP Nº 06/2013) 
 
Ministério do Turismo 
 
Relatório Final do Projeto 
3ª Versão 
 

30 de novembro de 2015 



 

 

2 
 

FGV Projetos CE Nº 2125/15  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

FICHA TÉCNICA 

 

Objeto do Contrato 
Diagnóstico e Plano Estratégico de Estatísticas 

Turísticas Nacionais 

  

Data de Assinatura do Contrato 29 de agosto de 2014 

  

Prazo de Execução (Contrato + Aditivo) 15 (quinze) meses 

  

Contratante Ministério do Turismo 

  

Contratadas 
Fundação Getulio Vargas 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

  

Coordenador de Projeto Luiz Gustavo Medeiros Barbosa 

 

  



 

 

3 
 

FGV Projetos CE Nº 2125/15  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

Sumário 

 

LISTA DE SIGLAS .......................................................................................................................... 4 

LISTA DE QUADROS ..................................................................................................................... 6 

LISTA DE FIGURAS ....................................................................................................................... 6 

RESUMO EXECUTIVO................................................................................................................... 7 

1. Antecedentes e objetivos do Plano Nacional Estratégico de Estatísticas Turísticas 2016-

2020 ...................................................................................................................................... 9 

2. Estrutura e cronograma de execução do projeto .................................................................. 11 

3. Principais Resultados do Projeto ......................................................................................... 17 

3.1 Relatório 1 - Descrição e documentação do atual SITUR NACIONAL ................................. 17 

3.2 Relatório 2 - Diagnóstico sobre contas nacionais, balanço de pagamentos e conta satélite de 

turismo ................................................................................................................................. 20 

3.3 Relatório 3 - Diagnóstico com usuários reais e potenciais do atual SITUR NACIONAL ....... 22 

3.4 Relatório 4 - Proposta de termo de referência para contratação das pesquisas de turismo 

internacional com metodologia renovada ............................................................................. 25 

3.5 Relatório 5 - Operação-piloto do turismo internacional ......................................................... 36 

3.6 Relatório 6 - Propostas para renovação das pesquisas de turismo interno .......................... 41 

3.7 Relatório 7 - Proposta para o desenho e gestão da futura base de dados do SITUR 

NACIONAL FORTALECIDO ................................................................................................ 43 

3.8 Relatório 8 - Diagnóstico sobre o diretório de meios de hospedagem .................................. 47 

3.9 Relatório 9 - Desenho do esquema de governança para gestão do SITUR NACIONAL 

FORTALECIDO ................................................................................................................... 50 

3.10 Relatório 10 - Diagnóstico para colaboração com o IBGE em outras áreas estatísticas ...... 53 

3.11 Relatório 11 - Iniciativas de capacitação e formação ........................................................... 56 

3.12 Relatório 12 - Seminários sobre a operação-piloto de turismo internacional ........................ 58 

3.13 Relatório 13 - Proposta de sistema de avaliação e resultado da primeira avaliação ............ 61 

4. Sistema de avaliação e implementação das ações propostas ............................................. 64 

5. Orçamento previsto para implementação das metodologias propostas ............................... 67 

 

  



 

 

4 
 

FGV Projetos CE Nº 2125/15  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

LISTA DE SIGLAS 

 

ABLA - Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis 

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil 

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres 

ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

BACEN - Banco Central do Brasil 

BDET - Boletim de Desempenho Econômico do Turismo 

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

CADASTUR - Cadastro Nacional dos Prestadores de Serviços Turísticos 

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

CD - Censo Demográfico 

CEMPRE - Cadastro Central de Empresas 

CNAE - Classificação Nacional das Atividades Empresariais 

CNT - Conselho Nacional de Turismo 

CST - Conta Satélite de Turismo 

CSV - Comma Separated Values 

DEPES - Departamento de Estudos e Pesquisas 

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

EAD - Ensino a distância 

EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo 

ETL - Extract Transform Load - Extração Transformação Carga 

FGV - Fundação Getulio Vargas 

FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

FMI - Fundo Monetário Internacional 

FONATUR - Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

INVTUR - Inventario da Oferta Turística 

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

MMA - Ministério do Meio Ambiente 

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego 



 

 

5 
 

FGV Projetos CE Nº 2125/15  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

MTUR - Ministério do Turismo 

OMT - Organização Mundial do Turismo 

ONU - Organização das Nações Unidas 

PACET - Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo 

PAC - Pesquisa Anual de Comércio 

PAS - Pesquisa Anual de Serviço 

PDCA - Plan-Do-Check-Act - Planejar, Fazer, Verificar e Agir 

PED - Pesquisas de Emprego e Desemprego 

PGTUR - Plataforma de Gestão do Turismo 

PIB - Produto Interno Bruto 

PME - Pesquisa Mensal de Emprego 

PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

PNETUR - Plano Nacional Estratégico de Estatísticas Turísticas 

POF - Pesquisa de Orçamentos Familiares 

PRODETUR NACIONAL - Programa de Apoio ao PRODETUR NACIONAL 

PROJETO CONESUL - Sistema de Estatísticas Turísticas nos países do Cone Sul 

PSH - Pesquisa de Serviços de Hospedagem 

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais 

RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento 

RIET - Recomendações Internacionais para Estatísticas do Turismo 

SIMCAD - Sistema de Manutenção Cadastral do Cadastro Central de Empresas 

SIMT - Sistema Integrado de Informações sobre o Mercado de Trabalho no Setor Turismo 

SITUR NACIONAL - Sistema Nacional de Informação Turística 

SNRHos - Sistema Nacional de Registro de Hóspedes 

TDR - Termo de Referência 

 

 

  



 

 

6 
 

FGV Projetos CE Nº 2125/15  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Estrutura do projeto ................................................................................................................................... 11 

Quadro 2 - Grupos de informações das operações estatísticas ............................................................................. 18 

Quadro 3 - Principais mudanças propostas para a Pesquisa de Turismo Internacional (FLUXOS) ................. 32 

Quadro 4 - Principais mudanças propostas para a Pesquisa de Turismo Internacional (GASTOS) ................ 34 

Quadro 5 - Estrutura de conteúdos de características e variáveis relevantes ..................................................... 45 

Quadro 6 - Trilha de Economia do Turismo ............................................................................................................... 57 

Quadro 7 - Trilha de Estatísticas de Turismo ............................................................................................................ 58 

Quadro 8 - Custos de Implantação das proposições do PNETUR 2016-2020 .................................................... 69 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Cronograma de execução das atividades do PNETUR ......................................................................... 12 

Figura 2 - Operações propostas para a Pesquisa de Demanda Internacional ..................................................... 27 

Figura 3 - Operação FLUXOS e Suboperações........................................................................................................ 28 

Figura 4 - Operação GASTOS e Suboperações ....................................................................................................... 29 

Figura 5 - Estrutura da proposta metodológica da Pesquisa de Turismo Interno renovada .............................. 42 

Figura 6 - Trilhas de Aprendizagem ............................................................................................................................ 56 

Figura 7 - Plano de ação para implementação das proposições do PNETUR 2016-2020................................. 62 

 

  



 

 

7 
 

FGV Projetos CE Nº 2125/15  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

RESUMO EXECUTIVO 

 

Este documento apresenta o Relatório Final do Projeto, conforme detalhado no Termo de 

Referência anexo ao Contrato nº 024/2014-MTUR Programa de Apoio ao PRODETUR 

NACIONAL, celebrado entre o Consórcio Fundação Getulio Vargas/Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas e o Ministério do Turismo, objeto da SDP Nº 06/2013, no âmbito do 

PRODETUR NACIONAL. 

 

O projeto tem por objetivo elaborar diagnóstico e plano estratégico de estatísticas turísticas 

nacionais para auxiliar o Ministério do Turismo na definição das diretrizes estratégicas a serem 

seguidas, em nível nacional para a produção, armazenamento e disseminação de estatísticas, 

padronizadas e comparáveis, sobre a atividade turística no Brasil. 

 

Conforme Cronograma de Entrega de Produtos, parte integrante do referido contrato, o Relatório 

Final é composto pelas versões finais de todos os relatórios desenvolvidos ao longo do projeto, 

listados abaixo: 

 

 Relatório 1 - Descrição e documentação do atual SITUR NACIONAL - Versão Final; 

 Relatório 2 - Diagnóstico sobre Contas Nacionais, Balanço de Pagamentos e Conta 

Satélite de Turismo - Versão Final; 

 Relatório 3 - Diagnóstico com usuários reais e potenciais do atual SITUR NACIONAL - 

Versão Final; 

 Relatório 4 - Proposta de Termo de Referência para Contratação das Pesquisas de 

Turismo Internacional com Metodologia Renovada - Versão Final; 

 Relatório 5 - Operação-piloto do Turismo Internacional - Metodologia e Resultados 

Obtidos - Versão Final;  

 Relatório 6 - Propostas para renovação das pesquisas de turismo interno - Versão Final; 

 Relatório 7 - Propostas para o Desenho e Gestão da Futura Base de Dados do SITUR 

NACIONAL FORTALECIDO - Versão Final; 

 Relatório 8 -Diagnóstico sobre o diretório de meios de hospedagem - Versão Final; 

 Relatório 9 - Desenho do Esquema de Governança para Gestão do SITUR NACIONAL 

FORTALECIDO - Versão Final; 
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 Relatório 10 - Diagnóstico para Colaboração com o IBGE em Outras Áreas Estatísticas - 

Versão Final; 

 Relatório 11 - Iniciativas de Treinamento e Formação - Versão Final; 

 Relatório 12 - Seminários sobre a Operação-piloto do Turismo Internacional: Resultados, 

Conclusões e Propostas de Cooperação - Versão Final; e 

 Relatório 13 - Proposta de Sistema de Avaliação e resultado da primeira avaliação - 

Versão Final. 

 

Por se tratar do produto final do trabalho, este documento deverá apresentar um resumo executivo 

de toda a execução do projeto. Desta forma, este resumo executivo apresenta em seu capítulo um 

uma breve descrição dos antecedentes do projeto e os objetivos que nortearam o desenvolvimento 

das atividades. 

 

O capítulo dois apresenta a estrutura do projeto, detalhando as atividades desenvolvidas no 

trabalho, os relatórios que foram elaborados e o cronograma de execução destas atividades no 

tempo, desde outubro de 2014 até a conclusão em novembro de 2015. 

 

O terceiro capítulo resume os resultados que foram obtidos no desenvolvimento de cada um dos 

treze relatórios que foram elaborados pela equipe técnica do Consórcio FGV/FIPE e elenca as 

recomendações de melhoria para o SITUR NACIONAL em cada um dos temas afetos ao relatório. 

 

O capítulo quatro apresenta o Plano de Ação para implementação das propostas de mudanças ao 

longo do período de vigência do Plano Nacional Estratégico de Estatísticas Turísticas, 2016-2020, 

e também os Planos Operativos para cada uma das seis macroatividades listadas no capítulo 

quatro. 

 

Por fim, o capítulo cinco apresenta uma previsão orçamentária para implantação das propostas 

oriundas deste projeto, consolidada e em previsão anual a partir da implementação prevista para o 

horizonte 2016-2020. 
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1. Antecedentes e objetivos do Plano Nacional Estratégico de 

Estatísticas Turísticas 2016-2020 

 

Durante o ano de 2008, a comunidade internacional aprovou a renovação dos padrões 

internacionais para mensuração da atividade econômica e sua análise macroeconômica. Em linhas 

gerais tal renovação foi centrada nos instrumentos básicos que balizam a mensuração 

macroeconômica (o sistema de Contas Nacionais e o Balanço de Pagamentos) e os 

correspondentes sistemas de classificação utilizados (as classificações de atividades econômicas 

e de produtos).  

 

No decorrer do processo conduzido pela Divisão de Estatísticas da Organização das Nações Unidas 

- ONU, a Organização Mundial de Turismo - OMT como agência especializada em turismo decidiu, 

em 2004, aproveitar esse esforço coletivo da comunidade internacional para realizar uma revisão 

em profundidade das recomendações sobre estatísticas de turismo. Não se tratava somente de 

revisar o marco conceitual da Conta Satélite de Turismo, aprovado em 2000, mas particularmente 

das recomendações de 1993, cujo marco conceitual não era compatível com os padrões 

internacionais de mensuração da atividade econômica. 

 

Em consequência, as recomendações de 2008 no campo da estatística de turismo que modificaram 

substancialmente o núcleo básico do que vinha sendo o conjunto de conceitos, definições, 

classificações de dados (dados básicos, indicadores e agregados contábeis) utilizados tan0074o na 

mensuração do turismo, em cada um dos países, como para assegurar sua comparabilidade 

internacional. 

 

A partir destas novas recomendações, foi desenvolvida uma iniciativa de natureza estatística 

apoiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID no período de novembro/2010 a 

novembro/2012, no âmbito dos países do Cone Sul (Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai), 

denominado Projeto de Harmonização do Sistema de Estatísticas Turísticas nos países do Cone 

Sul - PROJETO CONESUL. 

 

O PROJETO CONESUL apresentou Planos Operativos de Melhoria nas metodologias estatísticas 

de cada um dos países participantes no sentido de harmonizar estes sistemas de informações. 

Sendo assim, as atividades desenvolvidas neste projeto vinculam-se, em maior ou menor grau, aos 
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diagnósticos e recomendações aprovadas pelas delegações nacionais participantes no PROJETO 

CONESUL. 

 

Neste contexto, apresentam-se como objetivos específicos deste projeto: 

 

 Promover a harmonização das estatísticas turísticas no Brasil de forma alinhada com as 

Recomendações Internacionais de Estatísticas de Turismo - 2008 e com as 

recomendações do PROJETO CONESUL; 

 

 Avançar no processo de renovação das operações estatísticas sob responsabilidade do 

Ministério do Turismo, componentes do núcleo básico do Sistema nacional de 

Informações Turísticas, referente a turismo receptivo, interno e ocupação hoteleira;  

 

 Estimular para o desenvolvimento de esforços que incrementem a produção padronizada 

e comparável, de dados estatísticos em diferentes níveis de abrangência;  

 

 Estruturar o desenho de plataforma que facilite a armazenagem e difusão, análise e 

acompanhamento de dados sobre a atividade turística; 

 

 Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento dos sistemas de informações 

turísticas em nível nacional, estadual e municipal, com particular atenção para aqueles 

onde o turismo possa ser particularmente relevante;  

 

 Incentivar a cooperação entre os diferentes níveis de governo para o aprimoramento das 

informações estatísticas que subsidiem a tomada de decisão e definição de políticas 

públicas para o setor;  

 

 Estimular a participação e a cooperação entre as instituições e agentes do setor de 

turismo no desenvolvimento do sistema de estatística de turismo incremento de ações 

que aprimorem a mensuração e análise do turismo; e 

 

 Contribuir para o fortalecimento da gestão do turismo nacional e da liderança do Ministério 

Turismo. 
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2. Estrutura e cronograma de execução do projeto 

 

O desenvolvimento do Plano Nacional Estratégico de Estatísticas Turísticas - PNETUR, foi realizado 

a partir da execução de um total de 13 atividades. Estas atividades geraram relatórios com objetivos 

específicos, que abordaram temas específicos. Para compreender a estrutura do projeto, 

apresenta-se no Quadro 1 esta composição. 

 

Quadro 1 - Estrutura do projeto 

Atividade Relatório Correspondente 

A/1 Descrição e documentação do atual Sistema 

NACIONAL de Informação Turística (SITUR 

NACIONAL). 

Relatório 1 – Descrição e Documentação do atual SITUR 

NACIONAL 

Relatório 2 – Diagnóstico sobre Contas Nacionais, Balanço 

de Pagamentos e Conta Satélite de Turismo. 

A/2 – Diagnóstico com usuários reais e potenciais do 

atual SITUR NACIONAL.  Relatório 3 – Diagnóstico com usuários reais e potenciais 

do atual SITUR NACIONAL A/3 -  Iniciativas para sanar deficiências do atual SITUR 

NACIONAL. 

A/4 – Renovação da atual pesquisa turismo 

internacional. 

Relatório 4 – Proposta de Termo de Referência para 

contratação das pesquisas de turismo internacional com 

metodologia renovada – Versão 1, 2, 3 e Final. 

A/5 – Realização de exercício-piloto para teste da nova 

metodologia proposta para renovação da pesquisa de 

turismo internacional. 

Relatório 5 – Operação-piloto do turismo internacional – 

Metodologia e resultados obtidos – Versão 1, 2, 3 e Final. 

A/6 – Renovação das pesquisas de turismo interno. 
Relatório 6 – Propostas para renovação das pesquisas de 

turismo interno. 

A/7- Proposta de para o desenho e gestão da futura 

base de dados do SITUR NACIONAL FORTALECIDO. 

Relatório 7 – Propostas para o desenho e gestão da futura 

base de dados do SITUR NACIONAL FORTALECIDO. 

A/8 – Diagnóstico sobre o diretório de estabelecimentos 

hoteleiros. 

Relatório 8 – Diagnóstico sobre o diretório de meios de 

hospedagem. 

A/9 – Desenho do esquema de governança do SITUR 

NACIONAL FORTALECIDO. 
Relatório 9 – Desenho do esquema de Governança. 

A/10 – Diagnóstico para colaboração com o IBGE em 

outras áreas estatísticas. 

Relatório 10 -  Diagnóstico para a colaboração com o IBGE 

em outras áreas estatísticas. 

A/11 – Iniciativas de capacitação e formação. Relatório 11 – Iniciativas de capacitação e formação. 

A/12 – Organização e realização dos seminários sobre a 

operação-piloto do Turismo Internacional – Resultados, 

conclusões e propostas de cooperação. 

Relatório 12 -  Seminários sobre a operação-piloto do 

turismo internacional – Resultados, conclusões e propostas 

de cooperação. 

A/13 – Sistema de avaliação do Plano NACIONAL 

Estratégico de Estatísticas Turísticas. 

Relatório 13 – Sistema de avaliação do Plano NACIONAL 

Estratégico de Estatísticas Turísticas. 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Os 13 relatórios foram desenvolvidos ao longo de um total de 14 meses, no período de outubro de 

2014 a novembro de 2015. O cronograma de execução é apresentado no Quadro 2. 
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Figura 1 - Cronograma de execução das atividades do PNETUR 

(continua) 
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Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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3. Principais Resultados do Projeto 

 

Por se tratar de um projeto extenso e abordar diversos temas distintos, tais como proposições de 

renovação de pesquisas de turismo internacional e interno, formação de um diretório de meios de 

hospedagem, diagnóstico sobre contas nacionais, balanço de pagamentos e atual status de 

implementação da conta satélite de turismo, o Plano Nacional Estratégico de Estatísticas Turísticas 

apresenta um compêndio de relatórios que torna bastante árdua a tarefa de garimpar informações 

em cada um dos treze relatórios elaborados no decorrer do trabalho. 

 

Sendo assim, este capítulo apresenta um resumo de cada um dos treze relatórios, abordando os 

principais objetivos, as atividades realizadas e os resultados principais de cada um. O principal 

benefício é que este resumo sirva de guia prático para aqueles que desejarem se aprofundar em 

detalhes de temas que lhe interessem. 

 

3.1 Relatório 1 - Descrição e documentação do atual SITUR NACIONAL 

 

O primeiro relatório do projeto, tem por objetivo descrever e documentar as operações estatísticas 

e fontes de dados que atualmente compõem o SITUR NACIONAL. Como resultado desta avaliação, 

foram documentadas pesquisas e informações de variadas organizações, assim como registros 

administrativos que podem ser submetidos a tratamentos estatísticos para composição do SITUR 

NACIONAL FORTALECIDO. 

 

Ao todo, foram classificadas e organizadas em fichas de metadados 46 operações estatísticas. 

Seguindo as recomendações do TDR, as operações estatísticas identificadas foram classificadas 

de acordo com sete grupos: 

 

1. Operações Estatísticas sob responsabilidade do Ministério do Turismo; 

2. Operações Estatísticas relacionadas ao emprego nas atividades do turismo; 

3. Operações Estatísticas sob responsabilidade do IBGE; 

4. Operações de síntese estatística - Contas Nacionais e Balanço de Pagamentos 

5. Outras operações estatísticas oficiais relevantes para a mensuração e análise do turismo; 

6. Informações dessas outras fontes, não necessariamente estatísticas ou oficiais; e 

7. Registros administrativos. 
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Para realizar esta catalogação, a equipe do Consórcio FGV/FIPE desenvolveu uma ficha de 

metadados padrão e apresentou ao Ministério do Turismo para aprovação. Da realização desta 

atividade e elaboração deste primeiro relatório, conclui-se que o SITUR tem boa base operacional 

para iniciar o processo de evolução para um modelo mais robusto de gestão da informação turística, 

justificando o processo transitório a um SITUR NACIONAL FORTALECIDO, uma vez que 

atualmente já existem disponíveis informações sobre o perfil, motivação e comportamento dos 

turistas nacionais e internacionais, impactos econômicos gerados pela atividade nos diversos 

setores que compõem a cadeia de serviços, empregos e nível salarial, entre outras informações 

relevantes. 

 

As operações catalogadas são apresentadas no Quadro 3 abaixo: 

 

Quadro 2 - Grupos de informações das operações estatísticas  

(continua) 

Grupos de operações estatísticas 

G1 - Operações estatísticas sob responsabilidade do Ministério do Turismo 

Pesquisa sobre o Turismo Receptivo e Emissivo Internacional. Pesquisa de Demanda Turística Internacional 

Contagem do Fluxo Turístico Internacional no Brasil 

Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil 

Sistema Nacional de Registro de Hóspedes (SNRHos) 

Cadastramento dos Prestadores de Serviços Turísticos e Guias de Turismo (CADASTUR) 

Anuário Estatístico de Turismo 

Chegada de Turistas não residentes ao Brasil 

Registros Administrativos Diários de Migração (entrada e saída de estrangeiros e brasileiros) 

G2 - Operações estatísticas relacionadas ao emprego nas atividades do turismo 

Sistema Integrado de Informações sobre o Mercado de Trabalho no Setor Turismo (SIMT) 

Texto para discussão - Mensurando o Emprego no Setor Turismo no Brasil: do nível nacional ao regional e local 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 

Pesquisas de Emprego e Desemprego (PED) 

G3 - Operações estatísticas sob responsabilidade do IBGE 

Pesquisa Anual de Serviços (PAS) 

Pesquisa de Serviços de Hospedagem (PSH) 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD e PNAD continua) 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 

Censo Demográfico 2010 (CD) 

Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) 

Matriz de Insumo - Produto do Brasil 
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        (conclusão) 

Grupos de operações estatísticas 

G3 - Operações estatísticas sob responsabilidade do IBGE 

Produto Interno Bruto dos Municípios 

Síntese de Indicadores Sociais 

Pesquisa Mensal de Emprego (PME) 

Economia do Turismo: Uma Perspectiva Macroeconômica - 2003-2009. 

G4 - Operações de síntese estatística - Contas Nacionais e Balanço de pagamentos 

Sistema de Contas Nacionais 

Balanço de Pagamentos - Conta de serviços - Viagens Internacionais 

Receita Cambial de Turismo (Anuário) 

G5 - Outras operações estatísticas oficiais relevantes para a mensuração e análise do turismo 

Pesquisa de Hábitos de Consumo do Turismo Brasileiro 

Boletim de desempenho das instituições financeiras federais no financiamento do setor de turismo 

Movimentação de embarque e desembarque, nacional e internacional, de passageiros em aeroportos do Brasil 

Movimentação nacional e internacional de passageiros em rodoviárias do Brasil 

Índice de Competitividade do Turismo Nacional 

Copa das Confederações - Brasil 2013 - Características do público geral e da demanda turística internacional 

Pesquisa de Demanda Turística Doméstica na Copa do Mundo da FIFA no Brasil - 2014 

Estudo de Demanda Internacional do Brasil - Copa 2014 

Estudo da Demanda de Imprensa Internacional Brasil - Copa 2014 

G6 - Informações dessas outras fontes, não necessariamente estatísticas ou oficiais 

Inventario da Oferta Turística (INVTUR) 

Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo (PACET) 

Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem 

Boletim de Desempenho Econômico do Turismo (BDET) 

Eventos Internacionais Realizados no Brasil, por Cidade (Anuário) 

Perfil dos visitantes internacionais na Copa da África do Sul 2010 

Proposta estratégica de organização turística para a copa do mundo 2014 

G7 - Registros administrativos 

Locação de Automóveis 

Anuário Estatístico de Energia Elétrica 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

As operações estatísticas identificadas como relevantes para compor o SITUR foram listadas e 

validadas pelo Departamento de Estudos e Pesquisas do DEPES/MTUR. A partir de então, as 

operações foram categorizadas, conforme a recomendação do projeto de documentação da OMT 

em sete itens diferentes, que fazem referência ao tipo de operação. A saber: 
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 T1 - Estatísticas derivadas de pesquisas sob a perspectiva da demanda turística; 

 T2 - Estatísticas derivadas de pesquisas sob a perspectiva da oferta turística; 

 T3 - Estatísticas derivadas de processos administrativos; 

 T4 - Censos e diretórios; 

 T5 - Sínteses estatísticas; 

 T6 - Banco de dados; e 

 T7 - Publicações gerais com conteúdo turístico. 

 

Por meio desta investigação, foi possível identificar ainda que o MTUR já exerce papel de liderança 

na compilação de informações sobre o setor e que deverá exercer sua atividade coordenadora para 

fomentar a aproximação da instituição com outros órgãos da gestão pública para fornecimento de 

informações. Neste sentido, recomenda-se que, para a composição de um SITUR NACIONAL 

FORTALECIDO, sejam estabelecidos acordos bilaterais com organizações como o IBGE, a Polícia 

Federal e o Banco Central, para que possam prover informações em períodos pré-acordados e com 

recortes específicos para a composição das novas estatísticas de turismo. 

 

 

3.2 Relatório 2 - Diagnóstico sobre contas nacionais, balanço de 

pagamentos e conta satélite de turismo 

 

O segundo relatório do PNETUR, aprofunda o diagnóstico da situação atual da implementação da 

Conta Satélite de Turismo - CST, a partir do levantamento dos principais entraves à implementação 

deste modelo econômico para o setor.  

 

A Conta Satélite de Turismo é um instrumento desenvolvido pelas Nações Unidas, a partir dos 

dados das Contas Nacionais, para medir o impacto efetivo da atividade turística na economia de 

uma nação. Esse dimensionamento se dá a partir do preenchimento de 10 tabelas com informações 

acerca das atividades características do turismo, extraídas das contas nacionais e em acordo com 

as recomendações dos Manuais sobre Balanço de Pagamentos publicados pelo FMI.  As tabelas 

são: 

 

 Tabela 1 - Gasto turístico receptivo, por produtos e categorias de visitantes; 

 Tabela 2 - Gasto turístico interno, por produtos, categorias de visitantes e tipos de 

viagens; 
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 Tabela 3 - Gasto turístico emissivo, por produtos e categorias de visitantes; 

 Tabela 4 - Consumo turístico interior, por produtos; 

 Tabela 5 - Contas de produção das atividades características do turismo e outras 

atividades (a preços básicos); 

 Tabela 6 - Oferta interna e consumo turístico interior, por produtos (a preços correntes); 

 Tabela 7 - Emprego nas atividades características do turismo; 

 Tabela 8 - Formação bruta de capital fixo turística das atividades características do 

turismo e outras atividades; 

 Tabela 9 - Consumo coletivo turístico, por produtos e níveis das administrações públicas 

 Tabela 10 - Indicadores não monetários: 

 Número de viagens e pernoites, por formas de turismo e categorias de visitantes; 

 Turismo receptivo: número de chegadas e pernoites, por meios de transporte; 

 Número de estabelecimentos e capacidade por tipos de alojamento; e 

 Número de estabelecimentos nas atividades características do turismo, classificados 

segundo o número médio de empregos. 

 

Atualmente o Brasil encontra-se em fase de implantação das recomendações do sexto manual do 

FMI, publicado em 2009 e que inclui alterações na Conta Financeira do Balanço de Pagamentos, 

além de ajustes na Conta de Transações Correntes. Porém, as Contas de Transporte Internacional 

e Viagens Internacionais, que são utilizadas na Conta Satélite de Turismo, não foram propostas 

mudanças metodológicas significativas.  

 

De acordo com o System of National Accounts (1993), da Organização das Nações Unidas, o 

objetivo da Conta Satélite de Turismo-CST é proporcionar informações sobre: 

 

 Os agregados macroeconômicos que descrevem a dimensão e a contribuição econômica 

do turismo, tais como o valor agregado direto do turismo e o produto interno bruto direto 

do turismo, consistentes com os agregados similares da economia total e outras 

atividades econômicas produtivas e âmbitos funcionais de interesse; 

 Dados pormenores sobre o consumo turístico; 

 Contas de produção detalhadas para as indústrias turísticas; e 

 O vínculo entre os dados econômicos e os indicadores físicos sobre o turismo, como o 

número de viagens (ou visitantes); a duração das visitas; o propósito da viagem; as 

modalidades de transportes; etc. 
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A partir de informações levantadas através de entrevista junto ao IBGE, o desenvolvimento da Conta 

Satélite de Turismo - CST no Brasil encontra-se em estado paralisado, tendo em vista alguns 

problemas de operacionalização do projeto de desenvolvimento da referida Conta Satélite de 

Turismo - CST pelo IBGE. Os principais empecilhos diagnosticados são: 

 

 O primeiro problema refere-se à metodologia recomendada para a padronização 

internacional das Contas Nacionais que foi alterada, e o Brasil, via IBGE, absorveu esta 

mudança, o que impactou a metodologia adotada na mensuração das estatísticas das 

Contas Nacionais Brasileiras; 

 O segundo problema é a falta das estatísticas de consumo turístico, sendo este o principal 

problema; e 

 O terceiro problema é a falta de institucionalização da plataforma interinstitucional, a 

formalização de um grupo gestor, de um grupo executivo e de uma equipe operacional 

para trabalhar de forma coordenada. 

 

A visão do IBGE com relação ao desenvolvimento da CST no Brasil passa pela institucionalização 

e efetivo funcionamento de plataforma interinstitucional, criada em 2013, e composta pelo Ministério 

de Turismo, IBGE, Banco Central e Departamento de Polícia Federal. A legitimação do Fórum é 

condição imprescindível para ao avanço e à consecução das 10 (dez) tabelas da referida Conta. 

Nesse contexto, o Ministério do Turismo teria papel de liderança, inclusive realizando aportes 

financeiros para a realização de pesquisas de sua responsabilidade relacionadas ao turismo 

internacional receptivo e emissivo, interno e ocupação hoteleira e necessárias à captação de dados 

de consumo dos turistas e das famílias, e outros custos relacionados. O IBGE, Banco Central e 

Polícia Federal teriam papéis estratégicos ao lado do Ministério do Turismo na tarefa de geração e 

compilação dos dados estatísticos relacionados ao turismo, necessários para um primeiro ensaio 

da Conta Satélite de Turismo (CST). 

 

 

3.3 Relatório 3 - Diagnóstico com usuários reais e potenciais do atual SITUR 

NACIONAL 

 

Este relatório tem por objetivo a realização de diagnóstico sobre o atual estágio de desenvolvimento 

do SITUR NACIONAL a partir da visão dos usuários reais e potenciais, bem como a identificação 

de ações que contribuam para o seu aperfeiçoamento. Este relatório é resultado da execução das 
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Atividades 2 (Diagnóstico com Usuários Reais e Potenciais do Atual SITUR NACIONAL) e 3 

(Iniciativas para Sanar Deficiências do Atual SITUR NACIONAL) do Termo de Referência do 

contrato. 

 

A construção de um Plano Nacional Estratégico de Estatísticas Turísticas que tenha por objetivo 

definir as diretrizes estratégicas a serem seguidas em nível nacional para a produção, 

armazenamento e disseminação de estatísticas, padronizadas e comparáveis, sobre a atividade 

turística no Brasil, e ainda contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento dos sistemas de 

informações turísticas em nível nacional, estadual e municipal, com particular atenção para aqueles 

onde o turismo possa ser particularmente relevante, deve necessariamente contar com um 

diagnóstico da situação atual do Sistema de Informações Turísticas existente, sob a ótica tanto do 

principal órgão deste sistema, o Ministério do Turismo, quanto dos usuários reais e potenciais deste 

sistema. 

 

O Relatório 3 busca justamente agregar a este plano informações importantes sobre a relação 

existente entre os diversos públicos usuários das informações do SITUR NACIONAL e as pesquisas 

e dados estatísticos atualmente disponibilizados no País. Para isso foram realizadas duas 

operações de pesquisa, uma de caráter quantitativo e outra de caráter qualitativo, que somadas em 

uma análise unificada permite compreender como os usuários avaliam este sistema atual e quais 

as proposições que se apresentam para melhoria. 

 

A primeira pesquisa, de caráter qualitativo, utilizou uma base de dados com 2.080 atores, para os 

quais foram enviados convite eletrônico (e-mail com link de acesso à pesquisa) solicitando a 

participação através da resposta de um questionário disponibilizado em um sítio web. Este 

questionário foi elaborado pela equipe do Consórcio FGV/FIPE e previamente aprovado pela equipe 

técnica do Ministério do Turismo. Ao final da pesquisa se obteve um total de 294 respostas válidas. 

 

A segunda pesquisa, de caráter qualitativo, foi realizada a partir da entrevista em profundidade, 

gravada, de um total de 30 atores selecionados pelo Ministério do Turismo, considerados 

especialistas e/ou atores relevantes para o setor de turismo no Brasil. A realização das entrevistas 

seguiu um roteiro estruturado de perguntas previamente aprovado pela equipe técnica do Ministério 

do Turismo e contou com respondentes de diversas instituições públicas, privadas, academia, 

associações de classe, sistema “S” dentre outros 

 



 

 

24 
 

FGV Projetos CE Nº 2125/15  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

De forma geral, pode-se afirmar que, do ponto de vista dos usuários do sistema, avaliaram o SITUR 

NACIONAL da seguinte forma: 

 

 74,7% dos respondentes da pesquisa web responderam que conhecem a área de dados 

e fatos do MTUR; 

 A maior parte dos usuários acessa o site mensalmente em busca de novas informações 

(33%), porém um total de 29,9% acessa mensalmente, e um total, não desprezível, de 

14,3% acessa o site semanalmente; 

 72,7% dos respondentes acessam outros sites além do MTUR em busca de informações 

sobre o turismo, sendo a OMT e o IBGE as duas instituições mais procuradas; 

 Um total de 81,5% dos respondentes considera que o nível geográfico das informações 

deve ser melhorada; e 

 A área de Dados e Fatos e os Relatórios do MTUR podem ser melhorados para mais de 

metade dos entrevistados - 55,7% e 51,3%, respectivamente. Quanto às pesquisas e os 

dados do IBGE e BACEN, 50,0% e 43,9% dos respondentes, respectivamente, 

consideraram também que essas ferramentas de divulgação podem ser melhoradas. 

 

A partir deste diagnóstico, foram traçadas as principais recomendações para sanar deficiências, 

dentre as quais se destacam: 

 

 É preciso traçar um plano de governança para a produção, gestão, manutenção e 

divulgação dos dados do SITUR NACIONAL FORTALECIDO, de forma a garantir 

metodologias padronizadas, definir responsabilidades dos entes envolvidos (inclusive nos 

níveis subnacionais), envolver os órgãos produtores de dados como o IBGE, BACEN, 

IPEA, ANAC, entre outros e viabilizar a participação de Estados e Municípios na 

composição de dados em seus níveis geográficos; 

 

 É preciso rever a plataforma de armazenamento e disponibilização dos dados do SITUR 

NACIONAL, melhorando a interface dos sistemas atuais, facilitando o acesso a bases de 

dados para uso em buscas e pesquisas específicas e melhorar a navegabilidade do site 

onde se disponibilizam as informações do SITUR NACIONAL FORTALECIDO; e 

 

 É possível aperfeiçoar as pesquisas que atualmente são parte do sistema ofertado, 

sobretudo na harmonização de metodologias para que os estados e municípios possam 
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realizar suas operações e contribuir com o SITUR NACIONAL FORTALECIDO, adequar 

a periodicidade das operações (principalmente as pesquisas de Demanda Internacional 

e Turismo Interno) e ampliar a produção de dados econômicos da atividade do turismo;  

 

Por fim, as pesquisas também apontaram sugestões relativas à: 

 

 A estruturação de um calendário de divulgação de resultados das pesquisas, com 

redução da defasagem entre a coleta e a publicação dos dados; 

 A criação de um canal de comunicação que promova o contato com os usuários, para 

identificação e captação de novas necessidades e sugestões; e 

 A utilização de um informativo e ampliação de divulgação de dados em mídias sociais e 

imprensa para informar sobre a publicação de novos dados e publicações do SITUR 

NACIONAL FORTALECIDO. 

 

 

3.4 Relatório 4 - Proposta de termo de referência para contratação das 

pesquisas de turismo internacional com metodologia renovada 

 

Este relatório tem por objetivo propor mudanças metodológicas ao modelo de pesquisa de turismo 

internacional do Ministério do Turismo, a partir de um levantamento das melhores práticas de 

modelos internacionais de pesquisa turística existentes no mundo e do marco de referência  das 

recomendações oriundas da Organização Mundial do Turismo (OMT – Recomendações 

Internacionais para Estatísticas do Turismo - RIET, 2008) e das Propostas Metodológicas para 

Pesquisa de Turismo Internacional (PROJETO CONESUL, 2012).  

 

A construção da nova metodologia demanda maturação de alguns aspectos do modelo renovado a 

ser implementado, a exemplo do questionário. Para dar maior organicidade o relatório foi construído 

em três seções, além da versão final apresentada no Produto Final do projeto. 

 

Uma das principais pesquisas realizadas pelo Ministério do Turismo e parte do SITUR NACIONAL 

é a Pesquisa de Turismo Internacional (PTI). A proposta de renovação da metodologia de turismo 

internacional faz-se necessária para alinhar a produção dos dados no Brasil às recomendações 

internacionais e avançar na implementação das recomendações do PROJETO CONESUL visando 

à harmonização das bases de dados dos países do Cone Sul. 
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O modelo proposto para a renovação das operações vinculadas ao turismo internacional, no 

contexto do SITUR NACIONAL, é composto por duas operações estatísticas: uma que deverá 

permitir a quantificação e caracterização básica do fluxo de viajantes nas fronteiras do Brasil; e uma 

segunda que deverá se encarregar de pesquisar as características e gastos dos visitantes em suas 

viagens no Brasil.  

 

Propõe-se que estas operações, que marcam o eixo principal da nova metodologia para a PTI, 

sejam denominadas:  

 

 FLUXOS: dimensionamento e caracterização básica do fluxo nas fronteiras do Brasil, e  

 GASTOS: caracterização e gasto dos visitantes nas viagens ao Brasil. 

 

As Figuras 1, 2 e 3 apresentam estas operações com informações detalhadas de cada proposição. 
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Figura 2 - Operações propostas para a Pesquisa de Demanda Internacional 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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Figura 3 - Operação FLUXOS e Suboperações 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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Figura 4 - Operação GASTOS e Suboperações 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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A Operação FLUXOS tem por principal objetivo a estimativa do Fluxo de Viajantes. Esta operação 

é dividida em suboperações: rodoviária, aérea e aquaviária. 

 

No caso da suboperação Rodoviária, as fronteiras terrestres apresentam desafios que exigem uma 

diversidade de pesquisas para a estimativa do fluxo de viajantes que cruzam estas fronteiras. Sendo 

assim, para esta suboperação se propõe a realização de três pesquisas para alcançar este objetivo: 

 

 Contagem Eletrônica de Veículos: Consiste em obter dados de fluxos de veículos que 

entram no país, colocando, nos lugares adequados, contadores eletrônicos de veículos. 

Esses contadores variam desde o tipo simples que conta pneu até sistemas sofisticados 

inseridos sob o asfalto das estradas, incluindo leitores de placas ópticas. Os dados 

coletados ao longo de um ano permitirão a composição de uma base inicial das tipologias 

de veículos, sob as quais se baseariam a distribuição mensal da amostra investigada - 

por posto. Estes dados administrativos fornecerão o universo de veículos que transitam 

nas fronteiras terrestres; 

 

 Contagem Manual de Passageiros: A partir de uma pesquisa de campo, com a utilização 

de formulário de observação de campo, pesquisadores realizam a contagem de 

passageiros por tipo de veículos que cruzam as fronteiras, a partir da definição de 

amostras estatísticas. Os resultados desta pesquisa são expandidos e aplicados ao 

universo de veículos da contagem eletrônica de veículos. Com isso, o universo de 

veículos é utilizado para a definição do universo de viajantes; e 

 

 Pesquisa de Entrada: Por fim, a partir de uma pesquisa de campo com a utilização de 

formulários eletrônicos, é realizada uma pesquisa com uma amostra estatística de 

veículos para identificação das características básicas dos ocupantes dos veículos. Esta 

pesquisa permite transformar o universo de viajantes em universo de visitantes. Este será 

o número a ser considerado como universo das pesquisas, inclusive da pesquisa de 

GASTOS. 

 

No caso das suboperações Aérea e Aquaviária, a definição dos universos de pesquisa se torna 

mais fácil devido ao fato dos visitantes entrarem no país através de aeroportos e portos, e passarem 

necessariamente por pontos de controle que permitem a estimação de fluxo. 
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Neste caso, a suboperação de FLUXOS para os setores Aéreo e Aquaviário serão constituídas de 

duas fontes de informações: 

 

 Análise dos dados administrativos: No caso dos aeroportos, a ANAC possui informações 

sobre os voos a serem realizados, quantidade de assentos vendidos, origem-destino dos 

voos, entre outras informações. Sendo assim, esta análise constitui-se em uma operação 

de contagem de relações das empresas aéreas internacionais, com a intenção de se ter 

uma estrutura de ponderação para os viajantes. Este método permite classificar os 

viajantes pesquisados no processo de ponderação, expandir essas informações e obter 

detalhes de todos os viajantes em conexões aéreas internacionais. A mesma metodologia 

se pretende utilizar no caso da suboperação Aquaviária, desde que a ANTAQ, disponha 

dos dados das embarcações e viajantes que atracam nos portos nacionais; e 

 

 Pesquisa de Entrada: A partir de uma pesquisa de campo com a utilização de formulários 

autopreenchíveis, é realizada uma pesquisa com uma amostra estatística de 

voos/embarcações, para identificação das características básicas destes viajantes. Esta 

pesquisa permite determinar as características dos visitantes em cada voo, em cada 

aeroporto/porto e em cada companhia aérea/operadora de transporte/cruzeiros. Este será 

o número a ser considerado como universo das pesquisas, inclusive da pesquisa de 

GASTOS. 

 

Para a Operação GASTOS, o principal objetivo é a caracterização dos viajantes e a obtenção de 

um maior nível de detalhamento na estrutura de gastos destes viajantes. 

 

É objetivo da PTI conhecer o universo de viajantes que cruzam os pontos de fronteira brasileiros e 

levantar informações que permitam conhecer as características básicas da viagem e do viajante do 

ponto de vista turístico. Isto é, as atividades praticadas, os gastos realizados, sua satisfação e outros 

hábitos entre variáveis. 

 

No caso da metodologia proposta para a operação GASTOS, as suboperações Rodoviária, Aérea 

e Aquaviária, apresentam as mesmas características de pesquisa. Todas serão pesquisas de 

campo a partir da aplicação de questionários definidos previamente. Existem apenas pequenas 

mudanças operacionais entre a suboperação Rodoviária e as suboperações Aérea e Aquaviária, 

uma vez que a operação do trabalho nas estradas é diferenciada de outros meios de transporte. 



 

 

32 
 

FGV Projetos CE Nº 2125/15  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

Poderão ser definidas cotas de "aeroporto-destino", porque há um conhecimento prévio em função 

de informações administrativas do aeroporto. Na estrada, no entanto, só se pode controlar a 

posteriori, uma vez que não há como saber a priori o registro dos veículos que circularão um dia 

por um determinado ponto. 

 

Os quadros 4 e 5 apresentados abaixo apresenta as principais mudanças metodológicas propostas 

para a renovação da pesquisa de turismo internacional. 

 

Quadro 3 - Principais mudanças propostas para a Pesquisa de Turismo Internacional 

(FLUXOS) 

(continua) 

Tema Situação Atual Proposta 

Descrição geral 

Dados de controle migratório da 

Polícia Federal são a base das 

estimativas, passando por 

ajustes através de parâmetros 

diversos, como dados de órgãos 

estaduais, contagem amostral 

em aeroportos e dados da 

pesquisa de perfil da demanda 

turística internacional.  

Produz estimativas de fluxos 

desagregadas por poucas 

variáveis, notadamente país de 

residência e portão de entrada no 

Brasil. 

Combinação de dados administrativos e 

pesquisa.  

No terrestre, combinará contagem 

automática e manual de veículos com 

pesquisa de entrada; no aéreo e nos 

portos combinará dados administrativos 

sobre viagens aéreas e aquaviárias com 

pesquisa. 

Não apenas proverá as estimativas de 

fluxos, mas também fornecerá um 

conjunto significativo de informações 

sobre as principais características de 

interesse ao setor turístico (país de 

residência, número de pernoites, motivo 

da viagem, meio de hospedagem, 

destinos visitados, idade, gênero). 

Tipo de operação 

(contagem ou pesquisa) 

Contagem, de natureza 

censitária 

Contagem e Pesquisa, de natureza 

amostral 

Frequência da operação 

(contínua, mensal, 

trimestral ou anual) 

Contínua Mensal 

Tipos de pontos de coleta 

de dados 
Aéreo, terrestre e portos  Aéreo, terrestre e portos 

População de referência Pessoas que chegam ao Brasil Pessoas que chegam ao Brasil 
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(conclusão) 

Tema Situação Atual Proposta 

Plano amostral Não aplicável 

A unidade amostral serão os veículos nos 

diversos modos de transporte. Tipologia 

de dias em cada ponto fronteiriço. 

Contagem censitária de veículos nos 

turnos de trabalho selecionados. 

Amostragem de veículos para a pesquisa 

de entrada nas rodovias. Seleção 

proporcional ao número dos viajantes nas 

relações origem-destino, fazendo 

pesquisa censitária com viajantes dos 

voos selecionados. Erro amostral 

calculado após os levantamentos. 

Coleta de informações 

primárias 

Formulários de entrada e saída 

das autoridades migratórias são 

a fonte principal de informações 

Combinará dados administrativos e dados 

primários de contagem e pesquisa, 

coletados em meio eletrônico (terrestre) 

ou papel (aéreo e portos) 

Processos estatísticos 

principais 
Não aplicável 

Controle de dados faltantes e 

comparação com dados administrativos.  

Expansão da contagem dos turnos ao dia 

de trabalho e esses ao resto dos dias, nas 

rodovias; expansão dos dados amostrais 

das pesquisas de entrada nos três modos 

de transporte por representantes diretos 

ou doadores. 

Publicação dos 

resultados 

Não existe divulgação dos dados 

primários da Polícia Federal. Os 

dados são repassados para o 

Ministério do Turismo, que os 

utiliza como base para elaborar 

os números relativos a chegadas 

de turistas não residentes ao 

Brasil, publicados em seu 

Anuário Estatístico. 

Na web haverá acesso público através de 

arquivos agregados, tabelas dinâmicas, 

tabelas de resultados e metadados. Em 

parte, serão publicados no Anuário 

Estatístico. Além disso, serão 

disponibilizados arquivos de microdados. 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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Quadro 4 - Principais mudanças propostas para a Pesquisa de Turismo Internacional 

(GASTOS) 

(continua) 

Tema Situação Atual Proposta 

Descrição geral 

Realização de aproximadamente 

31 mil entrevistas com turistas 

receptivos por ano, em até quatro 

etapas de pesquisa. Foco em 

obter amostras significativas para 

países prioritários, baseada nos 

dados de chegadas do Anuário 

Estatístico de Turismo. 

São realizadas cerca de 11 mil 

entrevistas com turistas emissivos 

por ano. 

Realização de aproximadamente 51 mil 

entrevistas com não residentes no Brasil 

por ano, coletas de dados mais 

frequentes (mensalmente nos pontos de 

maior fluxo). 

Foco na representatividade do fluxo de 

viajantes, com forte vinculação com a 

operação FLUXOS, que orienta todo seu 

planejamento. 

Tipo de operação 

(contagem ou pesquisa) 
Pesquisa Pesquisa 

Frequência da operação 

(contínua, mensal, 

trimestral ou anual) 

Trimestral Mensal 

Tipo de pontos de coleta 

de dados 
Aéreo e terrestre Aéreo, terrestre e portos 

Plano amostral 

A unidade de amostragem é o 

turista que viaja só ou em grupo e 

que constitui uma unidade de 

gasto. O modelo utilizado para 

turistas residentes no exterior 

supôs um plano de amostragem 

estratificada por cotas, 

dimensionadas com base em 

informações geradas de entrada e 

na variável de renda per capita 

dos turistas no Brasil, para os 

estratos país de residência e vias 

de acesso. O modelo amostral do 

turismo emissivo é baseado nos 

critérios proporcionais dos portões 

de saída, levando em 

consideração a experiência 

acumulada pela realização da 

pesquisa. Adota-se um erro 

relativo máximo entre 3% e 10%, 

conforme a importância do país de 

residência no volume de 

chegadas do ano anterior, e um 

nível de confiança de 95%. 

A unidade de amostragem é o turista que 

viaja só ou em grupo e que constitui uma 

unidade de gasto. Análise de tipologias - 

Seleção de dias e turnos de trabalho por 

ponto fronteiriço - Amostragem Aleatória 

dos visitantes. Análise de tipologias - 

Seleção de voos ou barcos - 

Amostragem Aleatória dos visitantes, 

nos aeroportos e portos. Erro amostral 

calculado após o levantamento. 
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(conclusão) 

Tema Situação Atual Proposta 

Coleta de informações 

primárias 

Entrevistas diretas na saída do 

Brasil. Questionário eletrônico 

implantado em 2015. 

Foco em informações sobre as 

características dos turistas e suas 

viagens, consistente com a série 

histórica existente. 

Entrevistas diretas na saída do Brasil. 

Questionário eletrônico. Consistência 

com recomendações da OMT e proposta 

de harmonização do PROJETO 

CONESUL. 

Foco em informações para 

características dos turistas e suas 

viagens e para subsidiar a elaboração da 

Conta Satélite de Turismo. 

Processos estatísticos 

principais 

Verificação do questionário pelo 

supervisor de campo; verificação 

detalhada em escritório; digitação 

(somente no emissivo); ajuste de 

variáveis (retirada de outliers); 

expansão a partir dos dados de 

chegadas de turistas não 

residentes. 

Codificação dos questionários; 

homogeneização da informação de 

gastos; geração de informações; 

detecção e correção de valores 

estranhos ou outliers; cálculo das 

árvores de decisão; análise de 

classificação e árvores de segmentação; 

expansão pela atribuição da informação 

das pesquisas ao universo da operação 

FLUXO, segundo as técnicas de 

classificação e árvores de segmentação. 

Publicação dos resultados 

Os resultados da pesquisa para 

acesso público pela internet estão 

organizados em fichas síntese 

contendo informações sobre perfil, 

características de viagem e gastos 

do turismo receptivo para os 

níveis de informação: Brasil, 

principais mercados emissores e 

principais destinos visitados.  

Para público interno, as fichas 

síntese trazem resultados 

desagregados para todas as 

categorias das variáveis. 

Ademais, a pesquisa é utilizada 

como suplemento na elaboração 

do anuário estatístico. 

Na web haverá acesso público através 

de arquivos agregados, tabelas 

dinâmicas, tabelas de resultados e 

metadados. Em parte, serão publicados 

no Anuário Estatístico. Além disso, serão 

fornecidos arquivos de microdados. 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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3.5 Relatório 5 - Operação-piloto do turismo internacional 

 

O principal objetivo deste relatório é apresentar o planejamento operacional e os resultados da 

realização de uma operação-piloto que serviu para testar a metodologia proposta para a renovação 

da pesquisa de turismo internacional. 

 

Neste sentido, os principais objetivos que guiaram a execução das atividades relacionadas a este 

relatório foram: 

 

 Testar os procedimentos operacionais propostos para estimação do fluxo de viajantes e 

visitantes, terrestre e aéreo na operação FLUXOS (Dimensionamento e caracterização 

básica do fluxo dos viajantes nas fronteiras do Brasil); 

 Avaliar os procedimentos operacionais propostos para seleção amostral na operação 

GASTOS (Caracterização e Gasto dos visitantes nas viagens ao Brasil); 

 Testar o novo procedimento operacional de estimação das características dos visitantes; 

e 

 Aplicar e avaliar a viabilidade do questionário de caracterização dos visitantes proposto. 

 

A organização operacional da pesquisa-piloto incluiu as tarefas – listadas a seguir – necessárias 

para avaliar a implantação da pesquisa de turismo internacional com metodologia renovada, 

buscando identificar os aspectos de seu planejamento que possam ser aprimorados: 

 

 Identificação dos pontos de pesquisa e planejamento amostral; 

 Seleção e treinamento de equipe de campo; 

 Elaboração de materiais de treinamento; 

 Implementação operacional dos instrumentos de coleta de dados; 

 Solicitação de autorizações para realização da pesquisa em áreas restritas; 

 Realização da pesquisa, gerenciamento e supervisão de campo; 

 Detecção e registro de problemas encontrados; 

 Envio de dados coletados para o sistema de armazenamento; 

 Checagem e tratamento básico das informações; e 

 Avaliação da operação-piloto e adequação da metodologia. 
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O plano desta operação-piloto, além de buscar o teste dos aspectos relevantes da nova metodologia 

de pesquisa proposta, visou também cumprir todos os elementos definidos no Termo de Referência 

e na proposta técnica deste projeto que podem ser checados em uma pesquisa-piloto. 

 

Esta operação-piloto foi realizada no período de 8 a 14 de julho de 2015, nos pontos de pesquisa 

selecionados, quais sejam: 

 

 Aéreo 

 São Paulo (Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro); 

 Rio de Janeiro (Aeroporto Internacional Tom Jobim); e 

 Bahia (Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães). 

 

 Terrestre 

 Paraná 

 Foz do Iguaçu (Ponte Internacional da Amizade - PIA e Ponte Tancredo Neves - 

PTN). 

 Rio Grande do Sul 

 Chuí;  

 Jaguarão; 

 Santana do Livramento; e 

 Uruguaiana.  

 Santa Catarina 

 Dionísio Cerqueira. 

 Mato Grosso do Sul 

 Corumbá. 

 

Do ponto de vista dos números, os principais resultados desta operação-piloto foram: 

 

 Na pesquisa de FLUXOS, na suboperação terrestre a contagem de tráfego de um total 

de 78.862 veículos, com estimativa de 186.557 pessoas, com um total de 3.929 tentativas 

para a realização de 2.738 entrevistas. Já na suboperação aérea de um total de 9.895 

viajantes, foram realizadas 5.708 coletas de questionários para FLUXOS; 

 Na pesquisa de GASTOS de 6.096 tentativas de entrevistas foram realizadas 1.963 

somando terrestre e aéreo. 
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Como resultados da pesquisa-piloto, pode ser citada uma tarefa prévia à realização das pesquisas, 

dedicada a definir em detalhe os locais da pesquisa das diferentes operações em cada fronteira. 

Isso exige que se entre em acordo sobre a organização com as autoridades locais e, 

consequentemente, se obtenha as autorizações correspondentes. 

 

 Em rodovias - a definição e documentação detalhada, inclusive fotográfica, dos pontos 

de pesquisa. Para isso é preciso entrar em acordo com as autoridades de cada fronteira. 

Inclui a concretização dos lugares de contagem automática e manual, a pesquisa de 

entrada, pesquisa de gasto, tanto para carros como para ônibus. Na documentação deve-

se incluir a identificação e a informação de contato dos responsáveis pelos pontos de 

pesquisa; e 

 

 Em aeroportos - a definição e documentação detalhada dos pontos de pesquisa. Neste 

caso, apresentação às autoridades, obtenção das autorizações e detectar as possíveis 

particularidades dos diferentes voos internacionais e das salas de embarque. Na 

documentação deve-se incluir a identificação e a informação de contato dos responsáveis 

dos aeroportos 

 

No caso das pesquisas de contagem da operação FLUXOS na suboperação Rodoviária, 

recomenda-se avaliar como tratar a contagem de bicicletas, porque provavelmente será um fluxo 

não detectável pelos contadores automáticos. Além disso, a operação-piloto destaca alguns pontos 

de atenção: 

 

 O ponto de pesquisa localizado na Ponte Internacional da Amizade (PIA), que faz a 

ligação entre Foz do Iguaçu e o Paraguai, apresentou uma porcentagem de recusas de 

48,0%. Além disso, nota-se que na pesquisa de contagem de tráfego as motos 

representam 27,6% dos veículos, mas na pesquisa de entrada 90,4% das entrevistas 

foram realizadas com carros e somente 1,5% com motos. Trata-se de uma 

particularidade, observada predominantemente na PIA, sobre o qual se deve tomar 

decisões levando em consideração que é muito provável que entre os viajantes das motos 

se encontrem poucos turistas, mas que pode ser interessante conhecer e estimar a 

participação deste público. Estes indicadores motivam a realização de uma análise 

especifica sobre como definir a operacionalização para abordar os pontos de pesquisa 
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desta localidade. Já no ponto de pesquisa da Ponte Tancredo Neves, fronteira entre Foz 

do Iguaçu e a Argentina, não foram observados problemas relevantes; 

 

 Também se ressalta os fracos resultados - em termos de quantidade de entrevistas 

realizadas - nas fronteiras de Chuí (24 entrevistas) e Jaguarão (17 entrevistas). Estes 

dados reforçam a ideia de que os tamanhos amostrais que venham a ser planejados para 

o início da execução da nova metodologia deverão ser reavaliados futuramente, a partir 

da obtenção dos novos dados coletados. A reavaliação dos tamanhos amostrais deve ser 

parte de uma tarefa concreta da PTI dedicada à análise e redesenho metodológico 

 

A operação FLUXOS na suboperação Aérea se mostrou mais complexa do que esperado, entre 

outros aspectos, destacam-se: 

 

 Nesta operação foram coletadas fichas de 57,7% dos passageiros embarcados, ou seja, 

de 5.708 viajantes entre aproximadamente 9.895 embarcados. O resultado ficou aquém 

do esperado, pois, ainda que seja muito difícil obter as fichas auto preenchíveis para a 

totalidade de passageiros embarcados, é desejável que seja um número bastante 

aproximado; 

 

 A cobertura foi diferente nos três aeroportos: em Salvador chegou-se a uma cobertura de 

83,1%, no Rio de Janeiro de 51,1% e em São Paulo de 52,9%, por conta das 

especificidades de cada um; 

 

 Buscar uma solução para o problema do lixo criado com as abas de papel destacados 

das fichas auto preenchíveis para indicar as respostas. Algumas alternativas foram 

estudadas e devem ter sua funcionalidade avaliada. Uma delas é a de que haja um aviso 

que chama a atenção do turista na própria ficha a ser respondida, alertando-os para jogar 

os picotes no lixo. Outra alternativa seria furar, e não picotar, a resposta em questão. 

Essa opção, no entanto, exigiria a entrega de um objeto para que o turista realize as 

perfurações. Alguns supervisores de campo sugeriram a entrega de canetas e o efetivo 

preenchimento da ficha, pintando-a, e não picotando-a. 

 

No caso da pesquisa de GASTOS, pode-se destacar: 
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 Realizaram-se 6.096 tentativas de pesquisa, para alcançar 1.963 pesquisas válidas 

(32%): 

 

 As principais causas para não realização de entrevistas foram que os visitantes eram 

residentes no Brasil (48,8%) e a recusa em responder (16,7%). Deve-se notar que 

isso dificultou a realização de entrevistas válidas de gasto, porque não se pode 

presumir de antemão que os supostamente residentes no Brasil efetivamente o 

sejam. No futuro, se a pesquisa real oferecer indícios para tal, pode-se admitir que a 

pesquisa de gastos nas vias terrestres deixe de abordar os viajantes em veículos 

com placa brasileira; e  

 

 Nos resultados se destacam as altas taxas de recusas como causa de não realização 

de entrevistas na fronteira de Foz do Iguaçu – PIA, com 38,5%, na também fronteira 

terrestre de Dionísio Cerqueira, e nos aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro, com 

60,8%, 52,4% e 62,0% dos residentes no Brasil que foram abordados, 

respectivamente. Neste tipo de pesquisa, a minimização da perda de entrevistas, em 

especial nas fronteiras terrestres, pode ser conseguida ajudando os possíveis 

entrevistados a compreender os objetivos e características do trabalho de pesquisa, 

o que pode ser feito com melhor identificação visual dos pesquisadores, oferecimento 

de material de apoio que ajude na apresentação das pesquisas aos entrevistados e 

ações de treinamento da equipe de coleta de dados. 

 

 Surpreende a representatividade dos transeuntes 1 -excursionistas, em especial nas 

fronteiras aéreas (31,3%), inclusive maior que nas terrestres (28,3%). O segmento de 

transeuntes-excursionistas tem um peso especial nas fronteiras de Foz do Iguaçu – PTN 

(70,3% dos visitantes pesquisados) e no aeroporto de São Paulo (48,5% dos visitantes 

pesquisados). Deve-se pesquisar este dado surpreendente para comprovar que é real ou 

se foi produzido por algum tipo de má interpretação das definições; e 

 

                                                                 

1 Transeunte, no caso destas pesquisas, é o viajante internacional que está em um país por motivo de trânsito entre outros dois países. 
Por exemplo, como acontece com frequência no município de Foz do Iguaçu, o viajante passa pelo Brasil apenas para se deslocar entre 
o Paraguai e a Argentina. 
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 Deve-se estudar especificamente, em cada fronteira de pesquisa, a problemática dos 

ônibus que circulam por elas, para encontrar os melhores pontos de pesquisa para 

abordar os viajantes que transitam por este meio de transporte 

 

Desta forma, conclui-se que a pesquisa-piloto cumpriu com suas funções de teste e, contribuiu para 

o avanço da adequação da metodologia renovada da pesquisa de turismo internacional. 

 

 

3.6 Relatório 6 - Propostas para renovação das pesquisas de turismo interno 

 

O relatório 6 apresenta a proposta de renovação das pesquisas de turismo interno. Este documento 

apresenta uma proposta de realização da pesquisa de turismo interno seguindo recomendações do 

Termo de Referência e os resultados do PROJETO CONESUL, ou seja, a articulação de uma 

pesquisa quinquenal com pesquisas anuais no intervalo entre as primeiras. 

 

Para a realização da pesquisa quinquenal são avaliadas duas alternativas: (i) incorporação da 

pesquisa de turismo interno à PNAD Continua; e (ii) contratação de uma pesquisa sob liderança do 

Ministério do Turismo. O documento analisa prós e contras em se realizar a pesquisa sob cada uma 

das alternativas. Com relação às pesquisas anuais, por não haver pesquisa similar no IBGE e por 

conta de suas características particulares, propõe-se que sejam realizadas sob liderança do 

Ministério do Turismo. 

 

A proposta apresentada é para que as pesquisas quinquenais e anuais investiguem domicílios em 

todo o território nacional, com entrevistas realizadas em todas as Unidades da Federação. Os 

domicílios informarão sobre as viagens realizadas no mês anterior ao da pesquisa, realizadas por 

quaisquer moradores dos domicílios. 

 

Este método garante a estimação de informações necessárias ao SITUR NACIONAL, como por 

exemplo, os deslocamentos turísticos da população residente tanto dentro (matriz origem-destino), 

como fora do território nacional, os principais parâmetros que caracterizam as viagens turísticas 

(número médio de viagens por pessoa, gasto médio diário por pessoa e duração da permanência 

média) e o comportamento dos viajantes (motivo de viagem, meios de transporte utilizados, 

organização da viagem, tipo de alojamento utilizado, etc.). 
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A proposta metodológica para a realização de pesquisa sobre o turismo interno no Brasil tem como 

ponto central um sistema integrado composto por pesquisas estruturais mais detalhadas e 

realizadas a cada cinco anos (pesquisas quinquenais), complementadas por pesquisas anuais 

menores, realizadas com uma subamostra da pesquisa quinquenal imediatamente anterior. Essa 

subamostra será selecionada para cada mês da pesquisa quinquenal e comporá um painel de 

informantes do mês, que responderão às quatro pesquisas anuais sempre no mês em que foi 

realizada a pesquisa quinquenal anterior. Dessa forma, será permanente o monitoramento da 

evolução e perspectivas desse tipo de turismo no País. Além disso, a partir de levantamentos 

anuais, os métodos podem se complementar ao longo dos anos, de modo a maximizar a qualidade 

dos resultados das pesquisas.  

 

Assim, o método do tipo painel proposto consiste no acompanhamento do consumo de viagens de 

uma subamostra da pesquisa quinquenal, selecionada ao longo de todo um período (anual), tendo 

como instrumento o uso de formulários estruturados, preenchidos diretamente pelos pesquisados e 

complementados por entrevistas diretas, quando necessário, realizadas pelos 

pesquisadores/supervisores do projeto. As viagens realizadas por todos os moradores nos 

domicílios, bem como suas características, são então registradas de imediato ou em período 

próximo de sua realização, diminuindo os riscos de falhas de memória. Assim, por este método, 

tem-se mais precisão nas estimativas do número total de viagens, seus destinos e características. 

A Figura 4 apresenta abaixo esta estrutura de pesquisas proposta. 

 

Figura 5 - Estrutura da proposta metodológica da Pesquisa de Turismo Interno renovada 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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As vantagens dos métodos propostos, em relação aos até então usados e garantirá melhor 

representatividade das viagens da população brasileira, além de informações mais frequentes e 

recentes, diferentemente do método das pesquisas anteriores que não assegurava o controle 

preciso sobre o número total de viagens realizadas por cada um dos moradores dos domicílios 

pesquisados, visto que o período de referência dos últimos 12 meses.  

 

A questão de custos também deve ser considerada. O esforço para realização de pesquisas deste 

tipo não é pequeno, considerando, além de outros aspectos, a distribuição de equipes de pesquisa 

pelo território brasileiro e a quantidade de domicílios a serem entrevistados. Justamente por conta 

disso, a proposta apresentada não determina, por exemplo, um tamanho de amostra a ser obtido; 

ela descreve os métodos para realizar tal procedimento, utilizando-se parâmetros para fins 

ilustrativos. Tais métodos permitirão a adaptação do futuro planejamento operacional das pesquisas 

ao orçamento disponível para sua realização.  

 

É importante considerar, entretanto, uma restrição orçamentária que possa surgir caso se queira, a 

todo custo, obter amostras representativas para cada UF de destino. Como a UF de destino de uma 

viagem não pode ser controlada antecipadamente, particularmente em uma pesquisa domiciliar, é 

tecnicamente inviável fixar um tamanho mínimo de amostra por UF de destino. O esforço financeiro 

necessário para se obter, em determinado ano, amostras que garantam a representatividade de 

todas as UF brasileiras enquanto destinos de viagens internas seria gigantesco, desproporcional 

aos benefícios que uma pesquisa de tal magnitude poderia gerar, por mais importantes que sejam 

as informações que venham a produzir. Uma possível solução para este problema, apontada no 

documento, é a agregação de amostras de anos distintos, quantos forem necessários (se seus 

dados estiverem disponíveis) para atingir tamanhos de amostra que garantam níveis mínimos de 

precisão adequados para as estimativas. E, em última instância o balizador será a necessidade do 

IBGE para construção da Conta Satélite de Turismo. 

 

 

3.7 Relatório 7 - Proposta para o desenho e gestão da futura base de dados 

do SITUR NACIONAL FORTALECIDO 

 

Este relatório tem por principal objetivo realizar um diagnóstico sobre a situação atual de 

armazenamento, manutenção das bases de dados e disseminação e documentação dos dados 

sobre as atividades turísticas, em especial aquelas sob responsabilidade do Ministério do Turismo 
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(MTUR), e, a partir disso, propor o desenho para a estruturação da futura base de dados associada 

ao SITUR NACIONAL FORTALECIDO, que deverá integrar dados do referido sistema. 

 

Desta forma, o relatório apresenta a proposta para o desenho e gestão da futura base de 

informações a partir da realização de um diagnóstico das condições atuais do Ministério do Turismo 

com o intuito de definir a condições essenciais para integração informações, em especial, às 

relacionadas ao  núcleo básico do SITUR NACIONAL FORTALECIDO e a operacionalização do 

Plano Nacional Estratégico de Estatísticas de Informações Turísticas a saber: demanda turística 

(internacional receptiva e emissiva) turismo doméstico,  oferta e ocupação em  meios de 

hospedagem e  emprego. 

 

Destaque-se que em termos conceituais seguindo as recomendações da OMT para o 

desenvolvimento de avanços nos processos de mensuração e análise do turismo a estruturação 

das bases de dados e de seu consequente armazenamento deve estruturar três conjuntos básicos 

de dados:  

 

1. O conjunto de dados e arquivos utilizados, produzidos e transformados em diferentes 

operações estatísticas para se chegar aos resultados finais. A documentação do 

processo e seu controle exige armazenamento de toda essa informação, mesmo que seja 

de caráter interno, para que haja constância e que se possa comprovar qualquer 

incidência reproduzindo os processos de tratamento. 

  

2. O conjunto formado pelos resultados finais, ao nível mais desagregado, de todas e cada 

uma das operações, segundo seus períodos temporais de referência. Destaque-se que 

estes arquivos contêm a informação tratada estatisticamente e preparada para ser objeto 

de exploração estatística básica, para a produção de agregados e indicadores e para 

obter o suporte das análises que sejam realizadas e eventualmente se destinem à 

divulgação de informação relevante para os diferentes atores relacionados com a 

atividade turística. Também há que se considerar, em sua organização, a geração de 

bases de dados específicas de conteúdo similar às gerais, porém com referências 

geográficas subnacionais para os estados, regiões e municípios turísticos, na medida do 

possível.  
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3. O terceiro conjunto se refere aos mesmos dados, porém organizados de forma distinta. Se 

nos dois itens anteriores, os conteúdos das bases de dados são mantidos separados para 

cada operação estatística, aqui se propõe que seja criada uma nova base de dados que 

integre todos os indicadores e agregados referentes ao setor turístico. Com isso, resolve-se 

um dos problemas comuns em sistemas de divulgação de resultados. Isto é, a busca não 

pode ser feita de forma conceitual, mas acessando aos dados através da operação que os 

gerou, o que dificulta a busca por parte dos usuários.  Ressalte-se ainda que a base de 

dados deve conter os principais indicadores e agregados provenientes das diferentes 

operações estatísticas, independente dos conteúdos e operações a que se refiram, como 

por exemplo, demanda, oferta, Conta Satélite de Turismo (CST). 

 

Na sequência se inclui uma relação detalhada das características e variáveis relevantes para os 

conteúdos e categorias as quais se referem as informações. Esta estruturação também tem em 

conta as fontes de dados e suas potencialidades para a desagregação temporal e geográfica, como 

é o caso da pesquisa de Demanda de Fluxo e Gasto. 

 

Quadro 5 - Estrutura de conteúdos de características e variáveis relevantes 

(continua) 

Estrutura de conteúdos Principais fontes 

1. Demanda turística  

1.1 Demanda turística total  

1.1.1 Turismo receptivo total Pesquisa de Turismo Internacional 

1.1.1.1 Turistas receptivos: descrição básica  

1.1.1.2 Turistas receptivos: gasto básico  

1.1.1.3 Turistas receptivos: gasto detalhado  

1.1.1.4 Excursionistas receptivos: descrição básica  

1.1.1.5 Excursionistas receptivos: gasto básico  

1.1.1.6 Excursionistas receptivos: gasto detalhado  

1.1.2 Turismo interno/doméstico total Pesquisa de Turismo Interno/Doméstico 

1.1.2.1 Turistas domésticos: descrição básica  

1.1.2.2 Turistas domésticos: gasto básico  

1.1.2.3 Turistas domésticos: gasto detalhado  

1.1.2.4 Excursionistas domésticos: descrição básica  

1.1.2.5 Excursionistas domésticos: gasto básico  

1.1.2.6 Excursionistas domésticos: gasto detalhado  

1.2 Entradas em meios de hospedagem 
Pesquisas de Ocupação Hoteleira e Diretórios de Meios 

de Hospedagem 
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(conclusão) 

Estrutura de conteúdos Principais fontes 

1.3 Turismo emissivo total  

1.3.2 Turistas emissivos: descrição básica  

1.3.3 Turistas emissivos: gasto básico  

1.3.4 Turistas emissivos: gasto detalhado  

1.3.5 Excursionistas emissivos: descrição básica  

1.3.6 Excursionistas emissivos: gasto básico  

1.3.7 Excursionistas emissivos: gasto detalhado  

2. Oferta turística  

2.1 Estrutura produtiva básica - atividades turísticas Diretório de Estabelecimentos Turísticos 

2.2 Contas econômicas - atividades turísticas  Pesquisa Anual Serviços 

2.3 Emprego nas atividades turísticas Pesquisa Anual Serviços e RAIS 

3. Meios de hospedagem  

3.1 Estrutura produtiva de hospedagem Diretório de Meios de Hospedagem 

3.2 Taxas de ocupação e preços de hospedagem 
Pesquisa de Ocupação da Hotelaria e Diretórios de 

Meios de Hospedagem 

4. Outros indicadores síntese  

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Já do ponto de vista dos aspectos técnicos de tecnologia da informação relacionados à construção, 

manutenção, gestão e difusão de bases de dados estruturadas e desestruturadas e possibilidades 

de integração de bancos de dados dispersos em diversas entidades não existem limitações para se 

integrar essas bases de dados e permitir que os usuários internos e externos tenham acesso a 

estas informações e possam realizar suas consultas e emitir seus relatórios personalizados 

facilitados pela integração  das informações.  

 

Com relação aos equipamentos tecnológicos, verificou-se que o MTUR fez diversas aquisições 

recentes, e conta atualmente com estrutura termos de hardware e software atualizada e com 

condições de suprir novas demandas para o armazenamento, gestão e difusão das bases de dados. 

Sendo assim, é possível concluir que esse aspecto, a princípio, não é limitador da implantação de 

uma nova base de dados e realização de alterações propostas desde que observadas as normas e 

diretrizes da Política de Segurança da Informação e Comunicação do MTUR, do padrão de 

interoperabilidade de Governo Eletrônico e do Documento de Arquitetura de Software. 

 

Reitera-se que no que se refere à gestão da base de dados que a proposta de desenho tem como 

principais objetivos promover o avanço com relação à integração das bases de dados e facilitar a 

experiência dos usuários. Para isso, recomendou-se a utilização de uma Interface de Integração, 
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que permite a inclusão de novas fontes de informação sem depender de codificação em linguagem 

de programação, e o uso de uma ferramenta ETL, que possibilita a inserção dos dados de diferentes 

fontes, mesmo quando esses dados não estiverem disponíveis em webservices suportados pela 

Interface de Integração. 

 

Além desta, o Relatório apresenta outras recomendações, entre as quais destacam-se:  

 

 As necessidades de melhorias e adequações nos ambientes de divulgação dos dados 

(portal MTUR) a exemplo de design, navegação que o tornem atraente, dinâmico e 

amigável em sua navegabilidade pelos usuários, torando a experiência mais ágil, segura 

e agradável; 

 A possibilidade de geração de tabelas, utilização de mapas temáticos e visões 

geográficas com visual claro e atraente; 

 As previsões de funcionalidades para consultas com busca semântica, ordenamento e 

filtro para que o usuário encontre o mais rapidamente possível a informação de seu 

interesse de forma autônoma; 

 A codificação ampla e inteligente dos produtos estatísticos nos mais variados níveis. 

 A estruturação de um calendário de divulgação de resultados das pesquisas, com 

redução a defasagem entre a coleta e a publicação dos dados; 

 A criação de um canal de comunicação que promova o contato com os usuários, para 

identificação e captação de novas necessidades e sugestões; e 

 A utilização de informativos e ampliação de divulgação de dados em mídias sociais e 

imprensa para informar sobre a publicação de novos dados e publicações no SITUR 

NACIONAL FORTALECIDO. 

 

 

3.8 Relatório 8 - Diagnóstico sobre o diretório de meios de hospedagem 

 

O Relatório 8 tem por objetivo definir as linhas gerais metodológicas e de organização de uma nova 

operação estatística que possibilite a criação de um Diretório de Meios de Hospedagem a ser 

desenvolvido no quinquênio previsto para a implementação do Plano Estratégico de Estatísticas 

Turísticas. 
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O diretório de meios de hospedagem deve se constituir em uma das operações do Sistema de 

Informações Turísticas - SITUR, uma vez que oferece informações-chave sobre uma das principais 

áreas da oferta turística. Além disso, devido à sua natureza censitária, é possível apresentar as 

informações em qualquer nível administrativo, permitindo a desagregação geográfica para os níveis 

NACIONAL, estadual e, até, municipal. Porém, não é suficiente apenas que exista um diretório de 

informações, mas que se possam realizar outras pesquisas sobre diferentes áreas de informação 

da oferta, porque este diretório oferece tanto o universo da amostra quanto os parâmetros para a 

estimativa dos resultados. Esse é o caso, por exemplo, das Pesquisas Conjunturais de Ocupação 

Hoteleira, que não podem ser tratadas de forma completa sem a existência do Diretório. 

 

Em relação ao diagnóstico sobre meios de hospedagem, as principais conclusões são: 

 

 Existe no Brasil, atualmente, registros administrativos e operações estatísticas no Brasil 

que produzem as bases de dados mais próximas do que se pode considerar um diretório 

de meios de hospedagem em nível NACIONAL, tais como o CADASTUR (MTUR), o 

CEMPRE e a PSH (IBGE) e o CAGED/RAIS (MTE); e 

 Não existe no Brasil um diretório de meios de hospedagem que seja uma operação 

estatística capaz de subsidiar pesquisas neste setor. 

 

O CEMPRE é uma operação estatística e seu resultado é um diretório com uma coleção de 

informações de pessoas jurídicas e unidades locais de produção de variadas atividades 

econômicas. A metodologia de gestão do CEMPRE permite homologar a operação com as 

realizadas por outros institutos de estatística, como o Instituto Nacional de Estatística da Espanha. 

Porém, se por um lado o CEMPRE produz um diretório de unidades de atividades econômicas válido 

para toda a economia brasileira, por outro lado, também é valido parcialmente para os meios de 

hospedagem. Seus dados são suficientes para a caracterização mínima de empresas e funciona 

como fonte de informação imprescindível para utilização em pesquisas estatísticas dirigidas ao setor 

de turismo. A informação do CEMPRE é válida para todas as atividades econômicas e se restringe 

a localização, datas de abertura e encerramento, tipo de pessoa jurídica, agrupamento empresarial 

e CNAE. 

 

Sendo assim, as principais recomendações à criação de um Diretório de Meios de Hospedagem no 

Brasil, identificadas no decorrer da execução das atividades previstas no projeto, foram: 
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Centralizar no CEMPRE do IBGE a gestão da informação básica das unidades jurídicas e empresas 

dedicadas à atividade de hospedagem, porque é a operação estatística de referência: 

 

 A informação básica se refere, em um primeiro nível, à identificação das unidades 

jurídicas e de produção ativas na atividade de hospedagem, com seus conteúdos de 

denominação e localização e com conteúdos complementares sobre emprego e salários; 

e 

 A metodologia do CEMPRE, é importante destacar, é a que se pode utilizar para realizar 

comparações com outros países, pois possui uma organização estatística avançada e 

consolidada e que uma de suas principais fontes de informação é a que se origina nos 

controles administrativos. 

 

Realizar uma gestão complementar específica do subdiretório de unidades de hospedagem, 

acrescentando informação estatística de relevância para o subsetor que basicamente se refere à 

caracterização das unidades e a dimensionar o número de unidades habitacionais e leitos de 

hospedagem ofertados: 

 

 Este acréscimo de informação ao subdiretório deve ser, também, uma operação ou 

suboperação estatística independente da gestão de qualquer procedimento 

administrativo; 

 A gestão sustentável deste subdiretório em quanto à sua informação específica, necessita 

também uma fonte informativa de qualidade na gestão administrativa; 

 Dever ser, portanto, um objetivo dentro do desenvolvimento do SITUR, a recomendação 

de que o CADASTUR seja um procedimento administrativo que regule, da melhor forma 

possível, o universo da atividade de hospedagem e o restante das atividades turísticas; e 

 A importância de outras fontes de informação: Serviço Nacional de Registro de Hospedes 

- SNRHos e as pesquisas de ocupação hoteleira. 

 

Em um primeiro momento, em razão da necessidade de se realizar acordos e articulações entre o 

MTUR e o IBGE, a recomendação é pela realização da uma nova Pesquisa de Serviços de 

Hospedagem, ampliada e censitária a partir da base de informações do CEMPRE, que se consolide 

como o Diretório de Meios de Hospedagem e, a partir deste primeiro esforço, o MTUR possa realizar 

sua manutenção a partir das informações do CADASTUR, SNRHos e das próprias Pesquisas de 

Ocupação Hoteleira que serão iniciadas. 
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3.9 Relatório 9 - Desenho do esquema de governança para gestão do SITUR 

NACIONAL FORTALECIDO 

 

O Relatório 9 em como principal objetivo propor um desenho de governança que permita ao 

Ministério do Turismo empregar ações que levem à produção, armazenamento, gestão e difusão 

dos dados estatísticos produzidos no setor de turismo no Brasil, cumprindo com sua missão de 

estruturar e gerir o SITUR NACIONAL FORTALECIDO. 

 

Este modelo de governança proposto avança na estruturação de procedimentos para dois principais 

âmbitos de atuação: 

 

 Âmbito Interno - o modelo propõe procedimentos que permitam ao Ministério do Turismo 

realizar uma melhor gestão das informações estatísticas dentro de sua estrutura, 

organizando as funções dos diversos setores do MTUR; e 

 

 Âmbito Externo - o modelo propõe procedimentos que permitam ao Ministério do Turismo 

realizar uma melhor gestão das informações estatísticas em parceria com instituições que 

não fazem parte da estrutura organizacional do MTUR, mas que são responsáveis pela 

produção e divulgação de dados relevantes para o setor de turismo, tais como o IBGE, 

IPEA, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Aviação Civil, ANAC, 

ANTT, ANTAQ, Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, Estados, Municípios, representantes do setor privado, academia e 

demais entidades relacionadas ao setor de turismo 

 

Neste sentido, o MTUR surge como o ente central de uma estrutura de gestão descentralizada, em 

que Estados e Municípios – organismos subnacionais –, detêm autonomia para a definição de 

estruturas organizacionais e de políticas regionais e locais para o turismo, em alinhamento com as 

estratégias e políticas federais. De acordo com a Lei Geral do Turismo (BRASIL, 2008), o Ministério 

do Turismo é o órgão gestor de uma governança estabelecida pelo Sistema Nacional de Turismo, 

composto por órgãos e entidades representativas da atividade turística. Entende-se, desta forma, 

que, no âmbito da governança institucional federativa, o desenvolvimento do setor e consequente 

geração de emprego e renda resultarão da integração de iniciativas destas instituições, dispostas 

nas esferas pública e privada. Integram esse arcabouço institucional oficial órgãos e entidades tais 

como: Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR; Conselho Nacional de Turismo - CNT; e Fórum 
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Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo - FORNATUR. Podem ainda fazer parte 

os fóruns e conselhos estaduais de turismo; os órgãos estaduais de turismo; e as instâncias de 

governança macrorregionais, regionais e municipais (2008, artº 9, § 1º). 

 

A partir da realização de diagnóstico da situação atual das instâncias de governança atualmente 

existentes, formal e informalmente, o Relatório apresenta a proposição de uma agenda a ser 

estabelecida para a formação de uma governança efetiva na produção, gestão e difusão dos dados 

do setor de turismo no Brasil.  

 

O modelo proposto, parte da premissa de que existem diferentes níveis de importância na 

participação de entidades no SITUR NACIONAL FORTALECIDO. Deve-se reconhecer quais as 

entidades mais relevantes para o sucesso do SITUR NACIONAL FORTALECIDO e propor uma 

articulação diferenciada. Parte-se do princípio que as entidades possuem diferentes interesses no 

SITUR NACIONAL FORTALECIDO e o MTUR também possui diferentes interesses em relação a 

estas entidades. Por exemplo, o interesse na participação do IBGE é diferente do interesse na 

participação de academias ou entidades privadas. Neste esquema, o modelo de governança seria 

proposto em razão destes níveis de interesse. 

 

Sendo assim propõe-se que: 

 

 No plano político-administrativo: 

 O DEPES seja reconhecido como a instituição de referência no MTUR, e em geral 

no Brasil, no que diz respeito à atividade e a todos os aspectos relacionados com a 

estatística de turismo oficial; 

 O DEPES deve ser o representante do MTUR em todas as relações nacionais e 

internacionais relacionadas com a estatística turística: 

 Nas relações com outras instituições federais como, por exemplo, o IBGE ou o 

Banco Central; 

 Em relação às áreas estatísticas das Secretarias de Turismo dos Estados; e 

 Nas relações internacionais voltadas à estatística turística - países do 

MERCOSUL, OMT ou qualquer outra instância internacional. 

 O DEPES deverá institucionalizar as relações com outras áreas do MTUR, definindo 

canais de informação e de comunicação contínua que devem incluir uma formação 

básica sobre os produtos e informações que serão colocados à sua disposição: 
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 Com os responsáveis de marketing e das políticas turísticas - usuários 

preferenciais que têm que ajudar a definir a informação que se deve produzir e 

depois serem os primeiros a utilizá-la para melhorar os planos e ações de sua 

área; 

 Com os responsáveis das relações internacionais - na estatística turística estas 

relações são já um fato do máximo interesse, em particular, com os países do 

MERCOSUL, e que o esperado é que se intensifiquem; 

 Com os responsáveis da gestão de diferentes atividades como o CADASTUR ou 

o Sistema de Registro de Hóspedes, que, como subproduto, tem um notável 

interesse como fonte de atualização da informação dos diretórios de 

estabelecimentos turístico; e 

 Com os responsáveis pela gestão orçamentária e política do MTUR, com o 

objetivo de que a estatística turística e, concretamente, o SITUR sejam temas 

sempre presentes, que se considere imprescindível para definir a política 

turística medir seus resultados. 

 

 No plano técnico o DEPES assume a liderança técnica: 

 Nas três atividades básicas das estatísticas do turismo: 

 De produção direta ou elaboração das operações, ainda que em alguns casos 

sejam desenvolvidas por outras instituições; 

 De publicação ou difusão dos resultados. Esta atividade comporta a criação de 

um sistema de armazenamento dos dados e estimativas produzidos pelas 

diferentes instituições envolvidas e de um sistema de divulgação que ajude a 

aproximar toda a informação aos usuários-objetivo, o qual tem uma vertente 

técnica e outra diretamente relacionada com o marketing; e 

 De garantir que os resultados cheguem aos diferentes tipos de usuários e que 

tenham utilidade. 

 Na realização de estudos especializados com base na informação estatística 

disponível, outro aspecto genérico que se avalia que o DEPES deve fomentar; 

 No acompanhamento e avaliação do desenvolvimento do SITUR, em que o DEPES 

deve manter uma relação periódica com os diferentes tipos de usuários para 

conhecer suas avaliações e necessidades; e 

 Nestas atividades e com base nelas, o DEPES deve consolidar o referencial técnico-

metodológico da estatística turística no Brasil. Para tanto, deve: 
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 Contar com o apoio do IBGE, que é o órgão legitimado para dirigir a estatística 

no Brasil; 

 Criar um núcleo de técnicos de referência; 

 Documentar e manter atualizadas: 

 As definições e recomendações internacionais sobre a estatística turística;  

 As metodologias das operações desenvolvidas no SITUR. 

 Impulsionar grupos de trabalho para avançar em melhorias metodológicas. 

 

 

3.10 Relatório 10 - Diagnóstico para colaboração com o IBGE em outras áreas 

estatísticas 

 

O décimo relatório que integra este plano tem como principal objetivo avaliar a representatividade 

amostral nas pesquisas do IBGE que envolvam as atividades características de turismo, com o 

intuito de analisar se os tamanhos das amostras são adequados para garantir representatividade 

dos resultados tanto em nível nacional quanto estadual. 

 

A partir das informações de pesquisas realizadas no Relatório 1 deste projeto (Relatório 1 - 

Descrição e Documentação do Atual SITUR NACIONAL), existem grandes diferenças entre as 

pesquisas seja em relação à periodicidade com que são realizadas – algumas são regulares e 

realizadas periodicamente enquanto outras são especiais no sentido de terem sido realizadas em 

épocas específicas e não contarem com um calendário previamente planejado para repetições – 

seja na forma com que as informações das atividades características de turismo aparecem em cada 

uma delas.  As que apresentam periodicidade regular são: a Pesquisa Anual de Serviços (PAS) e a 

Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). A Pesquisa de Serviços de Hospedagem (PSH) não apresenta 

uma periodicidade regular. 

 

Além destas, destaca-se o Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) que se constitui como um 

banco de dados mantido pelo IBGE, com informações cadastrais e econômicas de empresas 

formalmente constituídas no País, e os estudos descritivos e análise de resultados de tabulações 

especiais de uma ou mais pesquisas, dos quais se pode destacar a série “Economia do Turismo - 

Uma Perspectiva Macroeconômica”. 

 

Sobre as pesquisas citadas, destaca-se: 
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 Pesquisa Anual de Serviços - PAS: pesquisa anual que “possibilita a construção de um 

sistema de informações que permite a elaboração de estimativas de valor adicionado, 

emprego e salários, em níveis detalhados da classificação de atividades e por Unidades 

da Federação, possibilitando a identificação da estrutura básica dos serviços 

empresariais não financeiros no País, sua distribuição espacial e o acompanhamento de 

suas transformações no tempo” (IBGE, 2012);  

 

 Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) - pesquisa mensal, iniciada em janeiro de 2011, 

apresentando indicadores a partir de janeiro de 2012, que permitem acompanhar o 

comportamento conjuntural do setor de serviços no País, investigando a receita bruta de 

serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, 

que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, excluídas as 

áreas de saúde e educação;  

 

 Pesquisa de Serviços de Hospedagem - PSH: pesquisa especial, desenvolvida em 2011, 

a partir de uma amostra censitária dos estabelecimentos cadastrados no CEMPRE e 

presentes nas Regiões Metropolitanas das 20 capitais de Estados, nas Regiões 

Integradas de Desenvolvimento - RIDE de Brasília e entorno e da Grande Teresina, e nas 

demais 5 capitais de Estados; 

 

 Cadastro Central de Empresas - CEMPRE: banco de dados com informações cadastrais 

e econômicas de empresas em geral do País mantido pelo IBGE. Este banco de dados 

registra “informações econômicas de empresas e outras organizações formalmente 

constituídas e presentes no Território Nacional, inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda, e suas respectivas unidades locais. A 

atualização desse Cadastro é realizada anualmente a partir das informações do IBGE, 

provenientes das pesquisas econômicas para as atividades de Indústria, Construção 

Civil, Comércio e Serviços e do Sistema de Manutenção Cadastral do Cadastro Central 

de Empresas - SIMCAD, bem como de registros administrativos do Ministério do Trabalho 

e Emprego, como a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS.” (IBGE, 2011); 

 

 O estudo “Economia do Turismo – Uma Perspectiva Macroeconômica” teve início no ano 

de 2008 com a publicação “Economia do Turismo – Uma Perspectiva Macroeconômica 

2000-2005”. Desde então foram divulgados novos estudos com o objetivo de aprimorar a 
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análise e os resultados das atividades características de turismo a partir das informações 

contidas no Sistema de Contas Nacionais Brasileiro. A última publicação desta série de 

estudos ocorreu no ano de 2012, sob o título de “Economia do Turismo - Uma Perspectiva 

Macroeconômica 2003-2009”, ainda utilizando os códigos da Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas - CNAE 1.0; e 

 

 Considera-se, ainda, de fundamental importância a incorporação no Censo Demográfico 

no conjunto das atividades existentes do IBGE relacionadas a investigação do Turismo 

enquanto atividade econômica. A utilização do Censo Demográfico para o levantamento 

das informações relativas a aquisição e utilização de segunda residência com destinação 

turística constitui-se uma prática comum em diversos países.  

 

As análises detalhadas dos aspectos técnicos e operacionais destas pesquisas permitem concluir 

que o IBGE constitui-se num dos principais focos de interesse de colaboração do Ministério do 

Turismo, tanto no curto quanto no médio prazo, visando principalmente ao objetivo da viabilização 

da construção da Conta Satélite do Turismo - CST, seja para o planejamento das políticas 

governamentais para esse setor, seja para a atuação e os planos de investimento e de 

desenvolvimento das empresas privadas nessa atividade.  

 

Deste modo, é importante que o MTUR comece a desenvolver contatos e gestões com o IBGE para 

a realização dos estudos que possibilitarão aprofundar o exame das reais possibilidades de 

adequação das amostras das pesquisas econômicas do IBGE ou da realização de pesquisas 

especificas ao turismo. 
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3.11 Relatório 11 - Iniciativas de capacitação e formação 

 

O Relatório 11 tem por principal objetivo propor soluções de treinamento e formação das equipes 

técnicas do MTUR e demais equipes técnicas que integrarem as plataformas do SITUR NACIONAL 

FORTALECIDO, para um aproveitamento otimizado das ações e propostas técnicas dispostas 

durante o projeto.  

 

A proposta apresentada baseia-se no conceito de Trilhas de Aprendizagem, com a construção de 

uma lógica de Universidade Corporativa, apresentando soluções de aprendizagem para iniciantes, 

conhecimentos avançados e conteúdos complementares. A Figura 5 abaixo apresenta as trilhas 

propostas: 

 

Figura 6 - Trilhas de Aprendizagem 

 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Cada Solução de Aprendizagem deverá ter conteúdo próprio, que poderá ou não, ter ligação de 

dependência com as demais soluções de uma mesma Trilha de Aprendizagem. O público-alvo irá 

definir o grau de interdependência das soluções. 

 

A Trilha de Aprendizagem de Economia do Turismo busca apoiar o participante nos principais 

conceitos técnicos e teóricos, aplicados à mensuração econômica do setor de viagens e turismo, 

com foco no aperfeiçoamento das atividades voltadas para aplicação, análise e mensuração 

econômica de pesquisa em turismo. Neste sentido, suas soluções de aprendizagem se destacam 

pela utilização de premissas conceituais da OMT, princípios de pesquisa de turismo e atividades do 

próprio SITUR NACIONAL FORTALECIDO. 
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A Trilha de Aprendizagem em Estatísticas de Turismo é complementar ao conteúdo de turismo e se 

destaca por seu grau de aprofundamento nas premissas de pesquisa, seu caráter técnico e 

operacional. Aborda princípios de estatística em nível básico e avançado e demanda uma valiosa 

carga de dependência entre as soluções apresentadas, tratando, portanto, de um conteúdo para 

participantes direcionados. 

 

A Trilha de Aprendizagem de Economia do Turismo é composta de 232 horas de treinamento, 

divididas em 14 Soluções de Aprendizagem. O quadro 6 apresenta de forma resumida as soluções 

propostas e sua carga horária.  

 

Quadro 6 - Trilha de Economia do Turismo 

Soluções de aprendizagem Carga horária (horas) 

(T1) - SITUR NACIONAL FORTALECIDO 8 

(T2) - Conceitos e pesquisas em turismo 24 

(T3) - Políticas públicas para o Turismo 16 

(T4) - Metodologia de pesquisa para o turismo 24 

(T5) - Demanda turística 24 

(T6) - Avaliação de impactos econômicos do turismo 16 

(T7) - Tópicos de pesquisa em oferta hoteleira 16 

(T8) - Conta Satélite de Turismo 16 

(T9) - Tendências e estatísticas para o turismo 8 

(T10) - Análises conjunturais do turismo 16 

(T11) - Prática de Software (Ms Excel) 16 

(T12) - Prática de Software (Ms Project) 16 

(T13) - Gestão de Projetos 24 

(T14) - Media Training 8 

Total (horas) 232 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

A Trilha de Aprendizagem de Estatísticas de Turismo é composta de 240 horas de treinamento, 

divididas em 12 Soluções de Aprendizagem. O quadro 7 a seguir apresenta resumidamente as 

soluções propostas e sua carga horária.  
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Quadro 7 - Trilha de Estatísticas de Turismo 

Soluções de aprendizagem Carga horária (horas) 

(E1) Estatística Básica para Turismo 24 

(E2) Métodos de pesquisa em levantamentos estatísticos 24 

(E3) Sistemas de informação estatística 16 

(E4) Estatística avançada 24 

(E5) Amostragem 24 

(E6) Crítica e imputação de dados 24 

(E7) Expansão de dados 16 

(E8) Qualidade de dados em pesquisa estatística 16 

(E9) Estatística espacial 16 

(E10) Amostragem complexa 24 

(E11) Prática de software I (SPSS) 16 

(E12) Prática de software II 16 

Total (horas) 240 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Complementando as informações do Relatório é apresentada a proposta de conteúdo programático 

da realização do treinamento presencial para equipe técnica do MTUR realizado nos dias 22 e 23 

de outubro pela equipe do Consórcio FGV/FIPE com a participação de convidados de entidades 

como IBGE e IPEA. 

 

 

3.12 Relatório 12 - Seminários sobre a operação-piloto de turismo 

internacional 

 

O Relatório 12 tem por objetivo principal documentar a realização dos seminários, apresentar seus 

aspectos metodológicos, sua programação detalhada, as principais discussões ocorridas, as 

apresentações em PowerPoint utilizadas pelos palestrantes em suas exposições, as atas de 

participação dos presentes, a avaliação do evento por parte de seus ouvintes e, por fim, conclusões 

e recomendações. 

 

O primeiro seminário foi realizado no hotel Mercure Brasília Líder (Setor Hoteleiro Norte, Quadra 5, 

Bloco I) nos dias 24 e 25 de junho. Já o segundo, com o objetivo de obter melhorias na disposição 

e visualização do auditório onde se davam as palestras, teve como palco a Fundação Getulio 

Vargas - Unidade Brasília, (Via L2 Norte - Quadra 602 - Asa Norte) nos dias 02 e 03 de setembro. 
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As palestras foram organizadas de forma a expor os temas desenvolvidos no Plano, acrescentar 

temáticas consideradas essenciais para expandir o escopo das discussões, conseguir a 

participação de representantes do setor público – em nível nacional, estadual e municipal – e 

privado, organizar reuniões e encontros que propiciassem a discussão de temas tão relevantes ao 

Plano, como a governança, a plataforma interinstitucional de turismo criada para definir e avançar 

na manutenção do sistema de estatística de turismo e a Conta Satélite do Turismo, e iniciar ou 

aprofundar um diálogo com  demais órgãos relacionados ao setor de turismo no Brasil e nos países 

do Cone Sul. 

 

Sendo assim, o primeiro seminário agregou à pauta principal de apresentação e discussão da 

proposta de renovação da metodologia da pesquisa de turismo internacional – seu mote inicial - 

outros temas importantes para a consolidação de um sistema de informações turísticas nacional 

estatisticamente relevante, como as propostas de avanços para a pesquisa de turismo interno e a 

construção de um modelo de diretório de meios de hospedagem. Já o segundo seminário manteve 

o foco central na discussão dos resultados da operação-piloto e nas contribuições desta atividade 

para a melhoria da metodologia e dos instrumentos de pesquisa propostos anteriormente – 

conforme indicado no Termo de Referência – e ampliou a discussão com os participantes para 

abordar temas de extrema relevância no contexto da implantação das propostas deste trabalho, tais 

como o SITUR NACIONAL FORTALECIDO, notadamente na questão da governança e articulação 

do Ministério do Turismo com instituições nacionais e subnacionais (Estados e Municípios) ao longo 

dos próximos quatro anos. 

 

Note-se que no segundo seminário também foram convidados para participar, debater e apresentar 

os desafios existentes para o avanço do Plano, as instituições públicas integrantes da plataforma 

interinstitucional de turismo, o IBGE e o Banco Central, considerados estratégicos para a produção 

de dados estatísticos, estudos e pesquisas necessários para o fortalecimento do Sistema Nacional 

de Estatísticas de Turismo no Brasil, o SITUR. Além disso, estiveram presentes representantes de 

Argentina, Paraguai e Uruguai, fato que reforça a relevância do Brasil em adotar as medidas 

propostas pelo PROJETO CONESUL e se mostra como um dos primeiros passos para o tão 

necessário diálogo de harmonização de estatísticas turísticas dentro da região. 

 

Dois encontros de tal magnitude colocam em contato pessoas e instituições que, se unidas pelas 

diversas experiências e interesses convergentes, obtêm competência e eficácia muito superiores 

ao trabalho individual e segmentado. Os seminários contribuíram então para gerar uma profusão 
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de saberes, necessidades e ideias que trabalham tanto no sentido de clarear e aperfeiçoar ainda 

mais as estatísticas de turismo no Brasil, quanto no sentido de buscar a comparabilidade entre as 

pesquisas dentro do País e entre os países do Cone Sul. A profusão das vantagens desse processo 

leva a crer que este será um divisor de águas no sistema nacional de estatísticas turísticas do Brasil. 

 

Em relação às conclusões dos seminários, é possível dizer que o primeiro deles foi um marco para 

uma aproximação inicial do Plano Nacional Estratégico de Estatísticas Turísticas por parte de 

diversos setores e para o início de um diálogo contínuo e concreto entre MTUR, Estados, entidades 

públicas e privadas ligadas ao setor de turismo no Brasil e academia. Já o segundo seminário trouxe 

dados concretos da operação-piloto e demonstrou na prática os efeitos e objetivos da Pesquisa de 

Turismo Internacional, bem como trouxe à tona de maneira muito efusiva o tema da governança e 

sua importância para a criação e manutenção de forma sustentável da Plataforma Interinstitucional 

de Turismo. 

 

Em relação às cooperações do MTUR em níveis subnacionais e considerações gerais, é possível 

destacar alguns pontos que foram consolidados ao longo dos dois eventos. Ambos avançaram nas 

discussões em prol da implantação de uma Conta Satélite do Turismo e da instalação da plataforma 

interinstitucional de turismo, em nível nacional. Os seminários também iniciaram o estabelecimento 

de um canal de comunicação formal com usuários de estatísticas de turismo em relação à 

disseminação de metodologias, questão que será muito útil nos níveis subnacionais. A intenção é 

a de que, inclusive, sejam promovidas reuniões regulares com as UFs para avançar no processo 

de compartilhamento de informações sobre a renovação das metodologias adequadas para medir 

e analisar o turismo em diferentes instâncias administrativas. O oferecimento de assistência técnica 

aos Estados e Municípios dentro das possibilidades de esforços do MTUR, a possibilidade de 

ampliação dos planos amostrais das pesquisas para atender a interesses específicos do nível 

subnacional e a importância do fortalecimento do cadastro de meios de hospedagem são questões 

que completam a harmonização de informações e do uso dessas informações em nível nacional, 

estadual e municipal. 
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3.13 Relatório 13 - Proposta de sistema de avaliação e resultado da primeira 

avaliação 

 

Por fim, o último relatório apresentado no Plano, o Relatório 13, tem por objetivo propor um modelo 

de avaliação que permita ao Ministério do Turismo monitorar a implementação e execução do Plano 

NACIONAL Estratégico de Estatísticas Turísticas, através de métricas operacionais. Além disso, 

este Relatório também já apresenta o resultado da primeira avaliação, utilizando a sistemática 

proposta, bem como os instrumentos sugeridos. 

 

O Plano Nacional Estratégico de Estatísticas Turísticas foi elaborado com um horizonte de 

implementação do total das ações propostas em cinco anos, sendo considerado o primeiro ano 

como a finalização da etapa das discussões e proposições de mudanças metodológicas em 

pesquisas e procedimentos atualmente utilizados. Sendo assim, ao final do primeiro ano do Plano 

(ou seja, ao final do trabalho do Consórcio FGV/FIPE) deverão ser implementadas ações pelo 

Ministério do Turismo ao longo dos quatro anos subsequentes. 

 

A implementação deste ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) terá por base os Planos Operativos que 

serão apresentados ao longo deste Relatório e contemplarão seis áreas: 

 

 Implantação das Operações Estatísticas sobre o Turismo Internacional; 

 Implantação das Operações Estatísticas sobre o Turismo Doméstico; 

 Diretório de Meios de Hospedagem e Operações Estatísticas de Ocupação Hoteleira; 

 Demais Operações e Informações Administrativas ao SITUR NACIONAL 

FORTALECIDO; 

 Iniciativas de Formação e Qualificação; e  

 Governança. 

 

Inicialmente se propôs um horizonte de implementação das propostas do projeto em que a 

metodologia atual conviverá com a metodologia proposta até que a segunda substitua a primeira 

completamente. Esta proposta pode ser visualizada na Figura 6. 
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Figura 7 - Plano de ação para implementação das proposições do PNETUR 2016-2020 

 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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A partir dos Planos Operativos, cada uma destas ações será monitorada pela equipe do 

DEPES/MTUR como forma de avaliar o andamento da implementação do Plano Nacional 

Estratégico de Estatísticas Turísticas.  

 

Para auxiliar o MTUR na função de monitorar e avaliar o andamento da implementação do Plano 

Estratégico de Estatísticas Turísticas, foram elaborados um total de seis Planos Operativos com 

macroatividades. 

 

O Plano de Monitoramento e Avaliação proposto congrega um total de 171 atividades a serem 

implementadas pela equipe do DEPES/MTUR ao longo dos próximos cinco anos (incluindo as ações 

executadas e em andamento no ano de 2015). Estas ações estão divididas da seguinte forma no 

tempo: 

 

 49 no ano de 2015; 

 63 no ano de 2016; 

 19 no ano de 2017; 

 24 no ano de 2018; e 

 16 para o período de 2019-2020. 

 

Em relação à primeira avaliação (correspondente à avaliação da implementação das ações 

previstas para o ano de 2015), o Plano Operativo aponta para um total de 49 atividades com 

previsão de serem concluídas em 2015 como parte do primeiro ano da implantação do Plano 

Nacional Estratégico de Estatísticas Turísticas. Deste total, 36 já estão concluídas (o que representa 

86%) e 6 estão em andamento (o que representa 14%), devendo ser concluídas ao final do trabalho 

com a aprovação dos relatórios finais do projeto. 

 

Conclui-se que a implementação do trabalho tem ocorrido de forma consistente com o planejamento 

e os prazos acordados com o Ministério do Turismo têm sido respeitados. 
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4. Sistema de avaliação e implementação das ações propostas 

 

Foram elaborados um total de seis planos operativos de implantação das ações propostas: 

(i) operações estatísticas sobre o turismo internacional; (ii) operações estatísticas sobre turismo 

doméstico; (iii) diretório de meios de hospedagem e operações estatísticas de ocupação hoteleira; 

(iv) demais operações e informações administrativas ao SITUR NACIONAL FORTALECIDO; 

(v) iniciativas de formação e qualificação; e (vi) governança. 

 

Cada um desses planos operativos foi detalhado e apresentado em um subcapítulo na sequência 

deste relatório e contém um anexo próprio. É importante ressaltar o caráter dinâmico destes planos 

operativos, que devem ser constantemente atualizados pela equipe do MTUR ou perderão sua 

função gerencial. 

 

A implantação de todas estas atividades demandará esforço e dedicação da equipe do MTUR, com 

foco e capacidade gerencial para manter os prazos dentro do cronograma proposto.  Sendo assim, 

recomenda-se que seja elaborada uma rotina de monitoramento em acordo com as propostas deste 

relatório, contemplando: 

 

 Reuniões Semanais de Acompanhamento Operacional 

 Objetivos  

 Acompanhamento e monitoramento das atividades e ações desenvolvidas pela 

equipe técnica do MTUR através da atualização do cronograma de atividades e 

verificação do cumprimento dos prazos acordados. 

 Participantes  

 DEPES/MTUR (responsável pela condução das atividades); e 

 Áreas finalísticas responsáveis pelas atividades. 

 Frequência  

 Semanal. 

 Duração  

 2 horas, com início às 9h (horário de Brasília). 

 Local  

 A definir. 
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 Documentação  

 Nota técnica de reunião e atualização de cronogramas. 

 Reuniões Mensais de Monitoramento Gerencial 

 Objetivos  

 Acompanhamento e monitoramento das atividades e ações desenvolvidas pela 

equipe técnica do MTUR através da atualização do cronograma, alinhamentos 

internos e esclarecimento de dúvidas da equipe técnica e avaliação da 

necessidade de intervenção da Diretoria do DEPES. 

 Participantes  

 DEPES/MTUR (Diretor, coordenações e responsáveis pela condução das 

atividades). 

 Frequência  

 Mensal. 

 Duração  

 2 horas, com início às 9h (horário de Brasília). 

 Local  

 A definir. 

 Documentação  

 Nota técnica de reunião. 

 

 Reuniões Quadrimestrais de Avaliação de Resultados 

 Objetivos  

 Avaliação do cronograma de atividades e da necessidade de se adequar as 

atividades propostas. Avaliação dos prazos para fechamento das ações previstas 

para o ano e tomada de decisão acerca da necessidade de intervenção de outras 

instâncias do MTUR para auxiliar no desenvolvimento das ações. 

 Participantes  

 DEPES/MTUR (Diretor, coordenações e responsáveis pela condução das 

atividades); e 

 Eventualmente podem ser convidados a participar representantes das entidades 

parceiras que tenham interferência no cronograma de atividades. 

 Frequência  

 Quadrimestral. 

 Duração  
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 2 horas, com início às 9h (horário de Brasília). 

 Local  

 A definir. 

 Documentação  

 Nota técnica de reunião. 

 

 Reuniões Anuais de Avaliação e Replanejamento 

 Objetivos  

 Realização de balanço de atividades para avaliação do cronograma anual de 

atividades previstas. Revisão das metas de realização do ano seguinte, 

adequação do cronograma de atividades, inclusão/exclusão de atividades e 

verificação dos responsáveis. 

 Participantes  

 DEPES/MTUR (Diretor, coordenações e responsáveis pela condução das 

atividades); e 

 Eventualmente podem ser convidados a participar representantes das entidades 

parceiras que tenham interferência no cronograma de atividades. 

 Frequência  

 Anual. 

 Duração  

 2 horas, com início às 9h (horário de Brasília). 

 Local  

 A definir. 

 Documentação  

 Nota técnica de reunião. 
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5. Orçamento previsto para implementação das metodologias 

propostas 

 

A construção do orçamento para implantação das ações propostas no Plano Nacional Estratégico 

de Estatísticas Turísticas segue a mesma lógica da implementação das metodologias propostas, 

ou seja, os valores apresentados levam em consideração a mudança paulatina das pesquisas ao 

longo dos cinco anos do projeto. 

 

Para realizar a tarefa de orçar as despesas com essas atividades, foram considerados dois tipos de 

despesas: financeiras e econômicas. As despesas financeiras se referem a valores monetários que 

devem ser desembolsados pelo MTUR para implementar as ações propostas. Já as despesas 

econômicas se referem a outros tipos de despesas, não-monetárias, que devem ser previstas, tais 

como equipe, espaço físico, computadores, entre outros. Em cada um dos relatórios onde se 

apresentam propostas, existe um detalhamento a respeito dos custos econômicos, sendo assim, 

apresentamos apenas os custos financeiros neste resumo. 

 

As despesas foram agrupadas da seguinte forma: 

 

 Implementação da Pesquisa de Turismo Internacional com metodologia renovada. As 

despesas referentes a esta pesquisa são escalonadas em razão da mudança proposta 

na metodologia. No ano de 2016 deverá ser realizado um estudo para identificar os locais 

para instalação dos equipamentos de contagem eletrônica, bem como para avaliar os 

melhores pontos para abordagem da pesquisa de entrada e de GASTOS. No ano de 2017 

devem ser adquiridos e instalados os contadores automáticos e, a partir de 2018 a 

metodologia pode ser implementada, ainda sem os dados dos contadores automáticos, 

mas já utilizando a nova proposta; 

 

 Implementação da Pesquisa de Turismo Interno. As despesas referentes a esta pesquisa 

acompanharão a proposição de uma pesquisa quinquenal mais robusta e painéis anuais 

com amostras menores. Sendo assim, no ano de 2016 não haverá despesa financeira, 

por se tratar de um ano reservado para acertos e definições junto ao IBGE sobre a 

realização da pesquisa quinquenal e preparação da operação. No ano de 2017 deve ser 

realizada a primeira pesquisa quinquenal e nos anos de 2018-2020, pesquisas anuais; 



 

 

68 
 

FGV Projetos CE Nº 2125/15  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

 

 Diretório de Meios de Hospedagem e Pesquisa de Ocupação Hoteleira. A formação do 

diretório de meios de hospedagem se dará a partir da realização da PSH ampliada e 

censitária que está sendo negociada com o IBGE. O MTUR já está acordado com o IBGE 

nos valores a serem desembolsados para esta pesquisa. Sendo assim, em 2016 deve 

ser realizada esta pesquisa. Nos anos de 2017-2020 devem ser realizadas as Pesquisas 

de Ocupação Hoteleira, porém não é possível orçar essa pesquisa em razão da sua 

metodologia não estar desenvolvida, não estar definido se será realizada pelo MTUR ou 

pelo IBGE, nem a participação dos Estados e Municípios. Todas estas variáveis serão 

decisivas no valor a ser desembolsado para realizar esta pesquisa; 

 

 Iniciativa de formação e qualificação. A construção das soluções de aprendizagem 

elencadas no relatório 11 são de três naturezas: presenciais, EAD e autoguiadas. Sendo 

assim, a construção do orçamento levou em consideração o desenvolvimento de 

conteúdos para cada uma das soluções propostas nas trilhas, o pagamento dos 

professores e despesas de viagem para os cursos presenciais, os valores de pagamento 

das horas de professores para as soluções de EAD, os valores para desenvolvimento de 

conteúdo para as soluções autoguiadas e a plataforma de EAD para que todas as 

soluções possam ser disponibilizadas aos técnicos do MTUR, dos Estados e Municípios. 

No ano de 2016 é possível avançar na definição e contratação da plataforma de EAD e 

no desenvolvimento dos primeiros conteúdos autoguiados e de EAD. Nos anos seguintes 

as demais soluções podem ser desenvolvidas respeitando o desenvolvimento das trilhas 

propostas; e 

 

 Governança. A implementação do modelo de governança proposto não irá gerar 

despesas financeiras, apenas econômicas pois se trata de criar uma ambiência para o 

desenvolvimento de um espaço que articule as diversas atividades, bases de dados e 

atores envolvidos. 

 

Os valores são apresentados na Tabela 1 na sequência: 
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Quadro 8 - Custos de Implantação das proposições do PNETUR 2016-2020 

Item/Atividade 
Anos (valores em R$ 1,00) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Implementação da Pesquisa de Turismo Internacional com metodologia 
renovada 

500.000 500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Contratação de Estudo para identificação dos locais de instalação dos 
equipamentos de contagem eletrônica 

500.000 - - - - 

Aquisição e instalação dos equipamentos de contagem eletrônica  - 500.000 - - - 

Realização da Pesquisa de Turismo Internacional com Metodologia renovada - - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Implementação Pesquisa de Turismo Interno com metodologia renovada - 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Realização da Primeira Pesquisa Quinquenal - 6.000.000 - - - 

Realização das Pesquisas Anuais - - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Diretório de Meios de Hospedagem 850.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Realização da Pesquisa de Serviços Hoteleiros - Ampliada 850.000 - - - - 

Realização de Pesquisa Conjuntural de Ocupação Hoteleira - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Iniciativas de capacitação e formação 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Desenvolvimento dos Conteúdos e Apostilas das Trilhas de Aprendizagem 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 

Plataforma de EAD 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Emprego no Turismo  300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

TOTAL  2.650.000 9.800.000 10.300.000 10.300.000 10.300.000 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 


