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INTRODUÇÃO 

 

Este documento apresenta o Relatório 10 - Diagnóstico para Colaboração com o IBGE em 

Outras Áreas Estatísticas - Versão Final, conforme detalhado no Termo de Referência anexo ao 

Contrato nº 024/2014-MTUR/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. 

 

Conforme consta no plano de trabalho aprovado para o presente projeto, este relatório deve: 

 

 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, como 

estadual; 

 Levantar e sugerir outros pontos passíveis de análise; e 

 Propor outras iniciativas pertinentes ao assunto ou de possível colaboração com o IBGE.  

 

Este documento apresenta um Diagnóstico para Colaboração com o IBGE no tocante ao 

desenvolvimento de estatísticas destinadas ao conhecimento e fomento das atividades 

características do turismo no Brasil.  

 

 

1. Aspectos metodológicos 

 

O IBGE desenvolve uma vasta lista de pesquisas em vários campos distintos da economia. Dentre 

elas, as que especificamente envolvem informações relacionadas com as atividades características 

do turismo, pela ótica da oferta econômica, são: 

 

 Pesquisa Anual de Serviços (PAS); 

 Pesquisa de Serviços de Hospedagem (PSH); e 

 Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). 
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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”. 

 

Vale ressaltar, que ainda pelo lado da oferta, há outras pesquisas desenvolvidas pelo IBGE. Nelas, 

contudo, os dados que aparecem se referem a atividades bem específicas e pouco significativas do 

turismo - como as receitas da atividade do turismo rural no Censo Agropecuário (CA) e o comércio 

de artigos culturais, recreativos e esportivos na Pesquisa Anual de Comércio (PAC). 

 

Existem grandes diferenças entre as pesquisas econômicas entre si e, é claro, delas com o 

Cadastro Central de Empresas, seja em relação à periodicidade com que são realizadas, seja 

quanto ao âmbito e às unidades de investigação pesquisadas. 

 

Dada essa heterogeneidade das fontes de dados do IBGE, verifica-se então que apenas algumas 

delas de fato se adequam ao objetivo principal deste relatório que, como já explicitado acima, tem 

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

dos resultados tanto em nível nacional quanto estadual. 

 

Especificamente, as pesquisas que envolvem a possibilidade de identificar de forma desagregada 

as informações de atividades características do turismo, tanto em nível nacional quanto regional 

são: 

 

 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, 2012a). O plano amostral dessa pesquisa 

contempla de forma censitária todas as empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas e 

uma amostra probabilística das demais empresas;  

 



 
 

9 
 

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. 

 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; e 

 
 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. 

 

Além dessas, tem-se ainda: 

 

 Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) - banco de dados, mantido pelo IBGE, com 

informações cadastrais e econômicas de empresas em geral do País. 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). 

 

Desta forma, as análises apresentadas a seguir se baseiam no exame detalhado da metodologia e 

do plano amostral dessas pesquisas do IBGE. 
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2. Análise de pesquisas relacionadas com as atividades 

características do turismo 

 

2.1 Pesquisa Anual de Serviços (PAS) 

 

A Pesquisa Anual de Serviços tem por objetivo: 

 

 Caracterizar a estrutura do setor de serviços na economia brasileira; 

 Fornecer dados para o tratamento das atividades de serviços no Sistema de Contas 

Nacionais; e 

 Possibilitar análises dos serviços sob outras óticas, como os estudos setoriais. 

 

Criada em 1998, a pesquisa coleta dados sobre receitas, despesas, pessoal ocupado, salários, 

retiradas e outras remunerações e valor adicionado, entre outros aspectos. No tocante ao objetivo 

deste Relatório, qual seja avaliar a representatividade amostral nas pesquisas do IBGE que 

envolvam as atividades características do turismo, deve-se atentar para o âmbito da PAS tal como 

apresentado em suas notas técnicas. Nelas está descrito que:  

 

O âmbito da PAS é definido pelo universo das empresas que atendem aos seguintes 
requisitos: 1) estar em situação ativa no Cadastro Central de Empresas - CEMPRE, 
do IBGE, que cobre as entidades com registro no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica - CNPJ; 2) ter atividade principal compreendida nos segmentos da CNAE 
2.0, apresentados no Quadro 1; 3) estar sujeita ao regime jurídico das entidades 
empresariais, excluindo-se, portanto, órgãos da administração pública direta e 
instituições privadas sem fins lucrativos; e 4) estar sediada no Território Nacional e, 
em particular, para as Unidades da Federação da Região Norte (Rondônia, Acre, 
Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins), são consideradas apenas aquelas 
que estão sediadas nos Municípios das Capitais, com exceção do Pará, onde são 
consideradas aquelas que estão sediadas nos municípios da Região Metropolitana 
de Belém (Belém, Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará). 

 

Dada esta definição, pode-se inferir que as empresas estão classificadas a partir de uma única 

atividade econômica, a sua atividade principal. O turismo enquanto atividade econômica é exercida 

localmente.  Nesse caso, para as empresas pertencentes às atividades características do turismo, 

esta definição de unidade de investigação pode significar uma avaliação distinta da realidade tanto 

no tocante à receita gerada, quanto ao número de pessoas ocupadas e salários e outras 

remunerações pagas, dentre outras variáveis.  
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Não é por outra razão que a Pesquisa de Serviços de Hospedagem (PSH) eliminou de sua unidade 

de investigação “os estabelecimentos correspondentes às unidades administrativas sem 

faturamento, tais como: sedes isoladas de empresas, escritórios de representação, escritórios 

contábeis, estacionamentos, depósitos etc.”. 

 

Eis, portanto, a primeira proposta à Pesquisa Anual de Serviços (PAS): a adequação de sua unidade 

de investigação à especificidade da atividade econômica do turismo. Qual seja, que a PAS retrate 

exclusivamente a partir de suas unidades de investigação a estrutura econômico-financeira das 

unidades locais das atividades características do turismo. 

 

Em sua metodologia, a PAS informa que o levantamento dos dados das empresas é feito por 

amostra censitária de âmbito nacional para as empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas. As 

empresas com menos de 20 pessoas ocupadas são pesquisadas através de uma amostra 

probabilística. Não são pesquisadas empresas sediadas em municípios do interior dos estados da 

região Norte. Também não são objeto de pesquisa as pessoas jurídicas classificadas como de 

direito público ou aquelas sem fins lucrativos. 

 

O objetivo contemplado nesse desenho da amostra foi a obtenção de estimativas dos totais 

populacionais referentes às variáveis investigadas, por Unidades da Federação e segundo os níveis 

de classificação de atividades definidos previamente. 

 

Ainda que a totalidade das empresas que atuem com 20 ou mais pessoas ocupadas ou que atuem 

em mais de uma Unidade da Federação seja investigada censitariamente, deve-se destacar que a 

investigação das empresas de menor porte, isto é, com menos de 20 pessoas ocupadas, obedece 

a um critério de amostragem aleatória simples. O desenho amostral da PAS foi, portanto, elaborado 

para fornecer informações, as mais completas possíveis, apenas em nível de Unidade da 

Federação. Para áreas inferiores a ela, a PAS pode fornecer informações mais detalhadas apenas 

para as empresas de maior porte. 

 

Novamente, percebe-se aqui um conflito entre a metodologia utilizada na PAS com a realidade 

econômica das atividades características do turismo. Predominantemente compostas por empresas 

de pequeno porte, as atividades características do turismo também podem se situar em municípios 

de pouca densidade populacional. Desse modo, a partir do critério de amostragem aleatória simples 

torna-se possível que a investigação das empresas de pequeno porte em municípios de baixa 
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densidade demográfica, mas com elevada vocação turística, sejam ignoradas ou apresentem 

informações com significativa variabilidade de dados. 

 

Recorrendo mais uma vez à PSH, pode-se perceber que um dos requisitos de seu âmbito de 

pesquisa era que o estabelecimento estivesse localizado nos Municípios das Capitais, nas Regiões 

Metropolitanas das Capitais ou nas Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE). O 

reconhecimento de uma unidade subnacional inferior ao nível de Unidade da Federação, por parte 

da PSH, apenas reforça a importância da localidade na avaliação e mensuração das empresas 

características de turismo.  

 

O universo da pesquisa, como já citado, é dado pelo conjunto de empresas prestadoras de serviços, 

excetuando-se aquelas financeiras, de saúde e educação (alvos de pesquisas específicas). Este 

universo é dado pelo CEMPRE e inclui empresas de diferentes divisões da Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas (CNAE). 

 

O plano amostral da pesquisa tem como meta a divulgação de estimativas para o Brasil das 

atividades em nível de classe ou agrupamento de classes. Em nível estadual, o plano amostral visa 

à divulgação de estimativas em diferentes níveis de detalhamento: 

 

 Para os estados do Grupo A (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul) o plano amostral oferece maior nível de detalhamento por 

classes e agrupamentos de classes; e 

 Para os estados do Grupo B (Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, 

Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e 

Distrito Federal) o nível de detalhamento oferecido é menor. 

 

As classes e agrupamentos de classes das divisões que em princípio podem incluir atividades 

específicas do turismo para as quais o plano amostral prevê divulgação de estimativas são 

apresentados nos Quadros 1 e 2. 
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Quadro 1 - Nível de detalhamento das atividades para o grupo A 

Descrição da atividade CNAE 2.0 

Hotéis e similares 55.10-8 

Outros tipos de alojamentos não especificados anteriormente 55.90-6 

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas e serviços ambulantes de 

alimentação 
56.11-2 + 56.12-1 

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

internacional 
49.22-1 

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

não especificados anteriormente 
49.29-9 

Trens turísticos e similares 49.50-7 

Transporte marítimo de cabotagem e transporte de longo curso (1) 50.11-4+ 50.12.2 

Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares 50.22-0 

Transporte aéreo de passageiros regular 51.11-1 

Transporte aéreo de passageiros não regular 51.12-9 

Terminais rodoviários e ferroviários 52.22-2 

Atividades auxiliares dos transportes aéreos 52.40-1 

Locação de automóveis sem condutor, ou locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem 

condutor (2) 
77.11-0 + 77.19-5 

Agências de viagens, operadores turísticos, serviços de reservas e outros serviços de turismo não 

especificados anteriormente 

79.11-2 + 79.12-1 + 

79.90-2 

Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares e criação artísticas 90.01-9 + 90.02-7 

Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas 90.03-5 

Atividades de exploração de jogos de azar e apostas 92.00-3 

Gestão de instalações de esportes, atividades esportivas não especificadas anteriormente 93.11-5 + 93.19-1 

Parques de diversão e parques temáticos, atividades de recreação e lazer não especificadas 

anteriormente 
93.21-2 + 93.29-8 

Nota:(1) Somente parte das classes 50.11-4 e 50.12.2 desse setor da PAS está diretamente relacionada com as atividades características 
do turismo. (2) Somente a parte da classe 77.11-0 desse setor da PAS está diretamente relacionada com as atividades características 
do turismo. 

Elaborado pelo consórcio FGV/FIPE. Fonte: IBGE, 2012a. 
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Quadro 2 - Nível de detalhamento das atividades para o grupo B 

Descrição da atividade CNAE 2.0 

Alojamento 55.10-8 + 55.90-6 

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas e serviços ambulantes de 
alimentação 

56.1 

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

49.22-1 

Transporte escolar, transporte rodoviário de táxi, transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob 
regime de fretamento, e outros transportes rodoviários não especificados anteriormente (1) 

49.23-0 + 49.24-8 + 
49.29-9 

Trens turísticos, teleféricos e similares 49.50-7 

Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares 50.22-0 

Transporte por navegação de travessia e transporte aquaviários não especificado anteriormente (2) 50.91-2 + 50.99-8 

Transporte aéreo de passageiros e cargas 
51.11-1 + 51.12-9 + 

51.20-0 

Atividades auxiliares dos transportes terrestres (3) 
52.21-4 + 52.22-2 + 
52.23-1 + 52.29-0 

Atividades auxiliares dos transportes aéreos 52.40-1 

Locação de automóveis sem condutor, ou locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem 
condutor 

77.1 

Agências de viagens, operadores turísticos, serviços de reservas 79 

Atividade cinematográfica, produção de vídeo e de programas de televisão (4) 
59.11-1 + 59.12-0 + 
59.13-8 + 59.14-6 

Atividades cênicas, espetáculos e atividades complementares 90.01-9 

Criação artística 90.02-7 

Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas 90.03-5 

Atividades de exploração de jogos de azar e apostas 92.0 

Atividades esportivas 93.1 

Atividades de recreação e lazer 93.2 

Nota: (1) Somente a parte da classe 49.29-9 desse setor da PAS está diretamente relacionada com as atividades características do 
turismo. (2) Somente a parte da classe 50.99-8 desse setor da PAS está diretamente relacionada com as atividades características do 
turismo. (3) Somente a parte da classe 52.22-2 desse setor da PAS está diretamente relacionada com as atividades características do 
turismo. (4) Somente a parte da classe 59.14-6 desse setor da PAS está diretamente relacionada com as atividades características do 
turismo. 

Elaborado pelo consórcio FGV/FIPE. Fonte: IBGE, 2012a. 

 

Como já mencionado, cabe destacar que especificamente em relação aos estados da Região Norte 

do País (Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins), na PAS só é considerado 

o universo das empresas localizadas nos municípios das capitais de seus estados, com exceção 

do Estado do Pará, onde são também incluídas as empresas localizadas em toda a Região 

Metropolitana de Belém. 

  

Como se pode observar, o maior detalhamento das atividades características do turismo ocorre nos 

estados que tradicionalmente se caracterizam como as principais Unidades da Federação 

emissivas de turistas em viagens nacionais, enquanto o menor detalhamento ocorre nas Unidades 

da Federação tradicionalmente reconhecidas como os principais destinos dos turistas em viagens 

nacionais, segundo os estudos sobre turismo doméstico no Brasil, do Ministério do Turismo.  
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Esse paradoxo entre o nível de detalhamento das atividades investigadas pela PAS e a realidade 

econômica e social do turismo enquanto atividade econômica se agrava ainda mais visto a 

densidade populacional e, consequentemente, o número de pequenas empresas nos municípios 

das Unidades da Federação com maior vocação para ser destino turístico nas viagens nacionais, 

em comparação aos municípios das capitais, por exemplo. 

 

Pode-se inferir, portanto, uma subavaliação das variáveis econômico-financeiras nas atividades 

características do turismo nos estados de maior vocação de destino turístico entre os turistas 

brasileiros em viagens nacionais. 

 

A melhoria das estimativas do turismo da PAS para estes estados impõe a necessidade de 

ampliação do nível de detalhamento das atividades investigadas equiparando-o ao dos Estados de 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

 

Em resumo, apenas para o subconjunto das empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas, na qual 

a PAS pesquisa o seu universo, é possível garantir a obtenção de resultados para todas as variáveis 

pesquisadas na máxima desagregação geográfica e setorial adotada. Resultados relativos ao total 

de empresas de um dado setor de atividade de uma dada UF, que evidentemente também 

dependem de informações de empresas com menos de 20 pessoas ocupadas – as quais tiveram 

apenas parte delas amostradas e efetivamente pesquisadas – necessitam ser avaliadas quanto à 

robustez dessa amostra em gerar estimativas confiáveis. 

 

Frente a essa limitação imposta à regionalização dos resultados da PAS, tem-se o agravante da 

agregação de resultados para os estados do grupo B que, paradoxalmente, são os mais sensíveis 

à atividade turística enquanto atividade econômica. 

 

Mais adiante, na seção em que se apresentam as proposições de iniciativas de colaboração do 

Ministério do Turismo com o IBGE para a melhoria das informações turísticas, será detalhada essa 

proposição de colaboração para a regionalização das informações da PAS, com o objetivo de se 

obter a regionalização da pesquisa Economia do Turismo. 
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2.2 Pesquisa de Serviços de Hospedagem (PSH) 

 

A Pesquisa de Serviços de Hospedagem, realizada em 2011, constitui-se numa pesquisa especial, 

no sentido de ser a única realizada pelo IBGE, até o momento, sobre o Setor de Alojamento no País 

e na qual não foram investigadas variáveis econômico-financeiras. Seus objetivos foram o de 

quantificar os estabelecimentos de hospedagem localizados nos Municípios das Capitais de todos 

os Estados do País, e nos demais Municípios integrantes das Regiões Metropolitanas de 20 destas 

Capitais e das Regiões Integradas de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno e da Grande 

Teresina, assim como conhecer suas características e mensurar sua capacidade de hospedagem, 

em termos de número de unidades habitacionais e leitos, para os diversos tipos e categorias desses 

estabelecimentos. 

 

Também de maneira original, dentre os requisitos para a delimitação do âmbito da pesquisa está a 

localização geográfica das empresas investigadas. Não se trata mais das Unidades da Federação, 

mas de um conjunto de municípios que constituem as Capitais dos Estados, as Regiões 

Metropolitanas das Capitais e as Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE).  

 

A utilização de um recorte geográfico tão distinto das demais pesquisas econômicas do IBGE deve-

se ao seu objetivo. Realizada em parceria com o Ministério do Turismo, a pesquisa visava conhecer 

as condições de alojamento destinado a atender a demanda turística esperada com a realização 

dos grandes eventos, tais como a Copa das Confederações (2013), a Copa do Mundo (2014) e os 

Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, em 2016. 

 

Deve-se destacar que o âmbito geográfico da PSH está intima e diretamente ligado ao local dos 

eventos turísticos. Reforça-se, assim, o conceito do turismo enquanto uma atividade econômica 

exercida localmente. Em outras palavras, é a existência de um destino turístico que cria a 

possibilidade de constituição de empresas ou estabelecimentos pertencentes às atividades 

características de turismo.  

Outra inovação observada na PSH foi a investigação de variáveis estruturais que se distinguem das 

tradicionais variáveis econômico-financeiras das pesquisas do IBGE. Foram objeto de investigação 

itens como o tipo de estabelecimento, sua categoria e os tipos de acomodações para os hóspedes. 

A PSH demonstrou não apenas a necessidade de investigação de variáveis específicas ao turismo, 

como também da plausibilidade de sua execução. Ao final consolidaram-se informações pertinentes 
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ao número de estabelecimentos, número de unidades habitacionais, número de leitos e capacidade 

total de hóspedes. 

 

A unidade de investigação da PSH foi a unidade local, definida como o espaço físico, geralmente 

em área contínua, no qual uma ou mais atividades econômicas são desenvolvidas, correspondendo, 

na maioria das vezes, a cada endereço de atuação da empresa. Nessa pesquisa, as unidades locais 

são tratadas como estabelecimentos de hospedagem. Não fizeram parte da pesquisa os 

estabelecimentos correspondentes às unidades administrativas sem faturamento, tais como: sedes 

isoladas de empresas, escritórios de representação, escritórios contábeis, estacionamentos, 

depósitos etc. 

 

A PSH foi aplicada no universo dos estabelecimentos que atenderam aos seguintes requisitos: 

 

 Estar em situação ativa no Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) do IBGE, 

independentemente do número de pessoas ocupadas, nas seguintes classes da 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0): 

 55.10-8 - Hotéis e similares; e 

 55.90-6 - Outros tipos de alojamento não especificados. 

 

 Pertencer à empresa sujeita ao regime jurídico das entidades empresariais, excluindo-se, 

portanto, órgãos da administração pública direta e instituições privadas sem fins 

lucrativos; e 

 Estar localizado nos Municípios das Capitais, nas Regiões Metropolitanas das Capitais 

ou nas Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE). 

 
Deve-se destacar que a investigação dos estabelecimentos de alojamento localizados em 

municípios específicos, sendo alguns deles de baixa densidade demográfica, não representou um 

obstáculo à realização da Pesquisa nem à divulgação de resultados agregados. 

 

O cadastro de informantes da pesquisa foi construído com base no CEMPRE do IBGE, atualizado 

pela RAIS, ano de 2010 (disponível no IBGE no momento da pesquisa), e pelo Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED), ambos do Ministério do Trabalho e Emprego. 
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2.3 Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) 

 

A Pesquisa Mensal de Serviços tem por objetivo produzir indicadores que permitam o 

acompanhamento da evolução conjuntural do setor de serviços empresariais não financeiros e de 

seus principais segmentos.  

 

Iniciada em janeiro de 2011, apresenta 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. 

 

Deve-se atentar para o âmbito da PMS tal como apresentada em suas notas técnicas. Nelas está 

descrito que:  

 

A PMS investiga as empresas de serviços que possuam 20 ou mais Pessoas 
Ocupadas, cuja receita provenha, predominantemente da atividade de prestação de 
serviços e estar sediada no território nacional. Para as Unidades da Federação da 
Região Norte (Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins) são 
consideradas apenas as que estão sediadas nos municípios das capitais, com 
exceção do Pará, onde são consideradas aquelas que estão sediadas nos 
municípios da Região Metropolitana de Belém. 

 

 De modo análogo à PAS, as empresas investigadas pela Pesquisa Mensal de Serviços estão 

classificadas a partir de uma única atividade econômica, a sua atividade principal. Nesse caso, as 

empresas pertencentes às atividades características do turismo que exerçam mais de um tipo de 

serviço forneceram os valores brutos de suas receitas independentemente de serem oriundos da 

prestação de serviços turísticos. Esta definição de unidade de investigação pode significar uma 

avaliação distinta da realidade no tocante à receita gerada em uma dada localidade.  

 

Em sua metodologia, a PMS informa que o levantamento dos dados das empresas é feito por 

amostra censitária de âmbito nacional para as empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas. As 

empresas com menos de 20 pessoas ocupadas não são investigadas pela PMS. Também não são 

pesquisadas as empresas sediadas em municípios do interior dos estados da região Norte.  
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As limitações do âmbito da PMS acabam por impossibilitar o efetivo acompanhamento da evolução 

conjuntural do setor de serviços empresariais não financeiros e de seus principais segmentos. Isto 

porque no setor de serviços, em geral, e nas atividades características de turismo em particular há 

um forte predomínio das empresas de pequeno e médio porte.  

 

Assim sendo, dados os diferentes impactos que a evolução da conjuntura impõe às empresas 

segundo seu porte, a PMS pode estar ora superavaliando, ora subavaliando a evolução conjuntural 

das empresas classificadas nas atividades características do turismo. É sabido que, em uma 

conjuntura macroeconômica adversa, os impactos negativos dessa realidade são mais fortemente 

percebidos nas empresas de menor porte, maioria dentre as empresas pertencentes às ACT, 

enquanto que em um ambiente conjuntural favorável, o crescimento e a constituição de pequenas 

empresas acabam por impactar mais positivamente no comportamento do conjunto das empresas 

ligadas à atividade do turismo. 

 

Para o acompanhamento da evolução conjuntural do turismo enquanto atividade econômica, 

portanto, a PMS apresenta importantes limitações em seu âmbito.  

 

Predominantemente determinada por empresas de pequeno porte, as atividades características do 

turismo tendem a apresentar um elevado grau de espalhamento geográfico. A limitação da 

investigação da PMS a apenas empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas pode restringir o 

âmbito geográfico investigado, concentrando-se nos municípios com maior densidade populacional 

e não necessariamente nos municípios com efetiva ou potencial vocação turística. 

 

O plano amostral da pesquisa tem como meta a divulgação de indicadores de receita nominal e de 

volume segundo a seguinte discriminação: 

 

 Índice de Serviços - Índice geral, sem detalhamento por atividade, para o Brasil e 27 

Unidades da Federação; 

 

 Índices de Serviços por Atividades - Para o grupo de atividades relacionadas abaixo são 

divulgados índices em nível Brasil: 

 Serviços prestados às famílias  

 Serviços de alojamento e alimentação; e 

 Outros serviços prestados às famílias.  



 
 

20 
 

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. 

 Serviços de informação e comunicação  

 Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC): 

 Telecomunicações; e 

 Serviços de tecnologia da informação.  

 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias. 

 Serviços profissionais, administrativos e complementares  

 Serviços técnico-profissionais; e  

 Serviços administrativos e complementares.  

 Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio 

 Transporte terrestre;  

 Transporte aquaviário;  

 Transporte aéreo; e 

 Armazenagem, serviços auxiliares dos transportes e correio.  

 Outros serviços. 

 

 Para um conjunto de 12 Unidades da Federação selecionadas - Ceará, Pernambuco, 

Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, 

Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal - são produzidos indicadores para os seguintes 

grupos:  

 Serviços prestados às famílias; 

 Serviços de informação e comunicação;  

 Serviços profissionais, administrativos e complementares; 

 Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio; e 

 Outros serviços. 

 

A Pesquisa Mensal de Serviços se propõe de modo mais específico a divulgar um Índice de 

Atividades Turísticas (IATUR). Esse índice é construído através do agrupamento das seguintes 

atividades:  

 

  Alojamento e alimentação;  

  Serviços culturais, desportivos, de recreação e lazer;  

  Locação de automóveis sem condutor;  

  Agências de viagens e operadoras turísticas;  

 Transportes turísticos;  
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 Transporte rodoviário de passageiros em linhas regulares intermunicipais, interestaduais 

e internacionais;  

 Trens turísticos, teleféricos e similares;  

 Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares;  

 Outros transportes aquaviários; e  

 Transporte aéreo de passageiros. 

 

Na nota metodológica que apresenta o Índice de Atividades Turísticas não há um detalhamento 

exaustivo dos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que constituem 

esses grupos de atividades. Ainda assim, vale destacar, que este IATUR se limita apenas ao nível 

Brasil e às seguintes Unidades da Federação: Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito 

Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito 

Federal, e ainda sem a desagregação por atividades que compõem o índice. 

 

A adequação do indicador relativo às atividades turísticas da PMS, ao seu objetivo de 

acompanhamento da evolução conjuntural do turismo no Brasil, implica a ampliação tanto das 

unidades de investigação no tocante ao seu porte, quanto na maior abrangência geográfica da 

pesquisa.  

 

 

2.4 Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) 

 

O Cadastro Central de Empresas tem por objetivo: 

 

 Reunir informações cadastrais e econômicas de empresas e outras organizações 

formalmente constituídas e presentes no território nacional, inscritas no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da Secretaria da Receita Federal, e suas 

respectivas unidades locais, que declararam informações às pesquisas econômicas do 

IBGE ou aos registros administrativos do Ministério do Trabalho e Emprego; 

 Fornecer dados econômicos agregados sobre: pessoal ocupado total; pessoal 

assalariado; pessoal assalariado médio anual; salários e outras remunerações; receitas 

bruta e líquida; e serviços das empresas oriundas da pesquisa; e 

 Ser um importante acervo de dados sobre a atividade econômica do País. 
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O CEMPRE é atualizado anualmente pelo IBGE, conjugando informações provenientes das 

pesquisas do IBGE na área da indústria, construção, comércio e serviços e da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), este último fornecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

Os principais dados cadastrais das empresas e de outras organizações contidas no CEMPRE são: 

razão social, código da natureza jurídica, classificação da atividade econômica principal, ano de 

fundação, endereço completo do estabelecimento e nome fantasia das unidades locais (IBGE, 

2014). 

 

Os dados referentes à inclusão de registros de vínculos da RAIS – Lote Complementar passaram a 

ser incorporados nos registros do CEMPRE. Essa inclusão de registros da RAIS visa a uma maior 

precisão nas estatísticas providas pelo CEMPRE. (IBGE, 2014).  

 

 

2.4.1 Critérios para a seleção das unidades ativas do CEMPRE 

 

Até o ano de 2006, eram consideradas unidades ativas para fazer parte do âmbito das estatísticas 

do CEMPRE as empresas e organizações que atendiam aos seguintes requisitos: 

 

 Empresas e organizações informantes das pesquisas econômicas anuais do IBGE ou 

declarantes da RAIS, com situação normal de funcionamento; e 

 Empresas e outras organizações que apresentaram situação cadastral indicando 

encerramento das atividades até o dia 31 de dezembro do ano de referência, via RAIS, 

ou via pesquisas econômicas anuais do IBGE. 

 

A partir da divulgação das Estatísticas do Cadastro Central de Empresas em 2007, a metodologia 

para a identificação das unidades ativas foi alterada. Os critérios de seleção baseiam-se na 

condição da atividade, o número de pessoas assalariadas e o indicador de atividades da RAIS. O 

novo critério de unidades ativas do CEMPRE considera as seguintes situações: 

 

 Empresas e organizações provenientes da RAIS ou das pesquisas econômicas anuais 

do IBGE que tinham 5 ou mais pessoas ocupadas assalariadas até o dia 31 de dezembro 
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do ano de referência, independentemente da situação cadastral ou de qualquer outra 

informação; 

  Empresas e organizações com 0 a 4 pessoas ocupadas assalariadas, que se declararam 

como “em atividade” na RAIS no ano de referência e que não tenham nenhum indicativo 

de inatividade nas pesquisas econômicas anuais do IBGE; e 

 Empresas e organizações que tiveram informação econômica nas pesquisas econômicas 

anuais do IBGE, independentemente da situação cadastral e condição de atividade 

informada na RAIS (IBGE, 2014). 

 

Deve-se ressaltar que esta mudança metodológica no critério de seleção de unidades ativas do 

CEMPRE tem como objetivo fornecer estatísticas econômicas mais confiáveis e mais próximas da 

realidade econômica do País. No entanto, não constam dados referentes às empresas e 

organizações com unidades ativas nos municípios do interior das Unidades da Federação (UF). 

 

 

2.4.2 Âmbito de dados do CEMPRE 

 

O CEMPRE engloba em seus bancos de dados o registro de pessoas jurídicas inscritas no CNPJ 

independentemente da atividade econômica exercida ou da natureza jurídica. 

 

Foram consideradas Empresas as pessoas jurídicas classificadas com natureza jurídica de 

entidades empresariais (código de natureza jurídica iniciado por 2); de pessoas físicas com CNPJ 

(código 4), excetuando-se os Microempreendedores Individuais (MEI); Entidades Sem Fins 

Lucrativos (código 3); e Organizações Internacionais e Extraterritoriais (código 5). 

 

Neste caso, somente são consideradas informações de empresas e organizações ativas 

estabelecidas no País. As empresas e organizações ativas estabelecidas fora do País e as 

fundações são excluídas do alcance do CEMPRE. (IBGE, 2014). 
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2.4.3 Classificação das atividades econômicas 

 

As empresas e outras organizações que compõem o CEMPRE são classificadas segundo os 

códigos da CNAE 2.0. 

 

A metodologia utilizada para a atribuição da classificação de atividade principal no CEMPRE segue 

a seguinte hierarquia: 

 

 Organizações especiais, como prefeituras, órgãos da administração pública e algumas 

empresas públicas, através do acompanhamento da classificação ano a ano, a 

classificação é atribuída pela gerência do CEMPRE; 

 Pesquisas anuais do IBGE, para empresas e organizações; 

 Sistema de Atualização Cadastral (SIMCAD); 

 A classificação mais recente entre as pesquisas do IBGE e do SIMCAD nos três anos 

anteriores; e 

 No caso de não existirem os registros acima descritos, permanece a classificação 

econômica proveniente do registro administrativo do ano de 2012 (IBGE, 2014). 

A organização hierárquica dos códigos de classificação utilizados no CEMPRE obedece aos 

critérios estabelecidos pela Comissão Nacional de Classificação (CONCLA), que determina para a 

CNAE 2.0 uma classificação estruturada de forma hierarquizada em cinco níveis, com 21 seções, 

87 divisões, 285 grupos, 673 classes e 1301 subclasses. A CONCLA estabelece ainda que o quinto 

nível hierárquico, o das subclasses, é definido para uso da Administração Pública. No intuito de 

possibilitar a maior integração possível entre o Ministério do Turismo e o IBGE, faz-se necessário o 

desenvolvimento de um grupo de trabalho que possibilite ao Ministério do Turismo a utilização do 

banco de dados do CEMPRE em nível de subclasses. 

 

 

2.5 Economia do turismo - uma perspectiva macroeconômica 

 

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 análise e os resultados das 

atividades características de turismo a partir das informações contidas no Sistema de Contas 
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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). 

 

Espera-se a manutenção e a atualização desta importante série de estudos sobre a Economia do 

Turismo no Brasil não apenas no que se refere ao período investigado, como também na 

atualização dos resultados, haja vista a adoção da Classificação Nacional das Atividades 

Econômicas (CNAE 2.0) ocorrida a partir do ano de 2008. 

 

 

3. Conclusões e recomendações 

 

A melhoria das informações turísticas, a partir das pesquisas econômicas do IBGE, resulta antes 

de tudo de um aprofundamento das discussões metodológicas tanto da PAS quanto da PSH. 

 

De modo geral, o principal entrave ao desenvolvimento das estatísticas do turismo pelo IBGE reside 

na não observação das características do turismo enquanto atividade econômica e de sua 

especificidade no caso brasileiro. 

 

Já foi dito que o turismo é uma atividade local por excelência. Não se estuda ou analisa o turismo 

de um estado ou de um país, a partir de uma perspectiva generalista. Ao contrário, a construção do 

conhecimento da atividade econômica do turismo se dá a partir da identificação dos locais onde 

este se desenvolve, das características que ele apresenta e do tipo de turista que ele atrai.  

 

Na realidade brasileira, os estados que se apresentam como os principais destinos das viagens 

nacionais pelos turistas brasileiros são objeto de uma cobertura menos detalhada na PAS, em 

termos de detalhamento das atividades econômicas do turismo investigadas, do que aquelas 

Unidades da Federação caracterizadas como sendo as principais origens das viagens nacionais 

pelos turistas brasileiros. 

 

Desse modo os efeitos do turismo, enquanto atividade econômica, de promover o desenvolvimento 

econômico e a geração de empregos e renda aparecem subestimados justamente nos estados nos 

quais ele mais atua. 
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Ainda em relação ao âmbito geográfico e consequentemente à regionalização dos dados coletados 

pela PAS, observa-se a necessidade de ampliação da cobertura de investigação em nível de 

municípios tal como realizado na PSH. Não se trata, portanto, de apenas selecionar empresas 

classificadas com um código CNAE específico ao turismo que atuem em uma Unidade da 

Federação.  

 

De modo análogo à PSH, trata-se de investigar as empresas classificadas com os códigos de 

classificação CNAE em nível de município, em particular naqueles onde o turismo é ou pode ser 

particularmente relevante. 

 

Esta limitação geográfica imposta atualmente à investigação e estimação das variáveis econômico-

financeiras nas Unidades da Federação, onde o turismo se apresenta como mais relevante, se 

agrava ainda mais quando observada a metodologia utilizada na PAS para o levantamento dos 

dados das empresas. Realizam-se por meio de uma amostra censitária de âmbito nacional para as 

empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas e, para aquelas com menos de 20 pessoas ocupadas, 

são pesquisadas através de uma amostra probabilística.  

 

Ora, sendo o turismo uma atividade exercida primordialmente por empresas de pequeno porte, 

localizadas muitas vezes em regiões de baixa densidade populacional quando comparada aos 

municípios das capitais e de suas regiões metropolitanas, é de se supor que estas também estejam 

subestimadas nos resultados estimados pela PAS. 

 

Não se trata, é claro, de se propor uma amostra censitária às empresas que atuem com menos de 

20 pessoas ocupadas, mas de garantir, em seus critérios de seleção, uma maior possibilidade para 

que as empresas de pequeno porte localizadas nos municípios notadamente de efetiva vocação 

turística sejam escolhidas por meio do processo de amostragem aleatória. 

 

Com o intuito de conhecer e avaliar as condições estruturais das empresas características do 

turismo no Brasil faz-se necessário, ainda, a inclusão de variáveis que transcendam a perspectiva 

econômico-financeira presente no questionário da PAS. Nesse sentido a Pesquisa de Serviços de 

Hospedagem, realizada em 2011, em parceria com o Ministério do Turismo demonstrou a 

necessidade e a possibilidade dessa investigação independentemente do porte das empresas 

investigadas. 
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Por fim, sugere-se a partir do CEMPRE uma avaliação detalhada das empresas pertencentes às 

atividades características do turismo. Por ser o banco de dados utilizado pelo IBGE para a 

constituição do Cadastro Básico de Seleção de suas pesquisas e por ser este alimentado por 

diferentes registros administrativos e pelas diferentes pesquisas econômicas do IBGE, o CEMPRE 

reúne as variáveis que possibilitam desenhar o mais completo quadro de atuação das empresas e 

estabelecimentos das atividades características do turismo. Para tanto, faz-se necessário o 

desenvolvimento de um grupo de trabalho que possibilite ao Ministério do Turismo a utilização do 

banco de dados do CEMPRE em nível de subclasses. 

 

Contemplando informações relativas à classificação das empresas, de seu endereço, do número 

de pessoas que ocupa e do montante de salários pagos, o CEMPRE possibilita avaliar, ao longo do 

tempo, o grau de representatividade que as amostras da Pesquisa Anual de Serviços têm 

apresentado para o conjunto das Unidades da Federação, sem a aplicação dos detalhamentos 

observados na PAS. 

 

Vale ressaltar que a adequação da cobertura das empresas investigadas à realidade do turismo 

brasileiro possibilitará um aperfeiçoamento nos resultados em nível nacional, e, adicionalmente, nas 

estimativas regionalizadas das variáveis investigadas. 

 

Também é importante mencionar que a maior acurácia na investigação do turismo, pelo lado da 

oferta, põe a possibilidade de uma investigação, pelo lado da demanda, mais precisa e objetiva 

gerando as condições necessárias para a construção da Conta Satélite de Turismo tanto em nível 

nacional quanto em nível subnacional.    

 

O estudo e a avaliação das empresas e estabelecimentos classificados com os códigos CNAE 

específicos às atividades características do turismo constitui-se em uma importante área de 

colaboração entre o Ministério do Turismo e o IBGE em prol do aprimoramento das estimativas das 

variáveis econômico-financeiras e as características estruturais do turismo e da construção da CST. 

 

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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É importante destacar que mensurações dos impactos econômicos do turismo não são 

exclusivamente capturadas por meio das pesquisas econômicas. O gasto em alojamento, por 

exemplo, constitui-se um dos mais importantes e significativos gastos dos visitantes. As formas 

como os visitantes realizam esses gastos podem ocorrer de distintas maneiras. Eles podem 

contratar o serviço de alojamento em empresas classificadas nas atividades características do 

turismo como prestadoras do serviço de alojamento, como também podem realizar esse gasto a 

partir da aquisição de uma segunda residência fora, portanto, de seu entorno habitual.  

 

De fato, a aquisição de habitações nos destinos turísticos pelos visitantes proporciona um impacto 

significativo e permanente na localidade visitada. É de importância ao turismo conhecer em que 

medida as pessoas adquirem, alugam ou arrendam domicílios como segunda moradia utilizada com 

uma finalidade turística. 

 

Nesse sentido, considera-se de fundamental importância a incorporação no censo demográfico de 

perguntas referentes à aquisição ou utilização de segundas moradias como gasto turístico por parte 

do entrevistado. A utilização do censo demográfico para o levantamento dessas informações 

constitui-se uma prática comum em diversos países. Apesar de fundamental, o levantamento dessa 

informação não é trivial e implicará uma cooperação bastante intensa entre o Ministério do Turismo 

e o IBGE. 
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