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INTRODUÇÃO 

 

Este documento apresenta o Relatório 3 - Diagnóstico com Usuários Reais e Potenciais do 

SITUR NACIONAL, 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 presente relatório técnico tem como principal 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 Atividades 2 (Diagnóstico com usuários reais e potenciais do SITUR 

NACIONAL) e 3 (Iniciativas para sanar deficiências do atual SITUR NACIONAL), e parte integrante 

do segundo produto contratual (1º Relatório de Avanço) do projeto de Diagnóstico e Plano Nacional 

Estratégico de Estatísticas Turísticas. 

 

O relatório inicia com o capítulo 1 descrevendo os aspectos metodológicos relacionados à execução 

das pesquisas quantitativa e qualitativa. Neste capítulo apresentam-se as informações das 

atividades realizadas previamente às pesquisas, bem como os documentos que foram construídos 

para a execução das pesquisas. 

 

O conteúdo técnico do relatório foi elaborado a partir da aplicação de duas pesquisas realizadas 

junto a uma base de usuários reais e potenciais do SITUR NACIONAL. A primeira pesquisa, de 

caráter quantitativo e 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 por 

meio 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 obteve-se um total de 294 respostas válidas (o TDR 

especificava um mínimo de 200 respostas válidas). Os resultados desta pesquisa compõem o 

capítulo 2 deste relatório. 

 

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 (o TDR especificava um 
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total de 25 entrevistas), 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” entre outros. Os 

resultados desta pesquisa compõem o capítulo 3 deste relatório e são acompanhados por citações 

aleatórias, na íntegra, que exemplificam os temas abordados em cada resultado.  

 

O capítulo 4 é formado a partir das conclusões unificadas entre os dados quantitativos e os 

resultados qualitativos das variáveis estudadas. É neste capítulo que se juntam as bases de dados 

das duas pesquisas para originar conclusões embasadas em dados das duas naturezas, 

complementando o diagnóstico com os usuários reais e potenciais do SITUR NACIONAL. 

 

O capítulo 5 é composto pelas recomendações oriundas das análises conjuntas das duas 

pesquisas, quantitativa e qualitativa, no contexto de proposições de melhoria e de iniciativas para 

sanar deficiências identificadas no atual SITUR NACIONAL. 

 

Por fim, cabe ressaltar que o Relatório 3 - Diagnóstico com Usuários Reais e Potenciais do Atual 

Sistema Nacional de Informação Turística - SITUR NACIONAL apresenta recomendações de 

atuação para melhoria do SITUR originadas das pesquisas e também da avaliação de experiências 

internacionais analisadas pela equipe do Consórcio FGV/FIPE. 
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1. Aspectos metodológicos 

 

A realização das pesquisas quantitativa e qualitativa foi proposta pelo Termo de Referência (TDR) 

de execução dos trabalhos, quando apresenta, no detalhamento das atividades 2 e 3, que compõem 

este relatório, as seguintes indicações: 

 

- “Selecionar amostra representativa de diferentes grupos ou segmentos de 
usuários, realizando entrevistas com no mínimo 200 respostas válidas;  
 

- Realizar entrevistas em profundidade, gravadas, com pelo menos, 25 usuários 
representativos dos diferentes segmentos de usuários”.  

 

Desta forma, a pesquisa quantitativa foi elaborada com o objetivo de atestar a opinião dos usuários 

reais e potenciais do SITUR NACIONAL, a partir do uso da frequência de respostas a um conjunto 

de perguntas propostas em um questionário disponibilizado na internet autopreenchível. 

 

A amostra da pesquisa foi determinada no Termo de Referência como um mínimo de 200 

questionários válidos. A base de dados que compôs a lista de respondentes utilizada foi elaborada 

pela equipe do Consórcio FGV/FIPE a partir de uma base inicial fornecida pelo MTUR, somada a 

uma base ampliada de instituições acadêmicas, associações de classe e órgãos oficiais de turismo 

estaduais e municipais agregadas pelo Consórcio. A base final unificada consolidou um total de 

2.080 endereços eletrônicos.  

 

Conforme indicado no TDR, a construção da base teve por objetivo abranger diferentes grupos de 

usuários. Dessa forma, a distribuição final da base apresentou a seguinte estrutura: 

 

Tabela 1 - Respondentes por tipo de instituição 

(continua) 

Tipo de instituição Quantidade 

Universidades 160 

Secretaria de turismo e órgãos distritais 8 

Secretaria de turismo e órgãos estaduais 419 

Administração federal 169 

Secretaria de turismo e órgãos municipais 649 

Associações 229 

Fóruns e conselhos 85 

(conclusão) 

Tipo de instituição Quantidade 
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Organismos financeiros 19 

Empresas privadas 266 

Sistema S 76 

Total geral 2.080 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE.  

 

Os endereços eletrônicos também possibilitaram a cobertura de todo o território nacional, tendo 

sido enviado convites à participação das instituições de todo o Brasil, conforme demonstrado na 

Tabela 2 a seguir: 

 

Tabela 2 - Respondentes por Unidade da Federação 

Unidade da Federação Quantidade 

Acre-AC 47 

Alagoas-AL 48 

Amapá-AP 23 

Amazonas-AM 73 

Bahia-BA 129 

Ceará-CE 87 

Distrito Federal-DF 142 

Espírito Santo-ES 65 

Goiás-GO 98 

Maranhão-MA 60 

Mato Grosso-MT 58 

Mato Grosso do Sul-MS 67 

Minas Gerais-MG 141 

Pará-PA 59 

Paraíba-PB 32 

Paraná-PR 95 

Pernambuco-PE 74 

Piauí-PI 77 

Rio de Janeiro-RJ 153 

Rio Grande do Norte-RN 59 

Rio Grande do Sul-RS 125 

Rondônia-RO 24 

Roraima-RR 23 

Santa Catarina-SC 109 

São Paulo-SP 127 

Sergipe-SE 33 

Tocantins-TO 52 

Total geral 2.080 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

A base de dados final foi apresentada e validada pelo Ministério do Turismo para que, dessa forma, 

fosse dado início às pesquisas. Paralelamente à construção e aprovação da base de dados para a 
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realização da pesquisa, a equipe do Consórcio FGV/FIPE trabalhou na elaboração do questionário 

que seria utilizado. Atendendo aos objetivos de identificar o conhecimento, uso atual de informações 

e necessidades dos usuários, o questionário foi construído em seis blocos, a saber: 

 

 Bloco 1 - Conhecimento dos produtos oferecidos pelo Sistema de Informação Turística 

(SITUR); 

 Bloco 2 - Uso dos produtos e informações oferecidas pelo SITUR; 

 Bloco 3 - Valoração dos produtos e serviços do SITUR; 

 Bloco 4 - Necessidades de informação estatística sobre o turismo; 

 Bloco 5 - Relação com os usuários e organização do SITUR; e 

 Bloco 6 - Identificação do entrevistado. 

 

Todas as perguntas eram objetivas, com opções simples ou múltiplas, além das perguntas com 

informações do entrevistado. No total, o questionário apresentou 60 perguntas, estruturadas 

conforme figura apresentada a seguir. 

 

Figura 1 - Estrutura do questionário 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Entre os meses de outubro de 2014 e março de 2015, o Consórcio FGV/FIPE encaminhou ao MTUR 

um total de 6 (seis) versões do questionário. Neste período, o documento recebeu contribuições 

dos técnicos e do consultor especialista Antônio Massieu do Ministério do Turismo. As sugestões 

de alterações foram incorporadas na versão final, aprovada pelo MTUR, e se encontra disponível 

no Anexo 1 deste relatório. 

 

• 05 perguntasBLOCO 1

• 08 perguntasBLOCO 2

• 18 perguntasBLOCO 3

• 14 perguntasBLOCO 4

• 09 perguntasBLOCO 5

• 06 perguntasBLOCO 6
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Na sequência o questionário foi inserido em uma plataforma web, gerado o link de acesso à 

pesquisa para a realização de testes e, posterior, início da pesquisa. O Consórcio FGV/FIPE 

realizou testes de aplicação do questionário e encaminhou o link de acesso para que o MTUR 

também realizasse os testes. A partir da aprovação do MTUR, a pesquisa foi então iniciada.  

 

Foi criado um e-mail institucional pela equipe do Consórcio FGV/FIPE, hospedado no servidor da 

FGV, de onde foi gerenciada a aplicação dessa pesquisa. A partir desse e-mail, foi enviado convite 

para todos os endereços da base de dados. A coleta ocorreu no período de 12 de março a 17 de 

abril de 2015. No dia 24/03/2015 foi encaminhado um e-mail de reforço do convite de participação 

na pesquisa, com o intuito de ampliar a cobertura de respostas. 

 

Ao término da coleta, foram obtidas 294 respostas válidas, de acordo com a seguinte distribuição: 

 

Gráfico 1 - Respondentes do questionário aplicado por tipo de instituição 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

A distribuição dos respondentes por UF é apresentada na Tabela 3 a seguir. 

Tabela 3 - Respondentes do questionário aplicado, por Unidade da Federação 

Unidade da Federação Quantidade 

Acre-AC 8 

Alagoas-AL 6 
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Unidade da Federação Quantidade 

Amapá-AP 2 

Amazonas-AM 7 

Bahia-BA 14 

Ceará-CE 12 

Distrito Federal-DF 21 

Espírito Santo-ES 5 

Goiás-GO 9 

Maranhão-MA 5 

Mato Grosso-MT 7 

Mato Grosso do Sul-MS 5 

Minas Gerais-MG 16 

Pará-PA 10 

Paraíba-PB 8 

Paraná-PR 37 

Pernambuco-PE 10 

Piauí-PI 7 

Rio de Janeiro-RJ 22 

Rio Grande do Norte-RN 8 

Rio Grande do Sul-RS 19 

Rondônia-RO 3 

Roraima-RR 9 

Santa Catarina-SC 11 

São Paulo-SP 25 

Sergipe-SE 5 

Tocantins-TO 3 

Total geral 294 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

A base de dados final com as informações e respostas dos 294 respondentes encontra-se 

disponibilizada no Anexo 3 deste relatório e será entregue em CD devido ao tamanho do arquivo. 

 

Em relação à pesquisa qualitativa, a seleção do público-alvo se deu a partir da identificação de um 

total de 43 atores selecionados previamente pelo Ministério do Turismo. Dentre estes atores 

encontravam-se: gestores do próprio MTUR; gestores de órgãos oficiais de pesquisa (tais como 

IBGE e IPEA); gestores de órgãos federais que mantêm interface com a atividade turística (ANAC, 

INFRAERO, Polícia Federal, BACEN); gestores de outros ministérios também relacionados à 

atividade turística como (MDIC, MMA); gestores estaduais de turismo, associações de classe, 

sistema “S” (SEBRAE, SENAC e SESC); academia e bancos de financiamento público e 

internacional (BNDES, BID). 
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A partir desta primeira lista de atores selecionados, o MTUR indicou o grupo de 25 prioritários a 

serem entrevistados. Para substituição dos entrevistados indisponíveis foi consultada novamente a 

base inicial para identificar novos nomes, e escolheu-se quando possível, um que atuasse na 

mesma área, com a devida consulta e aprovação prévia do MTUR. 

 

Assim, a partir da definição dos entrevistados, o Ministério do Turismo encaminhou um ofício 

eletrônico aos entrevistados selecionados em cada uma das entidades selecionadas informando 

sobre a realização da pesquisa e informando que o Consórcio FGV/FIPE entraria em contato para 

o agendamento das entrevistas. Os entrevistados localizados em Brasília-DF e Rio de Janeiro-RJ 

foram presencialmente, enquanto que com os demais atores foram realizadas entrevistas remotas 

por telefone.  

 

As entrevistas ocorreram no período de 28 de maio a 19 de junho de 2015 e foram entrevistados 

um total de 30 usuários, ultrapassando o número estabelecido no TDR de 25 entrevistas. A lista dos 

entrevistados, com as informações sobre a entrevista é apresentada no Anexo 2 deste relatório. 

 

Todas as 30 entrevistas foram gravadas e as transcrições destes áudios estão disponibilizados em 

CD devido ao seu tamanho. 

 

A pedido do Ministério do Turismo, foi elaborado um documento contendo orientações gerais da 

pesquisa, tais como procedimentos para os agendamentos, procedimentos recomendados para a 

realização das entrevistas, roteiro sequencial para realização das entrevistas. Este documento está 

disponibilizado no Anexo 7 deste relatório. 

 

Para a realização das entrevistas, foi elaborado um Roteiro das Entrevistas. Entre os meses de 

outubro de 2014 e março de 2015, o Consórcio FGV/FIPE encaminhou ao MTUR um total de 6 

(seis) versões do roteiro. Neste período, o documento recebeu contribuições dos técnicos e do 

consultor especialista do Ministério do Turismo. As sugestões de alterações foram incorporadas na 

versão final, aprovada pelo MTUR, que se encontra disponível no Anexo 4 deste relatório. 

 

Reitera-se que no decorrer do período de entrevistas, foram necessárias substituições de 

entrevistados previamente selecionados em razão de sua indisponibilidade. Contudo, a metodologia 

da pesquisa qualitativa proposta não realiza ponderação de opiniões nem atribui pesos diferentes 
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às opiniões dos entrevistados em razão da entidade a qual ele representa. Isto garante que este 

painel de especialistas selecionados tenha essa mobilidade necessária à conclusão dos trabalhos.  

 

Durante o período da pesquisa, foi entrevistado um total de 30 pessoas de diversos Municípios e 

Estados, com a maior parte dos entrevistados localizada em Brasília-DF. Na Tabela 4 é possível 

observar a distribuição dos Municípios-UF: 

 

Tabela 4 - Distribuição dos entrevistados por Município-UF 

Município-UF Entrevistas 

Belém-PA 1 

Brasília-DF 17 

Campo Grande-MS 1 

Curitiba-PR 1 

Fortaleza-CE 1 

Itajaí-SC 1 

Olinda-PE 1 

Porto Alegre-RS 2 

Recife-PE 1 

Rio de Janeiro-RJ 1 

São Paulo-SP 3 

Total geral 30 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

A metodologia de análise proposta é a de agrupamentos e formação de clusters, apresentada ao 

final da análise dos resultados da pesquisa qualitativa. Nesta metodologia, as respostas foram 

agrupadas em três grupos de respondentes, criados a partir do perfil dos respondentes e do padrão 

de uso das informações do SITUR: i) Usuários Especialistas Avançados (aqueles que demandam 

o uso de dados para realizar suas próprias análises, cruzamentos de informações e relatórios 

específicos); ii) Usuários Especialistas Técnicos (não demandam dados customizados, mas utilizam 

os resultados publicados em sua atividade profissional); e iii) Usuários Especialistas Leitores 

(acompanham os dados do setor de turismo porém utilizam os dados com menor frequência e de 

forma mais agregada). 

 

A partir destes grupos agregados, as análises indicam as necessidades de informações e principais 

opiniões acerca da situação atual do SITUR NACIONAL e as informações que cada grupo desejaria 

que fossem incorporadas ao SITUR NACIONAL FORTALECIDO. 
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2. Diagnóstico com usuários reais e potenciais do SITUR NACIONAL - 

Pesquisa Quantitativa 

 

Após finalizada a etapa de coleta dos dados, foi realizado o tratamento dos resultados por meio do 

software estatístico IBM Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS). Para as perguntas 

objetivas, foram elaborados gráficos de modo a demonstrar os resultados e facilitar a leitura a partir 

do uso das frequências absolutas. Para as perguntas subjetivas, as respostas foram exportadas e 

o tratamento foi realizado no Excel.  

 

Tabelas com resultados complementares estão apresentadas no Anexo 9, especificando os 

resultados de acordo com os grupos/segmentos de usuários, a partir da tipologia adotada: 

a) Associações Empresariais e Empresa Privada; b) Universidades; c) Municípios e Regiões; 

d) Estados, Secretarias de Turismo; e) Entidades sem Fins Lucrativos; f) Outros.  

 

Os resultados apresentados a seguir mostram as opiniões sobre o estágio atual de desenvolvimento 

do SITUR e as necessidades de informação estatística das instituições e dos diferentes atores no 

setor do turismo. Servem para uma primeira análise, que será aprofundada com entrevistas 

qualitativas, e darão base também para recomendações que visem contribuir para a melhoria da 

situação atual do SITUR NACIONAL. 

 

 

2.1 Conhecimento dos produtos oferecidos pelo SITUR 

 

Boa parte dos entrevistados (74,7%) conhecem a área de Dados e Fatos, portal do Ministério de 

Turismo onde são divulgadas as estatísticas do SITUR. Como a maior parte do público pesquisado 

é composto de pessoas que pretensamente têm interesse na utilização desses dados, 25,3% de 

pessoas que não conhecem o portal pode ser considerado um percentual alto. 
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Gráfico 2 - Conhecimento sobre a área de Dados e Fatos no portal do MTUR 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Entre os que conhecem a área Dados e Fatos, a periodicidade da consulta está bem distribuída. 

Entretanto, vale destacar que 77,2% fazem consultas no mínimo trimestralmente, sendo que, 

destes, 33,0% fazem trimestralmente, 29,9% mensalmente e 14,3% semanalmente. O restante faz 

consulta alguma vez ao ano. 

 

Gráfico 3 - Frequência de consulta à área de Dados e Fatos no portal do MTUR 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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O conhecimento sobre as publicações e relatórios estatísticos produzidos e divulgados pelo MTUR 

é de 71,7%. Já as notícias relacionadas à estatística de turismo divulgadas pelo MTUR nos meios 

de comunicação são lidas por 81% dos entrevistados. 

 

Gráfico 4 - Conhecimento das publicações e relatórios estatísticos produzidos e divulgados 

pelo MTUR 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Gráfico 5 - Conhecimento sobre notícias relacionadas às estatísticas de turismo, 

divulgadas nos meios de comunicação pelo MTUR  

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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Com relação à utilização de outras fontes que divulgam informações estatísticas de turismo, 72,7% 

dos entrevistados afirmaram que utilizam fontes além do portal do MTUR. 

 

Gráfico 6 - Acesso a sites de outras instituições, além do portal do MTUR, em busca de 

informação estatística de turismo 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Após a Pergunta 1.5 (acessa sites de outras instituições, além do Ministério do Turismo), o 

entrevistado poderia indicar uma ou mais fontes que utiliza para suas consultas. No total, foram 673 

respostas. O resultado completo encontra-se no Anexo 6, em que as fontes estão apresentadas da 

forma como foram feitas as menções. Em alguns casos, o respondente mencionou o endereço da 

página web e, em outros, o nome da instituição. Foram feitas limpezas apenas de digitação, 

padronizando, por exemplo, Ministério do Turismo, MTUR e Mtur. Da mesma forma, quando citado 

o portal da instituição, a padronização foi feita apenas alterando erros de digitação ou o formato no 

endereço eletrônico, instituindo-se como padrão o início www. Por exemplo, para o site do MTUR, 

havia duas formas: http://turismo.gov.br e www.turismo.gov.br, e a forma mantida foi a segunda. No 

entanto, caso o entrevistado tenha citado algum link específico, como a área Dados e Fatos ou 

Publicações, essa foi mantida (ex.: www.turismo.gov.br/dadosefatos). 

 

Em seguida, foram feitos agrupamentos de forma a identificar as fontes mais citadas. Nesse 

momento, todas as menções a uma instituição foram agrupadas. Por exemplo: MTUR, 

www.turismo.gov.br, www.turismo.gov.br/dadosefatos e www.cadastur.turismo.gov.br foi 
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contabilizado como MTUR. IBGE, www.igbe.gov.br e http://www.sidra.ibge.gov.br/ foi contabilizado 

como IBGE. Os resultados das instituições mais citadas estão apresentados no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 7 - Sites acessados em busca de informação estatística de turismo 

 
Nota 1: foram apresentados os principais resultados. As demais citações somam menos de 6% cada. 

Nota 2: apesar de a pergunta se referir a sites além do MTUR, alguns respondentes ainda mencionaram o MTUR. 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

 

2.2 Uso dos produtos e informações oferecidas pelo SITUR 

 

76,7% dos entrevistados fazem uso de informação estatística do SITUR em seus diferentes 

formatos de divulgação para sua atividade profissional, sendo que 30% o fazem porque é muito 

necessário e 46,7% fazem consultas pontuais.  
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Gráfico 8 - Uso de informação estatística do SITUR na atividade profissional 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Para as pessoas que responderam a opção “a” ou “b” na Pergunta 2.1 apresentada anteriormente, 

ou seja, as que usam de alguma forma as informações do SITUR, foi questionado qual tipo de 

informação é utilizada. O resultado demonstrou que a maior parte utiliza dados da demanda 

turística, seguido de dados da oferta. Os dados sobre contas econômicas, emprego e renda e 

tabelas e indicadores do MTUR também são utilizados por mais de 70% dos entrevistados. O único 

dado que apresentou pouca menção foram os microdados do SITUR. Os resultados são 

apresentados abaixo: 

 

 Demanda turística - dados como número de viajantes, suas características, lugar/país de 

residência, destino, motivo da viagem, número de pernoites, gastos, tipo de alojamento 

(90,9% utiliza); 

 Oferta turística - dados de empresas e estabelecimentos turísticos, ocupação hoteleira, 

preços, emprego (87,4% dos usuários); 

 Contas econômicas ou outra informação econômica do turismo - dados relacionados a 

fluxos financeiros, saldo da balança comercial de turismo, saldo da conta de viagens 

internacionais (73% dos entrevistados); 

 Dados de emprego e renda do setor - informações relacionadas ao número de empregos 

gerados e média salarial de mercado por exemplo (74,8% utilizam tais dados); 

 Tabelas e indicadores publicados no portal do MTUR - Dados e Fatos (78,3% dos 

usuários); 
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 Pesquisas de Conjuntura Econômica - Boletim de Desempenho Econômico do Turismo e 

Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo (70% dos usuários); e 

 Microdados produzidos pelo SITUR (24,3% utilizam). 

 

Gráfico 9 - Uso das informações do SITUR na atividade profissional 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

 

2.3 Valoração dos produtos e serviços do SITUR 

 

2.3.1 Causas da falta de uso do SITUR 

 

Esse bloco de perguntas foi aplicado aos usuários que responderam que não fazem uso de 

informação estatística do SITUR, em sua atividade profissional, em diferentes formatos de 

divulgação (Pergunta 2.1).  

Do total de entrevistados que informaram não fazer uso de informações estatísticas do SITUR, com 

relação às causas para a falta de uso do SITUR, 42,9% assinalaram que não utilizam o Sistema 

porque não tem interesse nos dados e 57,1% não encontram o que precisam ou não encontram 

dados relevantes. Dentre esses últimos, os motivos apontados foram: faltam conteúdos e 
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indicadores de interesse (77,5%); a informação está desatualizada (60%) e falta informação no nível 

geográfico de interesse – região, estado ou município (87,5%). 

 

Gráfico 10 - Motivo pelo qual não fez uso dos produtos e informações estatísticas do SITUR 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Gráfico 11 - Motivo pelo qual o usuário não fez uso dos produtos e informações estatísticas 

do SITUR, se não encontra o que precisa ou não encontra dados relevantes 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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2.3.2 Adequação do conteúdo do SITUR 

 

Esse bloco de perguntas foi aplicado aos usuários que responderam que fazem uso de informação 

estatística do SITUR, em sua atividade profissional, em diferentes formatos de divulgação (Pergunta 

2.1). Os resultados estão apresentados a seguir. 

 

 Demanda turística - o conteúdo é considerado adequado para 35,2% dos usuários. No 

entanto, quase metade assinala algum tipo de insuficiência – para 39,1% faltam 

informações relevantes e para 10,5% faltam muitas informações relevantes. Os demais 

15,2% não souberam responder. 

 

 Oferta turística - o conteúdo é considerado adequado para 30,5% dos usuários. Porém, 

mais da metade assinala algum tipo de insuficiência – para 39,1% faltam algumas 

informações relevantes e para 15,2% faltam muitas informações relevantes. Os demais 

15,2% não souberam responder. 

 

 Emprego e renda - um menor número de pessoas considerou o conteúdo adequado (27% 

dos usuários). Quase metade indicou algum tipo de insuficiência – para 35,1% faltam 

algumas informações relevantes e para 12,2% faltam muitas informações relevantes. Um 

número maior de respondentes não soube responder (25,7%). 

 

Gráfico 12 - Adequação do conteúdo do SITUR (indicadores, características e variáveis)  

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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2.3.3 Periodicidade de atualização dos indicadores 

 

Os respondentes foram questionados quanto à atualização dos dados do MTUR e de outros órgãos 

federais. Os dados são apresentados a seguir. 

 MTUR - 29,6% consideraram que os dados são atualizados, 48,3% indicaram que os 

dados são pouco atualizados e apenas 4,3% qualificaram os dados como desatualizados. 

O restante (17,8%) não soube responder. 

 Órgãos federais (IBGE, Banco Central etc.) - 33,5% consideraram que os dados são 

atualizados, 38,2% indicaram que os dados são pouco atualizados e apenas 4,8% 

qualificaram os dados como desatualizados. O restante (23,5%) não soube responder. 

 

Gráfico 13 - Avaliação sobre a periodicidade de atualização dos indicadores publicados 

 
Nota: entre os órgãos federais citados na pesquisa estão IBGE e Banco Central. 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

 

2.3.4 Adequação da abrangência geográfica dos indicadores 

 

Os respondentes foram questionados quanto à adequação da abrangência geográfica – nacional, 

estadual e municipal – dos indicadores publicados no SITUR. Os dados são apresentados a seguir. 
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 Os dados em nível nacional foram os que tiveram mais assinalações positivas – 21,8% 

os consideraram adequados. Em nível estadual esse percentual foi de 9,1% e em nível 

municipal de 3,9%.  

 O percentual de entrevistados que considerou que os dados podem ser melhorados foi 

de 61,3% para o nível nacional, 49,6% para o nível estadual e 36,5% para o municipal.  

 Quanto à insuficiência dos dados, foram apenas 5,2% de assinalações em nível nacional, 

porém esse percentual foi alto tanto em nível estadual quanto municipal – 30,9% e 50%, 

respectivamente.  

 

Gráfico 14 - Dados publicados com informações em nível federal, estadual e municipal 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

 

2.3.5 Avaliação de diferentes ferramentas de divulgação de dados 

 

Os dados a seguir se referem à avaliação das ferramentas de divulgação do MTUR, IBGE e BACEN: 

 

 Os relatórios do MTUR foram considerados os mais adequados (30,5% dos 

entrevistados), seguido da área de Dados e Fatos do MTUR (26,5%) e das pesquisas e 
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dados do IBGE (25,6%). As pesquisas e os dados do BACEN são adequados segundo 

17% dos entrevistados.  

 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. 

 O percentual de pessoas que assinalou que as ferramentas podem ser muito melhores 

não foi alto – 12,2% quanto à área de Dados e Fatos, 10,4% para os Relatórios do MTUR, 

13,5% para os dados e pesquisas do IBGE e 9,6% para o BACEN. 

 O percentual de pessoas que não soube responder (29,5%) foi alto para os dados e 

pesquisas do BACEN, indicando o pouco uso dessas informações. 

 

Gráfico 15 - Avaliação das ferramentas de divulgação 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

 

2.3.6 Qualidade da informação do SITUR 

 

A seguir é apresentado o resumo da avaliação quanto à qualidade da informação do SITUR. Os 

gráficos mostram os resultados completos da Pergunta 3.9 (Como o(a) senhor(a) julga a qualidade 

da informação do Sistema de Informação Turística), em relação aos seguintes itens: 
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1. Relevância1 - 68,3% avaliaram como boa e 24,8% como regular. Apenas 1,7% 

consideraram baixa. Esse foi o item melhor avaliado; 

2. Credibilidade2 - para 61,3% é boa, para 28,7% regular e para 3,5% baixa; 

3. Precisão3 - Apenas 38,3% classificaram como boa, 44,7% como regular e 7,4% como 

baixa; 

4. Pontualidade4 - para 23,5% é boa, para 50,4% regular e para 15,7% é baixa. Foi um dos 

piores itens avaliados; 

5. Acessibilidade5 - 47,8% consideraram boa, 37,4% regular e 8,7% baixa; 

6. Facilidade de interpretação6 - 47,8% avaliaram como boa e 40,9% como regular e 5,2% 

consideraram baixa; e 

7. Coerência7 - para 51,3% é boa, para 33,9% é regular e para 6,1% é baixa.  

 

Gráfico 16 - Avaliação sobre a qualidade da informação do SITUR 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

                                                

1 Importância, contribuição ou benefício obtido com a utilização das estatísticas. 
2 Confiança dos usuários nos dados baseados na imagem da instituição produtora. 
3 Nível de exatidão dada pelos valores estimados e seus valores reais desconhecidos. 
4 Período de tempo decorrido entre a data de produção do dado e de sua disponibilização. 
5 Disponibilidade e facilidade de acesso à informação nos locais de publicação. 
6 Grau de compreensão e uso adequado das informações pelos usuários. 
7 Nível de consistência metodológica que torna os dados padronizados e comparáveis. 
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Para 68,3% dos entrevistados, a qualidade da informação estatística do SITUR pode melhorar. 20% 

avaliaram que as informações são de ótima Qualidade e apenas 2,2% consideraram que os dados 

são de pouca credibilidade. 9,5% não souberam avaliar. 

 

Gráfico 17 - Avaliação sobre a qualidade da informação do SITUR de forma geral 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

 

2.4 Necessidades de informação estatística sobre o turismo 

 

2.4.1 Demanda turística 

 

Mais da metade dos entrevistados (53,3%) considerou que as informações estatísticas disponíveis 

sobre o turismo receptivo internacional no Brasil são suficientes em algum nível, sendo o nível 

nacional o mais completo, segundo 31,7% dos entrevistados. No entanto, um grande número de 

pessoas considera que as estatísticas são insuficientes em qualquer nível geográfico (34,3%). 
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Gráfico 18 - Opinião sobre a suficiência das informações estatísticas disponíveis sobre o 

turismo receptivo internacional no Brasil 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Quanto à periodicidade, para os entrevistados que consideraram que os dados sobre o turismo 

receptivo internacional no Brasil são suficientes em algum nível geográfico, 64,3% indicaram que a 

periodicidade adequada para disponibilização dos dados é mensal ou trimestral. Para 31,9% a 

divulgação anual é suficiente. 

 

Gráfico 19 - Opinião sobre a periodicidade adequada para disponibilização das informações 

estatísticas sobre o turismo receptivo internacional 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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Os níveis de insuficiência das informações estatísticas disponíveis sobre o turismo interno do Brasil 

são notadamente superiores – quase metade dos entrevistados (48,0%), acredita que os dados são 

insuficientes em qualquer nível geográfico (nacional, estadual e municipal). Para 21,7% as 

informações são suficientes em nível nacional, 13,3% consideraram suficientes as informações em 

nível nacional e estadual e apenas 6% as consideraram suficientes em todos os níveis. 

 

Gráfico 20 - Opinião sobre a suficiência das informações estatísticas disponíveis sobre o 

turismo interno do Brasil 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Quanto à periodicidade, para os entrevistados que consideraram que os dados sobre o turismo 

interno no Brasil são suficientes em algum nível geográfico, 75,6% indicaram que a periodicidade 

adequada para disponibilização dos dados é mensal ou trimestral. Para 24,4% a divulgação anual 

é suficiente. 
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Gráfico 21 - Opinião sobre a periodicidade adequada para disponibilização das informações 

estatísticas sobre turismo interno/doméstico 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

 

2.4.2 Oferta turística 

 

As estatísticas sobre a oferta turística foram avaliadas de forma negativa pelos entrevistados – 

31,4% consideraram as informações suficientes em algum nível geográfico e mais da metade (56%) 

as consideraram insuficientes em qualquer nível. Para os que consideraram suficientes, os 

percentuais são: 13,7% (nível nacional), 10% (nível nacional e estadual) e 7,7% (todos os níveis). 
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Gráfico 22 - Opinião sobre a suficiência das informações estatísticas sobre o 

dimensionamento e a caracterização da oferta turística 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Para os entrevistados os dados sobre a oferta turística são suficientes em algum nível geográfico, 

71,3% indica que a periodicidade adequada para disponibilização dos dados é mensal ou trimestral 

e 27,7% que a divulgação anual é suficiente. 

 

Gráfico 23 - Opinião sobre a periodicidade adequada para a disponibilização das 

informações estatísticas sobre a oferta turística 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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Adicionalmente, serão apresentados a seguir gráficos que reúnem as informações acerca da 

opinião dos usuários em relação à suficiência das informações estatísticas e periodicidade 

adequada para a disponibilização das informações, a fim de facilitar a leitura comparável. 

 

Gráfico 24 - Opinião sobre a suficiência das informações estatísticas 

 
Nota: esse gráfico reúne as informações apresentadas nos gráficos 18, 20 e 22. 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Gráfico 25 - Opinião sobre a periodicidade adequada para a disponibilização das 

informações estatísticas 

 
Nota: esse gráfico reúne as informações apresentadas nos gráficos 19, 21 e 23. 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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 Para os entrevistados que consideraram os dados da oferta turística suficientes em algum 

nível territorial, o interesse pelos tipos de informações ficou assim distribuído, segundo 

ordem de maior interesse: 

 95,7% demonstraram interesse por informações sobre número de empresas e 

estabelecimentos de turismo; 

 92,6% sobre emprego nas empresas (tamanho, características, necessidades etc.); 

 90,4% sobre contas econômicas ou outras informações econômicas dos setores da 

oferta turística; e 

 83% sobre características das empresas, como forma jurídica, propriedade, anos etc. 

 

Gráfico 26 - Interesse em diferentes conteúdos de informações estatísticas 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

 

2.4.3 Outras informações estatísticas 

 

 Os entrevistados manifestaram interesse também em outras informações estatísticas. Em 

ordem de importância, estão as informações: 

 96,3% tem interesse em informações sobre mercados turísticos dentro do Brasil; 

 93,7% sobre destinos de referência ou concorrentes; 

 79,7% sobre mercados turísticos fora do Brasil; e 

 44,3% demonstram interesse em outras informações. 
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Gráfico 27 - Interesse sobre diferentes conteúdos 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Os entrevistados que informaram interesse em outras informações indicaram quais são elas, em 

campo aberto para preenchimento. Os comentários foram diversos, no entanto, a seguir 

apresentamos um resumo dos principais temas apontados. Todos os comentários estão 

apresentados no Anexo 11. 

 

 Interesse em dispor de informação subnacional, especialmente em nível municipal e de 

periodicidade mensal. Foi citada também a necessidade de mais dados sobre os destinos 

indutores; 

 Expectativa em acessar produtos relacionados ao impacto econômico, principalmente 

PIB do turismo em todos os níveis (nacional, estadual e municipal), e impactos sociais e 

ambientais do turismo;  

 Foram citadas necessidades de dados sobre segmentos de mercado turístico de forma 

geral e de segmentos específicos, como negócios e eventos, bem como de dados 

desagregados. Estudos sobre consumo do turista também são apontados; e 

 Foi apontado interesse em dados sobre emprego informal e registradas expectativas de 

desagregação municipal desse dado. 
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2.5 Relação com os usuários e organização do SITUR 

 

2.5.1 Relação com os usuários 

 

A grande parte dos entrevistados manifestou interesse em ser informado sobre as publicações e 

dados do setor de turismo, sendo que: 

 

 96% gostariam de ter acesso a um calendário de divulgação de publicações e dados; e 

 59% gostariam de ser informado sobre os fatos relevantes relacionados ao SITUR e 

outros 38,3% gostariam de selecionar conteúdos de seu interesse. 

 

Gráfico 28 - Interesse em dispor de um calendário de divulgação de publicações e dados do 

setor de turismo 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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Gráfico 29 - Interesse em ser informado sobre os fatos relevantes relacionados ao SITUR 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Por último, a grande maioria dos respondentes (96,7%) indicou a necessidade do MTUR manter 

contato com os usuários potenciais para conhecer as suas necessidades, ratificando o interesse 

demonstrado nas informações estatísticas do turismo, como apresentado nas questões anteriores. 

 

Dos que indicaram essa necessidade, a maioria (51,7%) se dispõe a detalhar suas necessidades e 

sugestões de melhoria se for oferecido um espaço no site para contato. Já 37,3% prefere dar suas 

sugestões se for consultado pessoalmente e periodicamente. Apenas 11% não se dispuseram a 

colaborar nesse sentido. 
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Gráfico 30 - Opinião sobre a necessidade do Ministério do Turismo manter contato com os 

usuários potenciais para conhecer as suas necessidades 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Gráfico 31 - Disponibilidade dos usuários em detalhar suas necessidades e sugestões para 

melhoria do sistema 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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2.5.2 Opiniões sobre a governança da produção de estatísticas 

turísticas 

 

Nas questões sobre governança, isto é, responsabilidade das diferentes instituições com relação 

ao SITUR. Os resultados são os seguintes: 

 

 MTUR - é percebido pelos respondentes como o maior responsável – para 53,7% dos 

respondentes ele é o principal responsável e para 44% o MTUR participa com outras 

instituições.  

 IBGE - é considerado o maior responsável para apenas 10,3% dos entrevistados. Para 

84,3%, o IBGE participa com outras instituições.  

 Estados - para 31,3% dos entrevistados, os Estados são os maiores responsáveis pelo 

SITUR e para 63,7% os Estados participam com outras instituições. 

 

Gráfico 32 - Opinião dos usuários sobre o papel ou responsabilidade em relação ao SITUR 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Com relação à gestão da produção estatística do SITUR, 74,7% acreditam que deve haver 

participação de várias instituições, sendo a responsabilidade da coordenação de uma única 

instituição responsável. Dos entrevistados, 14% assinalam que a produção estatística deve ser 

concentrada em apenas uma instituição, enquanto que 7,3% acreditam que cada instituição deve 

produzir os dados de sua competência. 
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Gráfico 33 - Opinião dos usuários sobre a melhor alternativa para a gestão da produção 

estatística do SITUR 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Sobre o conhecimento de uma Plataforma Interinstitucional para coordenar e promover ações 

relacionadas à operação do SITUR, foi constatado que há baixo conhecimento por parte dos 

entrevistados – 22% acreditam ser uma boa proposta e apenas 2% conhecem, mas acham 

desnecessária. Por outro lado, boa parte dos entrevistados (63,0%) não sabia da existência de tal 

plataforma, e 13% não souberam responder, o que pode demonstrar também o desconhecimento 

da plataforma. 

 

Gráfico 34 - Conhecimento sobre uma Plataforma Interinstitucional para coordenar e 

promover ações relacionadas à operação do SITUR 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 



 

49 
 

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. 

Ao final, os entrevistados foram também questionados sobre sugestões para o SITUR. São 

resumidas a seguir as principais sugestões e todos os comentários encontram-se no Anexo 8. 

 

 Em primeiro lugar, destacam-se as sugestões relacionadas à Governança do SITUR. É 

mencionada a necessidade de maior participação dos estados e municípios na definição 

das necessidades, e também a de aumentar a participação dos gestores na elaboração 

de diretrizes metodológicas que orientem as ações de forma coordenada e autônoma; 

 

 Ainda relacionado ao tema anterior, os entrevistados mencionam a necessidade de se 

produzir dados com desagregação em nível estadual e municipal e ressaltam que as 

estatísticas devem ser padronizadas. Citam a importância do papel do Estado na 

produção dos dados e exemplificam que a criação de Observatórios pode contribuir nesse 

sentido; 

 

 Com relação às pesquisas produzidas, há menções sobre a necessidade de se produzir 

dados com mais frequência e, principalmente, de diminuir a defasagem entre a pesquisa 

e a divulgação do dado; e 

 

 Um grande número de sugestões diz respeito à divulgação das informações – como 

organizar as bases de dados, sistemas de fácil acesso, possibilidade de uma base 

interativa que permita cruzamentos, formação para conhecer e aproveitar melhor as 

informações são alguns dos temas citados. Adicionalmente, mencionam o interesse em 

participar de reuniões para tomarem conhecimento dos resultados das pesquisas, para 

acompanhar o processo de desenvolvimento do SITUR e também por receber aviso de 

novos dados por meio de newsletter. 

 

 

3. Entrevistas em profundidade com usuários do SITUR NACIONAL 

 

Após aprovado o roteiro das entrevistas e definidas as instituições que seriam convidadas a 

participar, o Ministério do Turismo encaminhou os ofícios digitalizados para iniciar os procedimentos 

de agendamento. A equipe do Consórcio FGV/FIPE realizou os agendamentos e tiveram início as 

entrevistas conforme previstas. 
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Na sequência são apresentados os resultados agregados por bloco do roteiro de entrevistas e 

depois os resultados de cada pergunta constante no documento utilizado como guia para a 

pesquisa. Os resultados desta pesquisa são acompanhados por citações aleatórias, na íntegra, que 

exemplificam os temas abordados em cada resultado. Os números são apresentados em frequência 

absoluta. 

 

 

3.1 Bloco 1 - Conhecimento acerca do SITUR NACIONAL e uso das 

atuais fontes de informação 

 

Este bloco teve como objetivo detectar o grau de conhecimento dos usuários acerca das 

informações estatísticas sobre o setor de turismo produzidas atualmente no Brasil. Além do 

conhecimento, as perguntas desta seção foram direcionadas à avaliação da utilização que o 

entrevistado faz dos dados disponíveis. Sendo assim, as perguntas constantes neste bloco do 

roteiro de entrevistas são subjetivas e abertas à livre resposta dos entrevistados.  

 

De uma forma geral, a análise do conjunto de respostas do grupo de entrevistados apresentou 

elevado grau de concentração e concordância, atestando a validade no conjunto de agrupamentos 

por maioria simples. 

 

A análise das respostas do bloco 1, consolidada no conjunto de todos os respondentes, permite 

chegar às seguintes conclusões: 

 

 Os entrevistados utilizam informações do setor de turismo em seu cotidiano e buscam 

essas informações em diversas fontes de pesquisa. Existe um grande conhecimento, por 

parte dos entrevistados, dos dados que são disponibilizados pelo MTUR. O Ministério do 

Turismo é constantemente citado como primeira fonte de pesquisa pelos entrevistados, 

porém outras fontes também são pesquisadas rotineiramente, tais como 

INFRAERO/ANAC, IBGE, RAIS/CAGED, IPEA, OMT, Associações de Classe (ABIH, 

ABEOC, FOHB, entre outras) e instituições internacionais (WTTC, WEF, IATA, entre 

outras); 
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 Os usuários de dados do setor de turismo gostariam de ter acesso à base de microdados 

dos estudos/pesquisas divulgados pelas diversas instituições que agregam informações 

ao setor. Os entrevistados disseram não conseguir acessar estes dados pois demandaria 

a realização de convênios/acordos institucionais, que inviabilizam este procedimento; e 

 

 Na opinião dos especialistas entrevistados, o Ministério do Turismo é o principal site/local 

de consulta para obtenção das informações do setor de turismo. Apenas quando 

questionados sobre onde buscam informações sobre dados de emprego, que o MTUR 

aparece atrás do IBGE, do MTE (RAIS/CAGED) e do IPEA como fonte mais consultada. 

Nos quesitos dados de demanda, oferta, dados econômicos e indicadores do setor, o site 

do Ministério do Turismo é a primeira fonte de consulta apontada pelos entrevistados. 

 

A seguir, apresentam-se os resultados consolidados, por pergunta constante no roteiro de 

entrevistas. 

 

 

3.1.1 Uso da informação estatística do setor de turismo e principais 

fontes consultadas 

 

Entre os entrevistados houve unanimidade quanto ao uso de informações estatísticas do setor. 

Dada a categorização da amostra consultada, este resultado já era esperado uma vez que os 

selecionados para a pesquisa são atores de referência que possuem atividades profissionais muito 

relacionadas com o setor de turismo. Sendo assim, este resultado é justificado uma vez que esses 

são dados estratégicos para esse público. 

 

Nas respostas sobre fontes de informação mais consultadas houve dispersão das respostas entre 

citações sobre publicações específicas e instituições produtoras dos dados. Porém, quando 

agrupadas, as respostas em torno das instituições, houve concentração no MTUR, IBGE e OMT. 

 

 Principais citações: 

i. MTUR (principal) 

ii. IBGE 

iii. OMT 
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iv. Associações de Classe Nacionais (Exemplo: ABIH, ABEOC, FOHB) 

v. Instituições Internacionais (Exemplo: WTTC, WEF) 

vi. Outras Nacionais (Exemplo: ANAC, MTE, Secretarias de Turismo Estaduais e 

Municipais) 

vii. Outras Internacionais (Exemplo: IATA, IPK International, Euromonitor) 

 

“Consulto anuário estatístico, a demanda doméstica e a demanda turística 
internacional e quando eu consigo também faço uma ficha síntese de emissivo, só 
que está disponível no site. Alguns estudos mais particulares ... também alguns 
indicadores, como, por exemplo, a sondagem do consumidor, a intenção de 
viagem.” 
 
“Eu consulto o site do Ministério do Turismo, o site do IBGE, não sei se faz parte do 
sistema, mas consulto o site do FINBRA - Tesouro Nacional, o do Ministério da 
Educação, consulto o CADASTUR, consulto do sistema nacional, a gente pode 
considerar HOTRAN também? Então, consulto. Do Ministério do Trabalho, a RAIS 
e o CAGED, acho que é isso que eu estou lembrando.” 

 

 

3.1.2 Periodicidade com que se consulta essas fontes de informação 

 

A maior parte dos entrevistados afirmou consultar as bases de dados quando precisam, mas não 

definiram precisamente a periodicidade, tal como proposto (semanal, mensal, bimestral). Porém, 

uma parcela dos entrevistados informou realizar consultas semanais aos dados do setor. Esta 

formação de dois blocos de respostas pode ser interpretada pela necessidade da atividade 

profissional do entrevistado. Quanto mais ligado às atividades cotidianas do turismo, maior a 

necessidade do uso dos dados e, por consequência, menor a frequência com que o usuário busca 

informações. A consulta aos dados ocorre também em estreita dependência com a periodicidade 

de publicação de novos dados. Sendo assim, se conclui que dois fatores são relevantes nesta 

questão: a necessidade de obter dados (para suas atividades profissionais) e o calendário de 

divulgação de novos dados. 

 

Neste sentido, como forma de facilitar as buscas por informações, os usuários alegaram que seria 

positivo poder ter acesso a todos os dados do setor em um único site/local de pesquisa. 
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Gráfico 35 - Periodicidade de consulta 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

“Isso é variável. O Ministério de Turismo às vezes consulto mensalmente, as vezes 
semanalmente depende muito da necessidade da informação, mas eu sempre estou 
ligada no site do Ministério. INFRAERO é mensal, aí depende muito.” 
“Tem alguns que são anuais como, por exemplo, o do Ministério da Educação, é 
anual. O FINBRA é anual, o do Ministério do Turismo é semanal, a HOTRAN é 
mensal, o IBGE é quinzenal”. 
 
“ ... uma vez a cada seis meses, eu utilizo o dado relativo a perfil do estrangeiro, do 
visitante estrangeiro no Brasil, do turista estrangeiro do Ministério do Turismo. Os 
dados da OMT a gente atualiza anualmente sempre para as nossas próprias 
apresentações, WTTC também, aquela coisa toda de dizer o que quanto a gente 
emprega, sobretudo o número, a representatividade de empregos, as atualizações 
dos dados gerais são anuais, mas pontualmente, sempre que a gente precisa fazer 
uma apresentação, alguma coisa, a gente é chamado para palestrar ou precisa se 
aprofundar em algum assunto, a gente faz essas consultas, por isso que definir 
periodicidade é difícil”. 
 
“Normalmente eu diria que uma vez a cada talvez dois meses, de acordo com o 
fluxo de pesquisa que eu tenho aqui também”. 
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3.1.3 Informações que mais se utiliza (dados de demanda internacional 

ou doméstica, de oferta turística, dados econômicos, 

indicadores) 

 

As informações mais procuradas são relacionadas aos resultados da pesquisa de Demanda 

Turística Doméstica e Internacional, principalmente por conta da divulgação do perfil dos viajantes. 

Dados econômicos e indicadores também fazem parte do portfólio de informações coletadas por 

grande parte dos entrevistados e dividem atenção com outras fontes setoriais e de instituições 

variadas que não são necessariamente fornecedoras de informações em turismo. Em menor grau 

de necessidade, também se buscam dados de oferta turística e informações setoriais, dados de 

planejamento turístico e movimento de passageiros, entre outros. 

 

Gráfico 36 - Principais informações utilizadas  

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

“Os dados mais solicitados pelo nosso trade, são de demanda internacional e 
doméstica, mas em questão da frequência, a gente utiliza outros, por exemplo, a 
HOTRAN, como é mensal, a gente acessa bastante, mas em termos de demanda do 
público, os dados são de demanda internacional, doméstica e do anuário”. 
 
“Eu utilizo tanto a demanda internacional quanto a nacional, essas que estão 
disponíveis no site e eu sempre estou pesquisando. Consulto as pesquisas de 
demanda internacional que estão no site. As de demanda domésticas são realmente 
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a periocidade é muito menor, eu utilizo menos. A INFRAERO mensalmente, que é a 
movimentação de passageiros nos aeroportos, principalmente do nordeste, que é o 
que me interessa mais’’. 
 
“Eu acho que o anuário estatístico, que você tem os indicadores macro como entrada, 
desembarque internacional, da demanda internacional o ou chegada de estrangeiro, 
movimentação de aeroportos, que é desembarque doméstico internacional, você vê 
ali a questão do CADASTUR, que são os empreendimentos cadastrados que a área 
fecha 31 de dezembro, que é um dado mais fidedigno e todas as informações que 
compõem o anuário estatístico, a pesquisa da demanda internacional, porque a gente 
também é ponto de aplicação da pesquisa com Ponta Porã e Corumbá que é a FIPE 
que aplica essa pesquisa, aqui a gente acompanha a aplicação dessa pesquisa, 
então, torna-se muito importante o resultado da pesquisa da demanda internacional, 
embora, eu acho que ela ainda precise de algumas informações”. 
 
“A que mais utilizo é a demanda internacional doméstica. A oferta turística eu não 
tenho muita certeza de qual é o documento que vocês estão se referindo. Emprego, 
não utilizo e dados econômicos e indicadores eu também utilizo”. 

 

 

3.1.4 Principais fontes de consulta 

 

Esta pergunta teve resultados variados, de acordo com a necessidade de cada respondente. Porém, 

pode-se notar uma concentração de respostas que apontam o MTUR como fonte relevante de 

dados para todos os critérios apresentados (demanda internacional e doméstica, oferta, emprego, 

dados econômicos e indicadores setoriais).  

 

O Ministério do Turismo se destacou como principal fonte de consulta para os dados de demanda 

turística (nacional e internacional) e indicadores setoriais. Os indicadores do setor, segundo os 

entrevistados, podem ser encontrados em dois grandes grupos, o primeiro dividido entre MTUR, 

OMT e IBGE. E o segundo em um grupo que concentra informações de diversas outras instituições 

como IPEA, WEF, ANAC, Associações de Classe e Trade Turístico. 

 

Os dados de oferta apresentaram maior dispersão de citações, em geral justificada pela escassez 

ou desconhecimento de fontes. Mas, dentre os itens citados, houve destaque para informações do 

Ministério do Turismo (exemplo: Dados do CADASTUR e Estudo de Competitividade) e de 

Associações de Classe como FOHB, Sindicatos ou entidades parceiras dos Conselhos de Turismo. 

 

Para as informações relativas a Emprego, houve forte concentração em citações como IBGE, MTE 

e MTUR, ainda que este em menor importância e como fonte para consultas parciais. Dentre as 

informações citadas, também houve repostas referentes a IPEA, MEC e WTTC. Já os dados 
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econômicos apresentaram citações equilibradas entre o MTUR e o IBGE, com significativa 

importância de menções a instituições internacionais como OMT, WTTC e WEF, além de parceiros 

nacionais como o Banco Central e Associações de Classe. 

 

Para os dados econômicos, o Ministério do Turismo foi citado como principal fonte, porém com o 

IBGE sendo uma segunda fonte regularmente consultada. Foram citadas ainda outras fontes de 

informações tais como Associações de Classe Nacionais, WTTC, dados de Secretarias Estaduais 

e Municipais, publicações acadêmicas e outras. 

 

“A gente não tem pouca informação sobre oferta, mas se eu pegar lá o número de 
Centros de Atendimento ao Turista, pelo menos 65, que é uma amostra 
considerável com a qual a gente vem trabalhando hoje, a gente já teria uma amostra 
razoável do que a gente tem de reflexo no país. Só que esses dados são muito 
difíceis de serem extraídos. Talvez pudessem ser melhor extraídos”. 

 

 Demanda internacional ou doméstica 

i. MTUR 

ii. OMT 

iii. INFRAERO 

 

“Ministério do Turismo, o primeiro item.” 
 
“Ou IBGE ou OMT mesmo. Direto, mesmo que seja ultrapassada, mas é o dado 
mais disponível.” 
 
“Ministério do Turismo e OMT também.” 

 

 Oferta turística 

i. MTUR 

ii. Associações de Classe 

iii. Entidades dos Conselhos de Turismo 

iv. Empresas do setor de turismo 

 

“Oferta Turística realmente eu não tenho encontrado muitas informações sobre a 
oferta.” 
 
“Jones Lang Lasalle Hotelaria. Eu só preciso aqui no FOHB das informações quanto 
à hotelaria e por isso o que a gente usa é Jones Lang Lasalle.” 
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 Emprego 

i. IBGE 

ii. MTE 

iii. MTUR 

iv. IPEA 

 

“Emprego, geralmente entra no IBGE para ver.” 
 
“Em primeiro lugar o Ministério do Trabalho, para a RAIS e CAGED em segundo 
lugar o IPEA, eles têm dados do emprego informal.” 

 

 Dados econômicos 

i. MTUR 

ii. IBGE 

iii. OMT 

iv. BACEN 

v. WTTC 

vi. WEF 

 

“Também IBGE e Ministério do Turismo.” 
 
“Dados econômicos, do Ministério do Turismo e da Organização Mundial do 
Turismo.” 
 
“Dados econômicos setoriais na verdade, porque são os que a gente usa, então, 
OMT e WTTC.” 

 

 Indicadores do setor 

i. MTUR (Principal) 

ii. IBGE 

iii. OMT 

iv. IPEA 

 

“Os indicadores geralmente têm algumas que o Ministério lança sobre estudos de 
conjuntura, mas que na verdade não atende muito a necessidade da gente, que é 
mais nível nacional. E também consulto, às vezes, alguns indicadores dos Estados.” 
 
“OMT e WTTC essencialmente.” 
 
“Também IBGE.” 
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3.1.5 Principais fontes de informações que consulta (por ordem de 

importância) 

 

Esta pergunta teve a intenção de propor uma hierarquização das fontes consultadas pelos 

entrevistados. Os resultados diferem por razão da necessidade de cada entrevistado, mas, no 

consolidado geral, três instituições se destacam nas citações: MTUR, IBGE e OMT. Além destes, 

outros provedores de dados se destacam como MTE, WTTC, WEF e INFRAERO, entre outros. 

 

 Principais citações 

i. MTUR (principal) 

ii. IBGE 

iii. OMT 

 

“Ministério, Organização Mundial e IBGE também nos ajuda bastante.” 
 
“Ministério, IFRAERO e IBGE, as mesmas que eu venho falando.” 
 
“O Anuário estatístico do Turismo é o principal. Demanda doméstica seria o 
segundo, e acho que eu colocaria. Tem opções mais pontuais, mas eu colocaria a 
sondagem mesmo como terceiro. ” 

 

 

3.1.6 Conhecimento acerca do site do Ministério do Turismo  

 

Neste ponto da pesquisa buscou-se identificar o grau de conhecimento, por parte dos entrevistados, 

em relação à plataforma do Ministério do Turismo na internet, onde são publicados e 

disponibilizados os dados do setor produzidos pelo MTUR. Dentre as opções de respostas, foi 

possível perceber que todos os componentes da amostra possuem conhecimento do site e fazem 

uso dele para o desempenho de suas atividades profissionais.  

 

Além do conhecimento, a grande maioria faz uso do site, com pequena exceção para entrevistados 

da alta gestão que, por força de sua posição, demandam o uso por meio de seus funcionários. No 

que diz respeito à frequência, há dispersão de respostas entre as frequências ordenadas, ou seja, 

semanal ou mensal, e as visitas por demanda, que podem variar de diárias a quadrimestrais. 
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 Todos os entrevistados conhecem o site do MTUR: 

“É o meu trabalho saber da existência dele. ” 

 

 A maioria tomou conhecimento do site por relação direta com o trabalho: 

“Há muito tempo que a gente já utiliza como eu trabalho na área participa de reuniões 
não poderia deixar de conhecer como uma pessoa que trabalha na área.” 
 

“Amigo, eu não lembro como eu fiquei sabendo, já faz tanto tempo, confesso que não 
sei qual foi a primeira vez.” 
 

“Ele é a ferramenta de trabalho nossa.” 
 

 A frequência de uso varia de acordo com a necessidade do uso da informação buscada 

e da publicação de novos dados. 

 

É difícil estabelecer uma frequência única de uso do site entre os especialistas. Percebe-se um uso 

semanal significativo, mas, em geral, depende do tipo de uso que faz da informação (projetos 

específicos, pesquisas pontuais, planejamento, monitoramento de indicadores, entre outros) e a 

necessidade de cada um. 

 

Gráfico 37 - Frequência de visitas ao site do MTUR  

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

“Semanal.” 
 

“Mensal.” 
 

“Digamos umas três vezes por ano que eu vou mexendo nele.” 
 

“Quinzenalmente.” 
 

“Essa é uma pergunta difícil de responder, sempre que eu preciso, não entro lá de 
dois em dois meses para ver se tem novidade, isso eu não faço.” 
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3.1.6.1 Publicações disponíveis no site que são mais importantes 

 

Ainda no que diz respeito ao uso do site do MTUR, foi perguntado aos usuários especializados 

quais seriam suas preferências em relação às pesquisas disponíveis na plataforma. Dentre as 

principais citações, encontram-se as Pesquisas de Demanda Turística Internacional e Doméstica, 

as pesquisas de Conjuntura Econômica – principalmente a Sondagem do Consumidor – e o Anuário 

Estatístico de Turismo. 

 

Gráfico 38 - Pesquisas mais importantes 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

“O anuário, a demanda doméstica, internacional e depois a de conjuntura econômica.” 
 
“Publicações do site? Eu gosto dos de conjuntura econômica. ” 
“Das pesquisas de demanda Turística internacional, de demanda Turística doméstica, 
que são importantes. Têm o anuário estatístico e alguns estudos como o do IBGE, 
esses do consumidor do turismo, que são bem importantes.” 
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3.1.7 Acesso à base de microdados de alguma pesquisa estatística de 

turismo 

 

Este subitem tem como objetivo identificar a relação dos entrevistados com microdados 

provenientes de pesquisas de estatística em turismo. A maioria dos respondentes afirmou ter 

realizado tentativa de uso de microdados em pesquisas do setor, porém, informaram que nestas 

tentativas obtiveram respostas negativas quanto ao uso dos dados ou retorno da instituição à qual 

a base pertencia. 

 

A maior parte dos microdados de interesse dos respondentes parecem se encontrar nos bancos de 

dados do MTUR e do IBGE, apesar de haver menções a outras bases como do IPEA e do MTE. 

Porém, no geral, os usuários não têm êxito no acesso aos dados nos formatos desejados, seja por 

inexistência do dado, impossibilidade de desagregação ou por inviabilidade de consulta. 

 

Os motivos para acessar as bases de dados, em geral, são oriundos de necessidades particulares 

de cada órgão que busca a informação, geralmente, para executar funções de expansão dos 

resultados para níveis geográficos não publicados ou fazer cruzamentos para atender a demandas 

específicas, não presentes nas informações publicadas. 

 

Gráfico 39 - Acesso a microdados 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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Dentre os que responderam que não tentaram acessar a base de microdados, a maioria alegou que 

não faz parte de sua lista de tarefas diárias ou que não possuía capacidade técnica para tal. 

 

“Realmente eu desconheço até como utilizar esses micros-dados, não tenho a 
expertise de trabalhar esses dados, mas eu gostaria muito de ter. Eu tentei uma vez 
entrar pelo site da ANAC para pegar alguma coisa, mas a gente até conseguiu um 
caminho, mas é muito difícil, a gente teria que ser realmente treinado para isso.” 
 
“Na verdade porque nunca tive... Não sabia que tinha como ter acesso a isso.” 

 

 

3.1.7.1 Instituição à qual pertence a base de microdados 

 

Dentre as instituições citadas pelos respondentes, o IBGE e o MTUR concentram a maior parte dos 

desejos de acesso, com citações esporádicas a outras fontes como o MTE, OMT e dados de 

Secretarias de Turismo Locais. 

 

 Principais fontes de microdados: 

i. IBGE 

ii. MTUR 

“Do IBGE, no caso da pesquisa anual de serviços, a PAS e também da demanda 
nacional principalmente.” 

 

 

3.1.7.2 Retorno da instituição sobre a disponibilização dos 

microdados 

 

Esta pergunta teve respostas variadas, mas, em geral, com conotação negativa no que diz respeito 

à existência da base de microdados, à existência da informação em nível geográfico desejado ou 

possibilidade de acesso às informações solicitadas. Dentre as respostas positivas, houve menções 

à possibilidade de acesso à biblioteca de informações da OMT e informações do MTUR, 

conseguidas por meio de consultas profissionais. 

 

“O IBGE argumentou que não tinha os microdados porque os resultados, as 
pesquisas são diferentes nas unidades da federação e quando eles não têm dados 
para todas as unidades da federação, mesmo que ele tenha para algumas unidades, 
eles não divulgam, em alguns casos, em outros casos eles não têm mesmo o 
microdado, não dão ou dizem que não têm. ” 
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“A gente sempre trabalhou bastante junto, por fazer parte do conselho de Estado, 
por fazer parte do conselho municipal de turismo por ter trabalhado com pós, então 
não foi nunca um problema pessoal, mas na realidade acabava que ou os dados 
não eram desagregados ou não tinha essa informação, etc., então acabou que não 
foi por não me fornecerem dados, mas foi por alguma questão operacional, um 
grande problema.” 

 

 

3.1.7.3 Motivo do acesso a microdados 

 

Esta pergunta obteve forte concentração em repostas que se dedicavam à possibilidade de tratar 

dados para motivos específicos das instituições às quais pertenciam os entrevistados ou para 

investigar a possibilidade de desagregar a informação a partir do nível nacional. 

 

“No meu caso, o nosso observatório é estadual, então a gente tem interesse sempre 
que possível em chegar no território municipal e até em função da regionalização a 
gente gostaria de apresentar os dados de forma regionalizada. Então, para isso, a 
gente precisa ter os dados de nível municipal.” 

 

 

3.1.7.4 Informações não disponíveis que seriam importantes ter 

acesso à base de microdados 

 

As necessidades de acesso a microdados variam entre respondentes. Esta resposta teve dispersão 

natural por conta da variação das opiniões, mas apresenta resultados relevantes para o SITUR 

NACIONAL FORTALECIDO, indicando necessidade de que se tenha, no futuro, dados 

desagregados ao nível municipal, possibilidade de se realizar cruzamento com a demanda 

doméstica, informações de oferta hoteleira ou dados de consumo, entre outros. 

 

“Pesquisa anual de serviços, a PAS e também da demanda nacional 
principalmente... Essas e da conjuntura econômica que é muito ampla.” 
 
“Principalmente a parte regional, então assim, o impacto do turismo desde a 
demanda até a oferta mesmo em cada uma das cidades para a gente regionalizar 
as pautas.” 
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3.2 Bloco 2 - Avaliação das informações disponíveis no SITUR 

NACIONAL 

 

Uma vez levantadas as informações sobre o grau de conhecimento dos entrevistados em relação 

aos dados estatísticos produzidos no Brasil (bloco 1 do Roteiro de Entrevistas), este bloco busca 

compreender a avaliação que os usuários fazem sobre a qualidade das informações 

disponibilizadas. 

 

Assim, o bloco 2 teve por principal objetivo avaliar a percepção dos usuários com relação a 

qualidade, abrangência e utilidade dos dados disponíveis no SITUR NACIONAL. Todos os 

entrevistados responderam a este bloco, uma vez que, de forma mais operacional ou apenas 

informativa, todos os componentes da amostra atestaram que acessam informações do SITUR 

NACIONAL. 

 

Como se pretende apurar o nível de qualidade das informações do SITUR NACIONAL, e dada a 

compreensão de que qualidade é um critério subjetivo, as perguntas constantes neste bloco da 

entrevista possuem carácter mais objetivo, solicitando aos entrevistados que avaliem as 

informações disponíveis no SITUR NACIONAL, segundo critérios objetivos estabelecidos, tais 

como: atualização da base de dados, nível de detalhe das informações apresentadas, nível 

geográfico das informações divulgadas, utilidade para o uso profissional e adequação da 

disponibilização das informações. 

 

Ainda como forma de objetivar conceitos subjetivos de qualidade, a entrevista solicita ao 

entrevistado que informe seu grau de satisfação em relação a critérios de relevância das 

informações, credibilidade, precisão, pontualidade, acessibilidade à informação desejada, facilidade 

de compreensão e coerência das informações disponíveis. 

 

Como resultados principais deste bloco de perguntas, pode-se concluir que: 

 

 Em geral, há descontentamentos referentes ao grau de atualização de algumas 

publicações, o que termina por prejudicar a utilidade para propósitos particulares de cada 

usuário; 
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 A maior parte dos entrevistados entende que há boa qualidade nas informações 

disponíveis, mas que há necessidade de melhoria e possibilidade de aumentar a 

participação dos municípios na aferição de informações. As principais demandas dos 

entrevistados dizem respeito à atualização dos dados e à possibilidade de serem 

desagregados ao nível de município; e 

 Os entrevistados avaliam positivamente as informações nos aspectos credibilidade, 

precisão, facilidade de compreensão e coerência. As avaliações dos critérios relevância, 

pontualidade, acessibilidade apontam para a necessidade de melhoria nestes itens, que 

tiveram grupos que se declararam satisfeitos e insatisfeitos em iguais proporções. 

 

A seguir, apresentam-se os resultados consolidados, por pergunta constante no roteiro de 

entrevistas. 

 

 

3.2.1 Uso de informações estatísticas de turismo em geral ou em 

relação às fontes de dados anteriormente citadas  

 

Para a interpretação dos resultados desta pergunta, é necessário se fazer um esclarecimento. Cada 

entrevistado foi consultado sobre as fontes de dados que mais utilizam, e a partir destas fontes 

citadas foi perguntado sobre sua avaliação em relação aos critérios de atualização, suficiência de 

detalhes, nível geográfico apresentado, utilidade e periodicidade do dado avaliado. Os resultados 

são apresentados de forma agrupada para dar maior clareza aos resultados8. 

 

Em geral, os entrevistados deste subitem avaliaram as pesquisas de turismo como desatualizadas, 

e carentes de maiores informações, principalmente por estarem em nível de agregação incompatível 

com sua necessidade de uso, reforçando a necessidade de uso de microdados e o desejo por dados 

em nível estadual e/ou municipal.  

 

De forma específica, houve casos de usuários que avaliaram positivamente algum dado publicado, 

alegando que estavam disponibilizadas em um modelo mais atual e com bom nível de 

desagregação, como por exemplo a publicação da Conjuntura Econômica do Turismo. 

                                                

8 Todas as entrevistas estão transcritas e apresentadas como anexo a este relatório e podem ser consultadas para maiores detalhes 
sobre fontes específicas de interesse do Ministério do Turismo. 
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Cabe ressaltar que esta pergunta também tem resultados variados dada a tipologia de uso das 

informações de cada usuário, sua posição hierárquica e grau de conhecimento técnico. Neste 

sentido, pode-se perceber que houve casos de usuários que não tinham precisão quanto ao tipo de 

informações de que estavam fazendo uso, e, por isso, avaliaram as fontes de informação de forma 

mais superficial. 

 

Para os casos de citações técnicas ou pesquisas específicas, foi possível provar que existem 

informações que são de mais confiança entre os usuários como dados do WTTC, WEF e OMT, 

além de informações de Conjuntura Econômica e dados de empregos, em geral considerados 

atualizados. 

 

Segundo as avaliações dos entrevistados, as informações turísticas disponíveis, em geral, foram 

consideradas: 

 

 Desatualizadas;  

 Carente de maiores detalhes; 

 Muito agregadas; 

 Dificuldade de acesso à base de microdados; e 

 Não disponíveis em período adequado.  

 

“Como está desatualizado, geralmente é... O problema é que ela é disponibilizada 
logo após ficar pronta. OK. Mas depois demora muito, como no caso, por exemplo, 
da demanda doméstica o último que a gente tem é o de 2012.” 
 
“Eu na verdade, acho que seria um meio-termo. É porque é assim, talvez seja um 
pouco até determinado, porque sei das dificuldades que a gente tem para manter 
esses dados atualizados. Principalmente os dados primários dos estudos que a 
gente produz.(...) Mas eu falar também que está tudo desatualizado eu acho que 
está muito polarizada essa resposta talvez. Eu colocaria um meio-termo. Parte 
atualizada e parte necessitando de atualização.” 

 

 

3.2.2 Uso das informações do portal do Ministério do Turismo (em 

geral ou em relação às fontes de dados já citadas) 

 

Este subitem é direcionado à avaliação do uso das informações presentes no site do MTUR, onde 

são disponibilizadas para consulta e download ao público as pesquisas e dados compilados pelo 
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Ministério do Turismo. Os usuários foram questionados sobre as principais informações existentes 

no site, a relevância de seu uso, e identificaram os principais problemas encontrados, a partir da 

mesma classificação utilizada na pergunta anterior. 

 

Em geral, os entrevistados qualificaram as pesquisas presentes no portal do Ministério do Turismo 

como desatualizadas, excetuando as pesquisas de conjuntura econômica. Além disso, em geral, 

entenderam que as informações carecem de maior detalhamento e podem ser apresentadas em 

nível mais desagregado, permitindo acesso a microdados. Para os entrevistados, as informações e 

resultados poderiam ser disponibilizadas em períodos com menor defasagem entre a data de coleta 

e a de divulgação do dado. 

 

Os entrevistados apresentaram nível de conhecimento geral bom em relação às pesquisas 

presentes no portal do MTUR. Neste subitem, especificamente, foi possível perceber que não é 

necessário ter frequência de acesso ao “Dados e Fatos” para que se conheça as pesquisas 

publicadas. As pesquisas que estão disponíveis para download podem ser baixadas de tempos em 

tempos, não demandando retorno à plataforma. 

 

Dentre as pesquisas existentes no portal do MTUR que apresentaram maior grau de satisfação dos 

usuários, cita-se: 

 

i. Pesquisa de Sondagem do Consumidor; 

ii. Pesquisas de Conjuntura Econômica (PACET e BDET); e 

iii. Pesquisa de Demanda Internacional. 

 

Segundo as avaliações dos entrevistados, as informações turísticas disponíveis no site do MTUR, 

em geral, foram consideradas: 

 

 Desatualizadas;  

 Carente de maiores detalhes; 

 Muito agregadas; 

 Dificuldade de acesso à base de microdados; e 

 Não disponíveis em período adequado.  
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“Na parte de notícia é atualizado diariamente, então está atualizado. Mas na 
questão da Dados e Fatos tem uma parte que é, por exemplo, a demanda doméstica 
que é desatualizada.” 
 
“Esse atualizados e desatualizados eu acho que é na mesma linha. Relativamente 
atualizados, dependendo do dado que você está buscando.” 

 

 

3.2.3 Classificação das informações de demanda turística 

internacional 

 

Este subitem segue a mesma linha dos questionamentos anteriores, mas busca avaliar em maior 

detalhe as informações disponíveis sobre a Demanda Turística Internacional. Neste sentido, foi 

possível identificar entre as respostas que a maioria dos entrevistados tinha conhecimento prévio 

sobre os dados de demanda internacional, independentemente de seu uso e houve maior equilíbrio 

entre as respostas em relação à atualização, ou não, dos dados. 

 

Porém, apesar de considerarem os dados de demanda turística internacional menos 

desatualizados, houve tendência em considerar que haveria necessidade de maior detalhamento 

das informações e, principalmente, um nível de desagregação maior (no que se refere aos dados 

de municípios), publicação com prazos mais recentes. Por exemplo, citou-se que as últimas 

informações presentes são de 2013, mesmo que já se esteja na metade de 2015. 

 

No tocante ao uso de microdados, também houve certa indecisão quanto à necessidade ou não de 

acesso. Em geral, percebeu-se que os entrevistados que não careciam de acesso, também o faziam 

por considerar a base existente já provida de microdados que, de uma forma mais abrangente, já 

atenderiam a suas necessidades de cruzamento de informações. Por outro lado, o grupo que alegou 

ser importante acessar os microdados justificava sua demanda principalmente pela necessidade de 

desagregação de dados a um nível mais detalhado para seus propósitos, principalmente para os 

casos de desagregação em nível municipal. 

 

Segundo as avaliações dos entrevistados, as informações turísticas disponíveis no quesito 

demanda internacional, em geral, foram consideradas: 

 

 Desatualizadas;  

 Carente de maiores detalhes; 
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 Muito agregadas; 

 Dificuldade de acesso à base de microdados; e 

 Não disponíveis em período adequado.  

 

“Da internacional ela é anual. O problema é que ela sai em setembro geralmente, 
então é desatualizada.” 

 

 

3.2.4 Classificação das informações de demanda turística doméstica 

 

Este subitem segue a mesma linha dos questionamentos anteriores, mas busca avaliar em maior 

detalhamento uma informação específica, ou seja, as informações disponíveis sobre demanda 

turística doméstica. No geral foram consideradas as informações do MTUR, mas houve casos de 

entrevistados que relacionaram a demanda doméstica com publicações também produzidas por 

suas próprias fontes ou perfil de turistas consultados em avaliações de estados e municípios. 

 

As avaliações dos usuários de demanda tiveram tendência de concentração em torno dos 

resultados negativos, ou seja, a maioria considerou os dados desatualizados, carentes de maiores 

detalhes e apresentados de forma muito agregada, fazendo com que não fossem úteis aos 

propósitos necessários. A grande maioria considerou os dados de demanda doméstica disponíveis 

fora do período adequado. 

 

Segundo as avaliações dos entrevistados, as informações turísticas disponíveis no quesito 

demanda doméstica, em geral, foram consideradas: 

 

 Desatualizadas;  

 Carente de maiores detalhes; 

 Muito agregadas; 

 Dificuldade de acesso à base de microdados; e 

 Não disponíveis em período adequado.  
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3.2.5 Classificação das informações de oferta turística 

 

Neste subitem foram avaliadas as questões referentes às informações de oferta. Na concepção dos 

entrevistados, há poucos dados de oferta disponíveis no SITUR, e as informações presentes não 

atendem a necessidades dos estados e municípios, seja por inexistência de informações ou por 

impossibilidades de desagregar os dados. 

 

Nas avaliações, houve tendência negativa quanto à atualização dos dados e concentração de 

respostas atestando a necessidade de mais detalhes. Uma questão importante levantada nas 

entrevistas refere-se ao caráter mais qualitativo atribuído às informações da oferta. Diferentemente 

dos dados de demanda, que são tidos como quantitativos, mesmo quando se trata de apresentar 

as características dos viajantes, os entrevistados atribuem às informações de oferta a necessidade 

de maior cuidado com os microdados para melhor compreensão das informações. Os entrevistados 

atestam que não consideram a periodicidade adequada. 

 

Segundo as avaliações dos entrevistados, as informações turísticas disponíveis no quesito oferta, 

em geral, foram consideradas: 

 

 Desatualizadas;  

 Carente de maiores detalhes; 

 Muito agregadas; 

 Dificuldade de acesso à base de microdados; e 

 Não disponíveis em período adequado.  

 

 

3.2.6 Avaliação da divulgação das informações estatísticas de turismo 

no Brasil 

 

De forma mais abrangente, as respostas indicaram que há deficiências na divulgação de 

informações estatísticas turísticas, revelando a necessidade de se melhorar os processos de 

divulgação de novos dados do setor. Em algumas respostas comentadas, os entrevistados 

reconhecem que tem existido um esforço para melhor divulgar estas informações, porém, acreditam 
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que pequenos ajustes operacionais, como o uso de plataformas múltiplas de divulgação (portal do 

MTUR, redes sociais, mídia impressa e falada) poderiam facilitar a divulgação de informações. 

 

Quanto ao questionamento de como se informa sobre a divulgação de novos dados, a amostra 

entrevistada indicou que a internet e pesquisas pessoais a mídias impressas são os canais mais 

utilizados para se obter informações atualizadas sobre as publicações em turismo. Seja por meio 

de e-mail, acesso direto ao site ou leitura de informações em mídias sociais, há uma tendência de 

busca que parte do próprio usuário, sem conhecimento de outras formas mais simplificadas de 

receberem as atualizações sobre turismo. 

 

Em conclusão geral, a divulgação das informações de turismo no Brasil foi considerada regular, 

mas pode melhorar, apesar de reconhecerem a existência de um esforço em andamento para 

melhoria desses processos. 

 

“Bem, pela minha rede de contatos, internet. Mas como eu avalio? Muito mal. A 
gente precisava ter uma estratégia de comunicação bem mais amistosa para todo 
tipo de usuário.” 

 

 

3.2.7 Identificação das informações de estatísticas do turismo 

acessadas em outras fontes que não o site do Ministério do 

Turismo 

 

Para melhor qualificar os resultados, pode-se agrupar as respostas em três grupos distintos: 

informações turísticas nacionais, informações turísticas internacionais e informações gerais que 

impactam o setor. 

 

No primeiro grupo, destacam-se, por exemplo, as informações de oferta turística, principalmente no 

que diz respeito à oferta hoteleira local. Para os entrevistados, os dados de hotelaria precisam ser 

mais divulgados no Brasil, sobretudo os dados da ocupação hoteleira. Além desses dados, também 

foram citadas fontes para captação de dados de emprego, informações presentes em observatórios 

locais de turismo e dados sobre a oferta turística (infraestrutura9). 

                                                

9 Em geral, pôde-se perceber que os entrevistados entendiam como infraestrutura turística as características físicas dos atrativos, como 
existência de sinalização estacionamentos, pontos de Acessibilidade, grau de conservação etc. 
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No segundo grupo, destacam-se dados referentes a indicadores internacionais de turismo ou de 

competitividade dos países. Além desses, os entrevistados também indicaram que buscam dados 

sobre viagens internacionais em bases de compilação de informações sobre transporte aéreo 

internacional. 

 

No terceiro grupo encontram-se informações gerais sobre economia, capacitação e política nacional 

e internacional. Estes últimos, em geral, são acessados para promover avaliações sobre tendências 

de crescimento setorial e planejamento de médio e longo prazos (tendências de mercado). 

 

Quadro 1 - Informações acessadas em outras fontes que não o MTUR 

Informações turísticas 

nacionais 

Informações turísticas 

internacionais 
Informações gerais 

 Oferta turística em geral; 

 Oferta hoteleira; 

 Dados de emprego 

 Informações de 

observatórios locais; 

 Infraestrutura turística10. 

 Indicadores internacionais; 

 Dados de emprego em 

turismo; 

 Competitividade turística; 

 Viagens internacionais 

(desembarque e 

embarque11) 

 Indicadores econômicos; 

 Dados de capacitação; 

 Informações sobre política; 

 Tendências de mercado. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 
“Bom, indicadores turísticos, a FIPE, o IPEA, sobretudo, os indicadores turísticos. 
Depois o embarque e o desembarque, já falei, INFRAERO, ANAC, depois os voos 
realizados, assentos, eu consulto PANROTAS que tem um trabalho muito bom 
sobre isso.”  

 

 

3.2.8 Avaliação do SITUR atual em relação à divulgação das 

informações, ao acesso à equipe de manutenção das 

informações e ao acesso às informações das diversas 

instituições componentes 

 

Os entrevistados, em geral, concordaram com a dificuldade dos processos de divulgação das 

informações (resultado corrobora os dados já apresentados neste relatório). No que diz respeito ao 

                                                

10 Em geral, pôde-se perceber que os entrevistados entendiam como infraestrutura turística as características físicas dos atrativos, como 
existência de sinalização, estacionamentos, pontos de acessibilidade, grau de conservação etc. 
11 Dados sobre embarque e desembarque de outros países provenientes da OMT, Euromonitor ou publicações de outros países. 
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acesso à equipe de manutenção, também houve tendência de respostas, neste caso, positivas, 

indicando que há acesso às equipes, e que, em geral são bem atendidos, porém dependem de 

relações pessoais ou longas articulações institucionais para terem suas necessidades atendidas.  

 

Já no item referente às instituições parceiras componentes do SITUR, houve concentração de 

respostas voltadas à necessidade de melhoria do atendimento ou do acesso a bases e resultados 

específicos em outras instituições que não o MTUR. Neste último caso, houve registro de casos 

pontuais de sucesso nas solicitações, mas geralmente justificados por relação pessoal com 

membros de tais instituições. 

 

Como resultados deste subitem, pode-se inferir que: 

 

 A divulgação das informações do SITUR é: 

 Ruim, mas pode melhorar. 

 

“Isso é muito importante. Rigorosamente, nunca fomos informados. Não há um 
newsletter, um sistema de comunicação que possa imediatamente comunicar que 
houve tais e quais mudanças, tais e quais atualizações na divulgação, na 
disseminação das informações. É uma pena, e acho que esse papel incumbe muito 
ao Ministério do Turismo, embora eu tenha como gestão pública a dimensão das 
dificuldades: recursos humanos, competência aprimorada. Por isso que a tecnologia 
que vocês, por exemplo, da Fundação Getulio Vargas, da FIPE e outras entidades 
correlatas têm exercido cobrindo uma lacuna junto ao Ministério do Turismo. Lacuna 
essa que precisa ser ampliada.” 
 
“Acho que poderia ter outros, poderia ser aprimorado, ainda que não é de todo 
insuficiente. Por exemplo, o próprio mecanismo de newsletter seria um bom modelo. 
Que as pessoas se cadastrassem para receber atualizações, informações sobre 
atualizações de estudos, alguma coisa que não esteja disponível. Aí de certa forma 
a divulgação é realizada.” 

 

 O acesso à equipe de manutenção das informações do sistema de informações turísticas 

para casos onde não se encontre a informação necessária ou que haja alguma 

contribuição é: 

 Bom, mas não há pessoal dedicado a isso. 

 

“É de difícil acesso. Não é fácil acesso. E aí estou falando que é de difícil acesso, 
pensando que sou um público privilegiado, porque eu sou um cliente interno. Eu 
imagino que para um cliente externo é quase impossível conseguir acesso.” 
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 O acesso às informações das diversas instituições que compõem o sistema nacional de 

informações turísticas é: 

 Ruim, mas pode melhorar. 

 

“Eventualmente, obtenho as informações muito por contato pessoal, mas, por 
exemplo, fico bravo porque a gente vê muita gente fazendo pesquisa, você vê 
resultados de pesquisa, mas aí você vê que poderia ser melhor se todas tivessem 
uma metodologia padrão e etc.” 

 

 

3.2.9 Avaliação da relevância da informação estatística do SITUR  

 

Em geral, os respondentes consideram-se parcialmente satisfeitos com este quesito e justificam 

suas respostas principalmente por alegação de falta de atualização das informações e 

impossibilidade de desagregação dos dados. 

 

Ao se questionar os usuários do SITUR sobre os temas para os quais precisam buscar informações 

fora do MTUR, observa-se dispersão de respostas voltadas para as necessidades de cada um dos 

respondentes. Em geral são dados referentes à oferta turística, informações econômicas, estudos 

de mercados e outros detalhamentos citados em menor escala como número de cruzeiros que 

aportam no País. 

 

Gráfico 40 - Avaliação de atendimento das necessidades segundo à relevância   

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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Principais razões para a insatisfação: 

 

 Dados desatualizados; 

 Falta desagregação; e 

 Microdados chegam em nível estadual somente. 

 

“Poder ter mais detalhamento.” 

 

Principais temas levantados fora do MTUR: 

 

 Oferta turística; 

 Indicadores econômicos do turismo; 

 Dados de turismo de negócios; e 

 Planos de turismo. 

 

“Exatamente, na questão da disponibilidade de oferta uma perspectiva de 
hierarquização ou de atratividade um pouco mais objetiva, desde a perspectiva do 
que realmente pode ser consumida e não do que tem potencial de 
desenvolvimento.” 

 

 

3.2.9.1 Principais fontes de informação, diferentes do Ministério do 

Turismo, usadas regularmente  

 

Neste subitem, buscou-se identificar as principais fontes, diferentes do MTUR, utilizadas pelos 

usuários, dentro de uma hierarquia eletiva. Em geral as citações permearam por instituições como 

o IBGE, a OMT e a INFRAERO, principalmente para dados de empregos, desembarque e embarque 

de passageiros: 

 

i. IBGE 

ii. OMT 

iii. INFRAERO 

iv. MTE 

v. WTTC 

vi. WEF 

vii. IPEA 
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“A biblioteca da OMT que o Ministério tem acesso full, cheio. A WTTC.”  
 
“Competividade, do Fórum Econômico Mundial. O impacto do PIB, do turismo no 
PIB, que a mais atualizada é da WTTC, a do IBGE nossa é antiga. Eu sinto, é uma 
coisa se você quiser botar como adendo, eu sinto muita falta do impacto do PIB 
Regional, isso é uma coisa que o ministro anterior, o Gastão batia muito. Então, por 
exemplo, no Centro-Oeste qual é o impacto do Turismo no PIB? Não tem. Sei lá, 
em Brasília, se você descer ao nível dos Estados, a gente não tem este impacto de 
uma fonte confiável, não tem.” 

 

 

3.2.10 Avaliação da credibilidade da informação estatística do SITUR 

 

Os entrevistados foram consultados em relação à credibilidade das informações estatísticas do 

SITUR. Como resultado, observou-se que a maioria considera muito alta a confiança nos dados 

publicados e, entre os que demonstraram algum grau de desconfiança, percebeu-se que suas 

justificativas são voltadas à limitação das informações e à falta de critérios metodológicos que os 

façam compreender os dados de forma mais detalhada. 

  

Gráfico 41 - Confiança nas informações do SITUR  

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Dentre os que atestaram alguma desconfiança, as principais justificativas foram: 

 

 Falta de detalhamento metodológico; 

 Informações limitadas para uso desagregado; e 
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 Desatualização dos dados. 

 

“Talvez seja insegurança do próprio usuário. Aí que eu volto, acho que o 
ordenamento das informações tem que ser um pouco mais lógica para a gente poder 
ter mais segurança na hora dessa utilização. Claro que assim, um usuário do setor 
ou estatístico ou pesquisador têm mais conhecimento ele enxerga com mais clareza 
isso. Para a gente, naquela correria, quando a gente precisa de uma informação, 
talvez precisasse ser um pouco mais claro.” 

 

 

3.2.11 Avaliação da precisão das estatísticas do SITUR 

 

Para avaliar a precisão das informações, os usuários foram instruídos a identificar o nível de 

exatidão com que a informação é estimada, ou o nível de cobertura sobre as características que se 

têm como objetivo investigar.  

 

No geral as respostas apresentaram concentração em torno das afirmativas de “na maioria das 

vezes” ou “algumas vezes”, indicando um certo grau crítico dos entrevistados em relação às 

informações disponibilizadas pelo SITUR. Esta informação é relevante porque completa o conjunto 

de respostas anteriores, indicando que apesar de bom grau de credibilidade, ainda há desconfiança 

dos usuários acerca da possibilidade de confiar nas informações sem contestação. Dentre as 

principais justificativas para tal desconfiança, pode-se considerar fatores semelhantes aos já citados 

como desatualização das informações, impossibilidade de desagregar os microdados e a 

dificuldade de acesso aos microdados e a defasagem entre a coleta e os resultados. 
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Gráfico 42 - Precisão dos dados do SITUR  

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

“Acho que a principal, talvez, imprecisão, em alguns recortes, é quando a gente está 
falando de demanda doméstica, que só tem essa informação em estudo realizado 
com pouca frequência. Muitas vezes essa informação não está atualizada e eu 
trabalho com projeção.” 

 

 

3.2.12 Avaliação da pontualidade na publicação das estatísticas 

turísticas 

 

Na avaliação sobre a pontualidade buscou-se avaliar junto aos usuários o grau de satisfação no 

período de tempo decorrido entre a data de coleta e a da disponibilização dos resultados. Esta 

questão teve resultados praticamente equiparados. Para uma parcela significativa dos especialistas 

as informações não são disponibilizadas com pontualidade desejada, ou seja, em período 

suficientemente adequado e útil para seu uso. 

 

Especificamente para este quesito, é importante mencionar que há disparidade de necessidades 

entre os que manipulam os dados para tomada de decisão e os que consultam informações com o 

objetivo de coletar dados para fins diversos. Logo, pode-se considerar que há necessidade de maior 

pontualidade nas informações divulgadas pelo Sistema. 
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Gráfico 43 - Pontualidade das estatísticas do SITUR  

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

“Acho que sim, você fica um mês, às vezes dois meses esperando.” 

 

 

3.2.13 Avaliação da acessibilidade da informação 

 

Neste subitem os entrevistados foram convidados a refletir sobre sua percepção sobre a facilidade 

para acessar as informações do SITUR. Na mesma linha da questão anterior, pôde-se perceber 

que houve divergência entre os que precisam dos dados para manuseio direto e os que apenas 

consultam as informações. No primeiro caso, dada a periodicidade de acesso, pode-se considerar 

que há maior intimidade dos usuários com as plataformas de internet, fator que pode ter influenciado 

algumas respostas positivas. 

 

De qualquer forma, os resultados foram equilibrados, sem maiores concentrações, indicando que 

ainda há uma parcela significativa de especialistas que não consegue acessar as informações. 

Dentre as principais justificativas para tal, há concentração entre o desconhecimento da localização 

das informações e a dificuldade de navegabilidade do site. 
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Gráfico 44 - Considerações sobre a facilidade de acesso à informação do SITUR  

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Dentre as considerações sobre dificuldades de acesso às informações do SITUR, pode-se 

considerar: 

 

 Não sabe como localizar a informação; 

 Baixa usabilidade ou pouco amigável (problemas de uso relacionados com o desenho e 

navegação do site); e 

 Dificuldade em localizar a informação que deseja pela pulverização dos dados em 

diversos sites e instituições. 

 

“Não. E aí o principal elemento é exatamente as informações só estarem 
disponibilizadas como resultado de estudos. Sem a disponibilização da base de 
dados. Na maioria das vezes, sem disponibilização da base de dados. E depois 
outra questão é a própria questão da acessibilidade, que talvez eu possa ter outras 
demandas de acessibilidade, na usabilidade do site, na navegabilidade do site, que 
é um outro elemento.”  
 
“Localizar, ou então ela está pulverizada, que é a variedade de fonte de informação.” 
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3.2.14 Avaliação da facilidade de interpretação/compreensão da 

informação 

 

O subitem de avaliação da facilidade de interpretação busca avaliar a capacidade dos usuários de 

produtos estatísticos em entender e usar adequadamente a informação disponibilizada. Neste 

quesito, houve concentração de respostas positivas, indicando que os especialistas consideram que 

têm certo grau de facilidade em compreender os dados produzidos. 

 

Para alguns, as informações são suficientes, já outros consideram que poderia haver algum grau 

de melhora na composição dos gráficos, textos, publicações ou relatórios. Dentre os que não 

consideram as estatísticas do SITUR de fácil compreensão, as principais justificativas dizem 

respeito à linguagem adotada (muito técnica) e à interpretação de tabelas e gráficos. 

 

Gráfico 45 - Considerações sobre a facilidade de interpretação informação do SITUR  

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Principais razões para não compreensão das informações: 

 

 Linguagem não é simples e clara;  

 Gráficos e tabelas pouco explicativos e amigáveis; e 

 Carência de detalhamento analítico. 
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No que diz respeito às metodologias adotadas, houve concentração de respostas em torno da 

necessidade de adoção de modelos mais amigáveis e de maior detalhamento dos processos 

adotados nas estatísticas do SITUR. 

 

“Por exemplo, o Anuário Estatístico, que é um exemplo do que a gente não 
consegue interpretar da maneira que precisamos. A forma como ele é apresentado 
não nos serve. Por isso, sempre que a gente vê um dado, vê um gráfico tem que 
entrar em contato com a área para poder entender melhor o que ele quis dizer.” 
 
“Acho que são suficientes. A gente tem um bom detalhamento, estou pensando nos 
principais estudos aqui. Se pegar informações de demanda internacional e 
demanda doméstica, tem uma boa explicação da metodologia.” 

 

Gráfico 46 - Avaliação da informação metodológica do SITUR  

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

 

3.2.15 Avaliação da coerência da informação  

 

Para avaliação da coerência das informações do SITUR, os usuários foram solicitados a responder 

em uma escala dicotômica (sim e não) sobre diferentes parâmetros possíveis de incoerências de 

consulta, sendo a série histórica, a combinação de informações e as possibilidades de 

harmonização nacional e estadual. 
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Para os itens referentes à série histórica, constatou-se que há forte concentração positiva, indicando 

que os dados existentes são reconhecidos pelos usuários como provenientes de uma série histórica 

real. Já para as informações acerca da possibilidade de combinação de bases, houve maior 

dispersão de respostas, mas ainda foi considerado pela maioria que há incoerências a serem 

sanadas pela reforma do SITUR.  

 

Por fim, observou-se que os usuários consideraram inexistência de coerência entre os níveis 

nacional e estadual. A combinação de resultados indica que os entrevistados reconhecem a série 

histórica existente hoje, mas não conseguem fazer as combinações e desagregações possíveis 

para seus propósitos de estudo. Este resultado pode ser explicado em parte pela impossibilidade 

de desagregação de dados de pesquisa para níveis geográficos estadual/municipal mantendo a 

representatividade estatística. 

 

“A coerência entre elas há, o que eu acho que elas são tão genéricas... Volto a dizer, 
o problema quando um dado ele é muito geral você não consegue explorar muito, 
porque ele não vai numa base, então é diferente quando você todos os anos você 
faz uma mesma pesquisa com mesmo grau de profundidade. Portões de entradas, 
ela é sempre uma pesquisa muito genérica então tem uma variação, mas você não 
tem outro dado por trás que te ajude a fazer um bom questionamento.” 

 

Gráfico 47 - Avaliação da coerência das informações do SITUR  

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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3.2.16 Qualidade das informações publicadas pelo Ministério do 

Turismo 

 

Este subitem mediu a importância atribuída pelos entrevistados a alguns itens de qualidade das 

informações produzidas pelo Ministério do Turismo utilizando taxonomia de 4 níveis hierárquicos, 

em diferentes categorias de avaliação: 

 

1) Nada importante; 

2) Pouco importante; 

3) Bastante importante; e 

4) Muito importante. 

 

A avaliação dos resultados das entrevistas indica que os especialistas atribuem muita importância 

a todos os critérios questionados. A princípio, esta pergunta deveria servir para indicar quais os 

critérios que deveriam ser objeto de mais atenção por parte do Ministério do Turismo para melhorar 

suas publicações, porém as respostas indicam que todos os critérios são igualmente importantes 

na avaliação dos entrevistados, conforme detalhado no gráfico em seguida. 

 

Gráfico 48 - Avaliação da qualidade da informação  

 
Nota: itens que não aparecem no gráfico correspondem a zero. 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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3.2.17 Avaliação das necessidades de melhoria  

 

Para este quesito os entrevistados foram convidados a avaliar a qualidade das informações 

produzidas pelo SITUR sobre as perspectivas de necessidades de melhoria, utilizando-se os 

mesmos níveis hierárquicos anteriormente propostos: 

 

1) Nada importante; 

2) Pouco importante;  

3) Bastante importante; e 

4) Muito importante. 

 

No geral, observou-se que houve maior distribuição de respostas, quando comparadas à questão 

anterior. Os entrevistados enxergam fatores positivos nas condições existentes e divergem quanto 

ao grau de necessidade de efetiva melhoria. Os itens de credibilidade, facilidade de interpretação e 

coerência, que já haviam sido bem avaliados anteriormente, apresentaram os menores índices de 

resposta com necessidade de melhoria, o que respalda os dados anteriores já apresentados neste 

relatório. 

 

“Seria até importante a gente ter algum espaço lá, outras informações. Por exemplo, 
da UF de São Paulo tal. Não sei se realmente não têm os dados e fatos lá do 
Município de São Paulo, do estado de São Paulo. Ainda que o dado, a metodologia 
seja diferente e o dado não seja totalmente comparável, mas enfim, que tivesse 
acesso.”  
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Gráfico 49 - Avaliação da qualidade da informação - necessidade de melhoria  

 
Nota: itens que não aparecem no gráfico correspondem a zero. 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

 

3.2.18 Valoração da informação estatística em geral 

 

Os entrevistados foram questionados sobre a possibilidade de valoração das informações do 

SITUR, a partir de uma visão geral. Os resultados indicam que a grande maioria da amostra 

considera que as informações podem melhorar e reconhecem algum grau de qualidade e esforço 

no que vem sendo produzido hoje. 
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Gráfico 50 - Valoração da informação metodológica do SITUR  

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

“Então, acho que tem um esforço a ser feito para que ele comece depois da melhoria 
do SITUR, de todo esse esforço de credibilidade da informação, de precisão da 
informação, de acessibilidade da informação, mas um esforço de transformar essa 
informação num conhecimento aplicável aos diferentes clientes dela.” 

 

 

3.3 Bloco 3 - Indicação da necessidade de dados e informações 

estatísticas a serem incluídas no SITUR NACIONAL FORTALECIDO 

 

O bloco 3 destina-se a identificar, junto aos usuários entrevistados, quais são as informações 

necessárias para a constituição de um SITUR NACIONAL FORTALECIDO, ou seja, um modelo 

novo composto de um conjunto de iniciativas implementadas para o fortalecimento do atual Sistema 

de Informação Turística, que, do ponto de vista dos entrevistados, é necessário para a construção 

de um SITUR NACIONAL FORTALECIDO. 

 

As respostas deste bloco são complementares aos temas tratados anteriormente e reservam 

espaço para que os entrevistados façam propostas de alteração das atuais pesquisas e estudos de 

produção de informação livremente. Este bloco também é relevante para a proposição de novas 

pesquisas ou recortes que possam ser de maior utilidade (principalmente) ao grupo de usuários que 

manipula as informações produzidas pelo MTUR. 
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Como resultados principais deste bloco de perguntas, observa-se que: 

 

 Existe uma maior preocupação entre os entrevistados com a possibilidade de desagregar 

dados da pesquisa internacional em até o nível geográfico de município; 

 Outro ponto relevante indicado pelos entrevistados diz respeito à disponibilização de 

dados de demanda doméstica com periodicidade mais reduzida. A periodicidade anual é 

aceita pela maioria, apesar de haver considerações pontuais sobre a possibilidade de se 

ter informações, ainda que preliminares, em uma periodicidade, semestral; e 

 Por fim, os entrevistados entendem que o MTUR deva ter um papel de coordenador ou 

gestor no processo de formatação do SITUR NACIONAL FORTALECIDO, contando com 

as demais intuições para parcerias e fornecimento de informações. Em todas as 

entrevistas os usuários se colocaram à disposição para contribuir com o trabalho do 

SITUR NACIONAL. 

 

 

3.3.1 Informações estatísticas de demanda internacional e doméstica a 

serem agregadas ao SITUR NACIONAL FORTALECIDO 

 

De modo geral, opinou-se que os dados deveriam ser divulgados com maior nível de desagregação: 

por segmentos, por Estados (e até por Municípios), por destinos turísticos, com detalhamento da 

estrutura de gastos etc.  

 

Alguns respondentes informaram ser interessante a disponibilidade de dados de motivação da 

viagem (a lazer, a negócios, por exemplo), hábitos de consumo, tempo de permanência dos turistas 

e grau de satisfação (notadamente em nível municipal).  

 

Cabe ainda destacar o desejo de que sejam disponibilizadas estatísticas específicas tanto 

demográfica e econômica (como a participação do turismo no mercado de trabalho) quanto setoriais 

(como a discriminação até mesmo da fonte onde foi comprado o pacote turístico). 

 

As principais necessidades em relação às pesquisas de Demanda Internacional e Doméstica são: 
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 Demanda Internacional 

 Ter, se possível, periodicidade menor; 

 Apresentar dados com maior possibilidade de desagregação para diferentes níveis 

geográficos;  

 Segmentar informações por motivo de viagem, como Lazer e Negócios; e 

 Detalhar composição de estrutura de gastos. 

 

 Demanda Doméstica 

 Atualizar as informações - dados disponíveis são muito antigos; 

 Detalhar composição de estrutura de gastos; 

 Ter informações sobre avaliação da viagem e motivação de viagem; e 

 Ter, se possível, informações sobre hábitos de consumo. 

 

“Na demanda doméstica, acho que entra uma avaliação dos motivos de viagem. Aí, 
por exemplo, acho que uma pesquisa que hoje a gente se pergunta e talvez a gente 
tenha até algumas respostas, mas não tenha isso precisamente.” 
“Aqui são pesquisas mais atualizadas. Principalmente mercado doméstico, que é 
nosso principal, nosso que eu digo, mais meu. Mas seria um dos principais alvos 
para as nossas ações.” 

 

 

3.3.1.1 Periodicidade de apuração dos dados 

 

Este subitem apresentou menor concentração de informações. Houve influência direta do tipo de 

necessidade, e do grau de conhecimento sobre estatísticas, nas respostas. No que tange à 

apuração (e consequente divulgação com agilidade) dos dados de demanda internacional, a 

periodicidade anual é considerada, majoritariamente, suficiente. Deve-se salientar, entretanto, que 

parcela ponderável de informantes opinou o contrário em relação à demanda doméstica (cuja 

periodicidade seria preferencialmente semestral).  

 

Pode-se inferir que a periodicidade anual (desde que atualizada) seria suficiente para grande 

maioria dos usuários. O melhor dos cenários seria a possibilidade de existência de dados 

semestrais, ainda que com a divulgação de dados preliminares. 

 

“Não, o ideal seria uma trimestralidade.” 
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3.3.1.2 Nível de desagregação dos dados 

 

A maior parcela de entrevistados manifestou a necessidade de maior desagregação das 

informações a respeito da demanda internacional e doméstica e praticamente todos opinaram que 

seria desejável tê-las não só em nível nacional, mas também em estadual e municipal. A maior 

abrangência constitui-se em uma das principais sugestões de melhorias dos entrevistados, uma vez 

que trabalhar com dados nacionais atende a uma pequena parcela do setor de turismo. 

 

“Para nós, dessa área aqui, o ideal seria por município. A partir dos municípios a 
gente conseguiria fazer por região. Se a metodologia fosse única, faríamos depois 
por regiões turísticas e as regiões turísticas não necessariamente estão no mesmo 
estado.” 

 

 

3.3.2 Informações estatísticas de oferta turística a serem agregadas ao 

SITUR NACIONAL FORTALECIDO 

 

Este subitem teve maior dispersão de respostas, seja pela falta de conhecimento de parte dos 

entrevistados sobre a existência de dados da oferta turística, seja pelo diferente grau de 

necessidade de uso das informações. As respostas mais citadas foram sobre os dados referentes 

à ocupação hoteleira e a infraestrutura e equipamentos turísticos (número de novos 

empreendimentos no setor, dados referentes a custos, relação de meios de hospedagem, 

disponibilidade de transporte e locais de alimentação etc.), enfim, todos aqueles referentes à 

provisão de bens e serviços aos turistas, que resultam em gasto turístico. 

 

As informações sobre a oferta mais importantes para os entrevistados dizem respeito a: 

 

 Ocupação hoteleira; 

 Infraestrutura de equipamentos; e 

 Eventos. 

 

“De oferta, a hotelaria que a gente não tem a parte de serviços de uma maneira em 
geral, a única base que a gente tem é o CADASTUR, que é extremamente falho, 
porque infelizmente grande parte das informações, uma parte representativa, 
significativa das empresas não está lá, então seria a oferta de uma maneira geral, 
hotelaria, agências de viagens, guias de turismo, este tipo de oferta.” 
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Para este item especificamente, o conceito de infraestrutura de equipamentos foi, em geral, 

entendido como as condições físicas dos atrativos e locais por onde há circulação de turistas como, 

por exemplo, existência de pontos de acessibilidade (para deficientes), pontos de estacionamento, 

condições de sinalização e outros. Já para o caso de citações sobre eventos, destaca-se a 

quantidade e qualidade dos locais para realização de eventos, potencialidades para atividades de 

encontros profissionais e mercados de negócios e eventos em geral. 

 

 

3.3.2.1 Periodicidade dos dados de oferta turística 

 

Do total de entrevistados que responderam ao quesito, metade deles crê que a periodicidade anual 

de divulgação dos dados é suficiente, ao passo que a outra metade, não (a preferência seria 

semestral, devido à sazonalidade). Deve-se destacar que alguns informantes não desejaram opinar 

a respeito (até mesmo por não confiarem em dados atualmente divulgados sobre oferta). 

 

 

3.3.2.2 Nível de desagregação dos dados sobre oferta turística 

 

Com referência aos dados concernentes à oferta turística, a maioria dos especialistas afirmou serem 

muito agregados, sendo de grande importância a disponibilização deles não somente nos três níveis 

(nacional, estadual e municipal), mas até por microrregiões de interesse turístico.  

 

 

3.3.3 Informações adicionais necessárias 

 

A pergunta avaliou a opinião sobre a inclusão de outros tipos de estatísticas ao sistema de 

informações turísticas nacional. Os entrevistados mencionaram com maior frequência a 

necessidade de poder consultar dados sobre turismo de negócios, a possibilidade de conhecer 

informações sobre ocupação hoteleira, maior detalhamento sobre informações de empresas aéreas 

e status de compras e vendas de passagens, dados ambientais dos municípios turísticos e 

informações sobre o mercado de trabalho (gênero, qualificação profissional, salários pagos, 

oportunidade de inserção nesse mercado etc.). 
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Tais resultados comprovam os diferentes graus de interesse que os entrevistados possuem para 

uso dos dados de estatísticas turísticas. Em geral, pode-se inferir que há concentração de interesse 

nos seguintes itens: 

 

 Ocupação hoteleira; 

 Hábitos de consumo; e 

 Avaliação de segmentos específicos como Turismo de Eventos. 

 

De qualquer forma, as respostas apresentadas não introduziram nenhum item a ser pesquisado 

específico que seja necessário implementar, uma operação inexistente ou fora do espectro do que 

tem sido abordado no Plano Nacional Estratégico de Estatísticas Turísticas. As respostas reforçam 

a necessidade de se consolidar uma operação estatística sobre a oferta de meios de hospedagem 

e de se realizar pesquisas conjunturais de ocupação hoteleira e bem como dos dados estarem 

disponíveis em níveis mais desagregados. 

 

“Acho que o mais importante é o impacto econômico por segmento de turismo. E o 
outro, se for para citar um segundo ponto, é o perfil de consumo do turista por 
segmento, por demografia.” 
 
“Esses outros que eu andei falando no meio da entrevista, indicadores 
socioeconômicos, origem e destino, objeto da viagem, isso já está falado por mim, 
mas é objeto também de pesquisas que eu sempre considero importante, mas se 
for o caso do Ministério do Turismo ampliar o trabalho que vem fazendo, esses 
dados socioeconômicos, objeto da viagem, permanência, esses indicadores todos 
eu acho isso da maior relevância.” 

 

 

3.3.4 Avaliação das pesquisas do MTUR 

 

Foram positivas as opiniões a respeito das sondagens de conjuntura econômica levadas a efeito 

pelo Ministério do Turismo (BDET e PACET, entre outras). Entretanto, significativa parcela dos 

entrevistados disse que elas poderiam ser mais desagregadas, ampliadas ou aprofundadas, mais 

disseminadas pelo Ministério do Turismo e com descrição de metodologia mais detalhada (a fim de 

facilitar a compreensão das estatísticas inerentes às pesquisas). 

 

As pesquisas de conjuntura foram consideradas como as informações mais atualizadas atualmente 

produzidas e disponibilizadas pelo MTUR. 
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“Eu diria boa, é um bom trabalho, é um início, não é tão antigo esse trabalho, é mais 
recente, precisava apenas ampliar um pouco mais e aprofundar. E dados inclusive, 
conforme eu falei, o PIB não é citado ou é registrado de uma forma defasada, ou 
não é especificada. Eu diria que o boletim é uma publicação boa, muito boa eu diria, 
mas carente de uma colheita maior de dados que pudesse enriquecer esse boletim 
que é de muita importância. ” 
 
“Eu acho que elas são interessantes, mas eu acredito que seria interessante 
conhecer um pouco mais da metodologia, porque eventualmente em alguns 
momentos elas parecem um pouco subjetivas.” 

 

 

3.3.5 Elaboração de estudos comparativos 

 

Os entrevistados destacaram a relevância da produção de estudos que contrastam a realidade 

brasileira com a de demais destinos turísticos concorrentes ou de referência. Na opinião dos 

entrevistados estes estudos enriquecem o conhecimento do setor de turismo uma vez que aportam 

experiências internacionais e permitem a comparação entre o desenvolvimento do setor no País 

com relação aos mercados estudados. 

 

“Eu acho que é fundamental e também acho que seria interessante a gente ter 
comparações analisando destinos brasileiros concorrentes.” 
 
“Sem dúvida. É o que falta para a gente. E aí não só do Brasil para fora, mas dentro 
do Brasil também. (...) Ao invés de pensarmos de como que a gente vai trazer esse 
pessoal que está indo para outros lugares para o Brasil, eu acho que o principal 
estudo que a gente precisaria hoje é como fazer para as pessoas que estão no 
Brasil pararem de viajar tanto para fora. Só isso resolveria metade dos nossos 
problemas.” 

 

 

3.3.6 Disponibilização dos dados 

 

Praticamente todos os entrevistados afirmaram ser importante a divulgação de dados referentes a 

turismo receptivo internacional, turismo interno/doméstico, dimensionamento e ocupação hoteleira, 

número de empresas e empregos nas Atividades Características de Turismo (ACT) e movimentação 

econômica do setor. 

 

As respostas tiveram variações de concentração no que diz respeito à periodicidade ideal das 

publicações. Criticamente, pode-se inferir que parte dos usuários desconhece o processo de 
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operacionalização das pesquisas e por isso fazia solicitações de períodos considerados 

inexequíveis. Os principais resultados podem ser assim agrupados da seguinte forma: 

 

Quadro 2 - Relevância e periodicidade das informações 

Item da pesquisa 
Relevante a disponibilização de 

dados? 
Com que frequência? 

Turismo receptivo internacional Sim Anual; semestral 

Turismo receptivo doméstico Sim Anual; semestral 

Dimensionamento e ocupação hoteleira Sim Mensal; trimestral 

Número de empresas e empregos Sim Mensal; trimestral 

Movimentação econômica do setor Sim Mensal; trimestral 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

“Também trimestral pelo menos. Até se quiser colocar a observação, pelo menos 
trimestral porque como eu trabalho na área de comunicação, quanto mais 
informação eu tiver melhor, então se fosse mensal.” 

 

3.3.7 Calendário fixo de informações e sua disponibilidade 

 

Todos os entrevistados julgaram ser importante a existência de um calendário fixo para a divulgação 

de informações do setor de turismo e todos os consultados gostariam de ser informados sempre 

que novas informações a respeito fossem publicadas. 

 

“Importantíssimo.” 
 
“Acho que conforme forem atualizando essas informações, vão disponibilizando e 
as pessoas que já tem essa rotina de consulta já vão descobrindo que tem novas 
informações ali. Mas eu acho que era importante para o Ministério divulgar mais 
isso nas secretarias, para as pessoas certas. Em primeiro lugar, estão as pessoas 
que trabalham com Estudos e Pesquisas.” 

 

 

3.3.8 Estabelecimento de contato do MTUR com os usuários 

 

Todos os informantes declararam enfaticamente ser importante que o Ministério do Turismo venha 

a manter contato regular com eles, a fim de ter conhecimento de suas carências de informações, 

expressando a total disposição quanto ao estabelecimento de consultas visando a obtenção dos 

dados detalhados necessários. 
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“Sim. 24 horas por dia, com exceção às minhas ocupações inerentes ao lugar que 
exerço. Mas estou disposto de domingo a domingo, de janeiro a janeiro.” 

 

 

3.3.9 Papel exercido pelo MTUR e demais entidades 

 

No que diz respeito ao papel que deve caber ao Ministério do Turismo, a opinião dos especialistas 

mostrou concentração de respostas em torno de considerações sobre a liderança, coordenação e 

gestão das informações por parte do principal órgão setorial. 

 

Quanto ao papel a ser exercido por outras entidades de pesquisa (como IBGE, Banco Central, 

Ministério do Trabalho, Polícia Federal, ANAC, IPEA etc.), os respondentes são unânimes em 

afirmar que é o de fornecer dados ao Ministério do Turismo. 

 

“(...) acho que o Ministério do Turismo deve ser o principal responsável pela 
manutenção e pela organização do sistema nacional turística e as outras entidades 
eu vejo mais como fornecedores de informação para o Ministério de Turismo. “ 
 
“Acho que o Ministério do Turismo exerce um papel vital e fundamental de 
coordenação na elaboração desses sistemas. E o papel das outras entidades, é 
claro, é prover dos dados necessários, para que a partir dessa coordenação 
relatórios específicos para o setor de turismo possam ser gerados, a partir do 
Ministério.”  

 

 

3.3.10 Estados e municípios como integrantes do sistema 

 

Todos os entrevistados destacaram que estados e municípios devem constituir parte do sistema de 

informações de turismo. Em relação à participação, houve concentração de respostas com 

tendência a dois itens principais: (1) a produção de dados harmonizados à metodologia do MTUR 

e (2) a produção de pesquisas próprias, criando uma via de mão dupla entre Governo Federal e 

esferas subnacionais. 

 

“Através de uma rede, a rede, um grande banco de dados com senhas hierárquicas, 
alguma coisa do tipo, junto com a questão da regionalização. Eu vejo que a 
regionalização não se integra com os dados do sistema e nem do Ministério, são 
coisas isoladas e deveria estar integrado.” 
 
“É aquilo que eu te falei nos municípios indutores, eles vão trabalhando tudo e 
monitoramento eles deixam de fora. Então, tudo... Até o Ministério... O Ministério 
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tem que cobrar sim até porque eu vou repassar recurso para um estado que eu não 
sei como está o seu turismo, se é turismo mesmo, se existe mesmo, entender o 
movimento da economia, se está gerando emprego, renda, estar preocupado com 
as questões de sustentabilidade, então, tem que participar sim, tem que ser 
chamado sim a responsabilidade.”  

 

 

3.3.10.1 Comentários gerais e sugestões 

 

Os especialistas, de forma geral, elogiaram bastante a iniciativa do Ministério de Turismo de 

identificar, mediante consulta aos usuários de estatísticas do setor, as suas necessidades de dados 

específicos, bem como suas sugestões de aperfeiçoamento do sistema de informações. 

 

No que se relaciona às sugestões, elas são, igualmente, as mais diversas e em grande número. 

Pode-se dar destaque especial à grande quantidade de sugestões voltadas para a necessidade de 

se ter material estatístico com grau de confiança significativo para desagregação dos dados para o 

nível Estadual (em alguns casos também para o nível municipal). Em geral, as justificativas para tal 

necessidade permeavam a possibilidade de melhorar a tomada de decisão dos gestores públicos e 

privados acerca do perfil e do comportamento dos visitantes nos diversos destinos turísticos do 

País. 

 

Os entrevistados expressam a necessidade de suprir a carência de detalhamento de informações 

referentes a vários segmentos (como as de turismo doméstico e internacional etc.), bem como as 

relativas especificamente à oferta turística (meios de hospedagem, transportes, locais de 

alimentação etc.).  

 

Consideram que os inúmeros dados do setor atualmente dispersos, e necessitam de concentração 

em uma plataforma que venha facilitar o acesso à base de dados, bem como de harmonização das 

informações relacionadas. Estes são considerados fatores essenciais para o melhor gerenciamento 

do setor. Citam, também, como desejável a redução da periodicidade da apuração de algumas 

variáveis e agilização da divulgação dos resultados. Reafirmam a necessidade de acesso aos 

microdados e de disponibilização de mais detalhes sobre a metodologia. Sugerem maior abertura, 

contribuição e participação da academia em todo o processo de avanço do projeto. 
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Percebe-se que os entrevistados acreditam que o SITUR NACIONAL FORTALECIDO deva ser 

gerido pelo MTUR em um sistema robusto que permita o acesso aos microdados e disponibilize 

funcionalidades que permitam o usuário criar suas pesquisas de forma autônoma e dinâmica (cruzar 

informações e criar seus relatórios). Este sistema deverá integrar com informações de distintas 

instituições como (IBGE, BACEN, MTE, ANAC, entre outras), complementado inclusive por dados 

dos Estados e Municípios, comparáveis e harmonizados aos dados nacionais. 

 

“Eu não tenho ideia de como que eu posso ter acesso a esses microdados e não 
sei até que ponto isso está disponível publicamente, mas eu teria interessante em 
saber, talvez se for uma coisa pública acho que seria interessante estar mais 
explícito em algum dos canais no Ministério do Turismo. Realmente não sei. Com 
relação ao 2º ponto, eu sinto falta tanto de mais informação sobre a metodologia 
nos estudos e também às vezes sinto falta de algumas análises do próprio Ministério 
do Turismo.” 
 
“O comentário geral é que estou muito contente em saber dessa disposição de 
vocês, que estão querendo realmente melhorar esse sistema de informações, que 
ainda está deixando a desejar. Estou esperançosa, porque há muito tempo que 
venho esperando que isso ocorra.” 
 
“(...) Eu acho que é muito importante, é uma área que precisa ser mais valorizada 
no Ministério e fazer essa articulação, esse guarda-chuva com essas instituições, 
Banco Central, Polícia, IBGE, para a gente somar e ter um sistema de referência, 
por que não?” 
 
“(...) É isso que eu acho que a gente está precisando, trabalhar melhor aqui dentro 
do Sistema Nacional de Informações Turísticas, ter toda essa informação 
transformada em inteligência de mercado para a gente poder atuar com uma chance 
de erro menor.” 
 
“Sim, eu sinto necessidade de orientação em nível federal para metodologias, então, 
por exemplo, a taxa de ocupação hoteleira é uma que eu estou aguardando e que 
é muito difícil para um estado com quase 500 municípios, eu aplicar isso no 
observatório, quando eu aplicasse, eu gostaria que fosse padronizada com o 
Ministério para ter a comparabilidade, por isso eu não estou criando uma que seja 
só nossa, estou aguardando orientação. Porque da mesma forma que eu espero do 
Ministério alguma coisa, os municípios esperam do estado, então, a gente sempre 
fica aguardando uma orientação de cima para receber e repassar ao nível municipal, 
então, por exemplo, a questão da visitação, atrativos, perfil de demanda, tudo isso 
poderiam ter metodologias padronizadas.” 
 
“O que eu mais sinto falta nos dados das pesquisas organizadas pelo ministério são 
as informações de variância dos dados, de intervalos de confiança, a parte de 
metadados, ou seja, a informação de como foi feito, qual a cobertura, qual o 
desenho amostral e, em especial, nas demandas externas e demandas internas, os 
dados em total de valor de consumo, porque lá sempre tem a média por pessoa, 
mas me dá a sensação de que houve certa hesitação em multiplicar isso pelo 
número de pessoas para chegar a um total. Se eu pudesse destacar uma coisa, eu 
acho que seria o foco na demanda que é o que faz falta hoje, a informação sobre a 
demanda.” 
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3.4 Avaliação da pesquisa qualitativa pela metodologia de 

agrupamentos 

 

Os resultados gerais indicam que, na opinião dos entrevistados, as informações presentes no 

SITUR não estão 100% atualizadas. Dependendo do tipo de uso necessário há de se considerar 

referências com mais de dois anos de defasagem para se trabalhar. As divergências dos 

respondentes quanto à existência ou não de informações atualizadas também se comprovou na 

avaliação de utilidade dos dados. Em geral houve preocupação com a possibilidade de se fazer uso 

completo dos resultados hoje apresentados pelo MTUR. 

 

Porém, no geral, o SITUR tem boa imagem entre os especialistas. Apesar de considerarem a 

informação carente de mais detalhes, há entendimento geral de que há um grande esforço para a 

produção das informações hoje existentes e que não há como se considerar que faltam informações 

estratégicas de turismo hoje no Brasil. Os dados estão disponíveis e há informações suficientes 

para que se tenha uma ideia robusta sobre o setor no País. 

 

 

3.4.1 Agrupamentos de usuários 

 

A formação de agrupamentos ou clusters em pesquisa qualitativa depende de duas ou mais 

atividades dicotômicas que sejam características de determinados grupos. Dentre os resultados 

desta pesquisa, pode-se entender que há dois grandes grupos que compõem a amostra 

entrevistada e, portanto, as tipologias que podem representar aqueles que utilizam dados do MTUR. 

Em ambos os grupos estão selecionados especialistas em informações turísticas, mas o uso dos 

dados indica a formação de agrupamentos de usuários em função do grau de detalhamento que 

acessam a informação. 

 

A divisão desses dois grupos se dá principalmente pela forma como se apropriam das informações, 

ou seja, o tratamento que dão às pesquisas e publicações propostas atualmente pelo SITUR. Não 

houve dicotomia significativa em todas as perguntas para separação em outros grupos, indicando 

que há muita concentração de tendências nos diversos resultados. Percebe-se diferenças pontuais 

nas necessidades de cada grupo, porém, a forma de utilização do dado é que faz a grande 

diferença. 
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No primeiro grupo estão especialistas que promovem a utilização aprofundada e refinada das bases 

de dados, ou seja, que buscam, além do resultado, conhecer os microdados, a metodologia e as 

possíveis extensões de cruzamentos a que se tem acesso. Para fins deste trabalho, este grupo 

recebe o codinome de Especialistas Avançados (manipuladores). Por avançado, entende-se o ato 

de tratar, executar recortes específicos nas bases de dados ou de buscar possibilidades de 

combinações com outros dados. 

 

No segundo grupo estão os Especialistas (usuários de dados), isto é, aqueles que utilizam a 

informação, mas não carecem de maiores detalhamentos ou uso das bases de dados para 

construção de relatórios e avaliações próprias. Sua tomada de decisão é baseada nas informações 

disponíveis e, em geral, focada nos grandes números ou nos recortes comparativos já existentes 

de dados conjunturais ou informações de perfil, desembarque e embarque. Este grupo pode ser 

subdividido ainda entre os Usuários Técnicos e Leitores. 

 

Entre os Especialistas Usuários Técnicos estão aqueles que trabalham diretamente com os dados 

de turismo e se interessam pelo setor como forma de uso primária, ou seja, turismo é o seu negócio. 

Seus critérios de investigação dizem respeito ao crescimento do turismo e à comparabilidade das 

atividades de turismo entre si ou com outros setores da economia. Já os Especialistas Usuários 

Leitores fazem uso dos dados de uma forma mais ampla e conjuntural, comparam com outros 

setores e querem as informações para tomada de decisão não necessariamente sobre o setor de 

turismo, mas também ligada a outras atividades que dependem ou derivam dos serviços turísticos. 
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Figura 2 - Agrupamento da amostra de respondentes 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

 

Os grupos citados podem ser assim descritos como Especialistas avançados (manipuladores) -

Grupo 1 e Especialistas - Grupo 2: 

 

Especialistas avançados (manipuladores) - Grupo 1 

 

Composição - são compostos de pesquisadores, gestores de segundo escalão e técnicos 

especialistas, além de todos os que, de alguma forma, buscam a interação com os dados de turismo 

do ponto de vista do uso de microinformações ou do manuseio das bases existentes de cada 

pesquisa. 

 

 Gestores do MTUR e instituições parceiras; 

 Técnicos do MTUR e instituições parceiras; 

 Especialistas em estatísticas; e 

 Pesquisadores do setor. 

 

Objetivos - por força de sua organização, o grupo de especialistas avançados tem como objetivo 

fazer cruzamentos de informações que não estão apresentadas publicamente ou que não foram 

originalmente pensadas em uma pesquisa específica. Buscam cruzar séries históricas e fazer 

Agrupamento da 
amostra

Especialistas 

Grupo 2

Usuários técnicos

Usuários

leitoresEspecialistas 
avançados 

(manipuladores)

Grupo 1
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exercícios de validade estatística entre dados federais, estaduais e municipais, com o intuito de 

realizar tomada de decisão, produção de dados ou estudos de mercado. 

 

 Recortar dados em diferentes esferas de gestão: 

 Nacional; 

 Estadual; e 

 Municipal (quando possível). 

 Recortar resultados específicos; 

 Cruzar informações aleatórias; 

 Cruzar séries históricas; e 

 Outros objetivos (respostas selecionadas dos especialistas): 

 “Entender por que os dados divulgados parecem estranhos (hiper ou 

subvalorizados)”; e 

 “Elaborar os próprios dados”. 

 

Tipo de uso da informação - entre os usuários mais especializados há preocupação em ter acesso 

aos microdados e aos resultados de referências históricas para fazer comparações e tomar 

decisões de nível técnico e gerencial. Os tratamentos específicos de cada novo resultado podem 

ser relevantes para responder a questionamentos de departamentos internos do próprio MTUR ou 

para atender a demandas específicas de tomada de decisão referente a grandes eventos, 

publicações ou atividades localizadas em destinos turísticos importantes para o cenário nacional e 

internacional. 

 

 Tomada de decisão em nível de segundo escalão (em alguns casos produzindo 

informações para tomada de decisão no alto escalão); 

 Cruzamentos para atendimento de demandas de outros departamentos ou instituições; 

 Avaliações para atender a eventos realizados em destinos turísticos específicos; e 

 Outras proposições diversas (respostas selecionadas dos especialistas): 

 Pesquisas Científicas; 

 Medir novas variáveis; e 

 Leitura diferenciada de um mesmo dado. 

 

Carências percebidas pelo grupo - Em geral, por força do tipo da operação deste grupo de 

especialistas, há preocupação com a forma como os dados estão agregados. Para os usuários 
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avançados, há necessidades de mais informações das pesquisas como um todo, geração de 

resultados em níveis estaduais, municipais e até regionais. Para estes, há necessidade de acesso 

à base de dados e de amostra robusta o suficiente para permitir tabulações e geração de resultados 

com nível de confiança estatisticamente significativo. 

 

 Dados Agregados; 

 Necessidade de chegar ao nível municipal; e 

 Necessidade de ter informações mais atualizadas: 

 Dados não detém a completude das informações e tem-se que buscar no mercado; 

 Informações deficientes, metodologia não explícita e algumas informações 

inexistentes; e 

 Falta de pontualidade. 

 

Especialistas - Grupo 2 

 

a) Especialistas usuários técnicos  

 

Composição - este grupo é composto por membros do setor público e privado, incluindo 

especialistas do MTUR, que não demandam grandes operações estatísticas para terem 

suas necessidades atendidas. As publicações e os recortes originais resultantes das 

pesquisas são suficientes para sua tomada de decisão. 

 

 Gestores do MTUR e instituições parceiras; 

 Técnicos do MTUR e instituições parceiras; 

 Técnicos do setor público e privado; e 

 Pesquisadores do setor: 

 Estudantes. 

 

Objetivos - entre os que utilizam informações já tratadas pelo Ministério do Turismo, há 

objetivos variados. Entre os principais usos levantados, encontra-se a coleta de 

informações disponíveis, a produção de informações para publicidade do próprio MTUR 

e monitoramento de dados para comparação de séries históricas e de resultados de 

eventos específicos de turismo. 
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 Monitoramento de informações; 

 Comparação de dados de impacto de eventos; 

 Preparar algum briefing para gabinete; e 

 Produzir informação para o mercado. 

 

Tipo de uso da informação - entre os especialistas técnicos há preocupação em nível de 

tomada de decisão. Os usuários deste cluster não carecem de dados mais aprofundados, 

mas recebem demandas de nível gerencial seja para uso interno em suas organizações, 

seja para a produção de informações para o público em geral. 

 

 Tomada de decisão em nível gerencial; 

 Geração de publicações ou briefing de imprensa especializada; 

 Avaliação de pesquisas setoriais ou pesquisas customizadas; e 

 Outras proposições diversas: 

 Pesquisas Científicas; 

 Proposição de novas pesquisas; e 

 Apresentação em eventos oficiais. 

 

Carências percebidas pelo grupo - este grupo possui carências de atualização das 

informações. Como lidam também com o público em geral, carecem de dados que 

representem os períodos mais recentes de cada pesquisa, para que se possa produzir 

informações novas dentro de uma periodicidade específica. Na mesma linha, para este 

grupo é importante ter informações que possam ser indicativas dos resultados de projetos 

executados pelo MTUR. 

 

 Informações desatualizadas; 

 Não têm informação dentro do período correto; 

 Precisaria ter mais informações específicas (já tratadas); e 

 Dificuldades de entendimento de metodologias. 
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b) Especialistas usuários leitores 

 

Composição - este grupo é composto por membros do setor público e privado, em geral, 

fora do âmbito do MTUR e de secretarias especializadas. Estão distribuídos em empresas 

que trabalham com turismo ou em setores afins. 

 

 Gestores fora do âmbito do MTUR (SITUR); 

 Técnicos em associações de classe; e 

 Pesquisadores do setor: 

 Estudantes. 

 

Objetivos - por razão da sua menor necessidade de tratamento dos dados, os membros 

deste grupo utilizam publicações já analisadas e editadas para composição de relatórios 

setoriais com informações parciais sobre turismo. 

 

 Conhecimento de novas informações; 

 Composição de relatórios com informações gerais; 

 Análises de mercado; e 

 Pesquisa acadêmica. 

 

Tipo de uso da informação - os técnicos componentes deste grupo, em geral, fazem uso 

das informações para composição de múltiplas informações, com menor teor de tomada 

de decisão.  

 

 Levantamento de dados gerais e composição de relatórios; 

 Geração de publicações de variadas atividades; 

 Acompanhamento de séries históricas; e 

 Outros tipos de uso: 

 Pesquisas acadêmicas; 

 Acompanhamento de dados conjunturais; e 

 Composição de apresentações setoriais. 
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Carências percebidas pelo grupo - os resultados deste grupo são diferentes dos demais 

no que diz respeito principalmente à utilidade das pesquisas. Para este, as publicações 

produzidas, em geral, são úteis aos seus propósitos, mas carecem de atualização. 

 

 Não existe informações desagregadas por distrito ou região; e 

 Informações podem ser mais atualizadas e mais frequentes: 

“MTUR deve perguntar aos empresários o que eles precisam para planejar o 
negócio e como gostariam de receber essa informação”. 

 

 

3.4.2 Pesquisas mais utilizadas 

 

i. Demanda Internacional; 

ii. Demanda Doméstica; e 

iii. Pesquisas de Conjuntura Econômica. 

 

3.4.3 Pesquisas mais atualizadas 

 

i. Pesquisas de Conjuntura Econômica; 

ii. Demanda Internacional; e 

iii. Estudos da Copa do Mundo. 

 

 

3.5 Imagem geral do SITUR 

 

 SITUR tem legitimidade; 

 Informações estão disponíveis com série histórica; 

 Há boas publicações no SITUR; 

 Informações são relativamente precisas; 

 Dados podem ser mais atualizados; 

 Calendário de divulgação dos dados seria de grande utilidade; 

 Informações estão fora do prazo; e 

 Sistema de acesso é fragmentado e não é amigável. 
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4. Conclusões 

 

4.1 Restrições de caráter institucional que possam explicar as 

limitações da informação gerada e/ou em uso por parte dos 

principais usuários institucionais 

 

Dentre as restrições existentes atualmente no SITUR, foi possível identificar itens de maior 

preocupação dos usuários como o mandato de instituições parceiras, a necessidade de 

planejamento para uniformização das pesquisas e suas metodologias e a dissociação das 

responsabilidades dos produtores e fornecedores de informação. 

 

 Mandato de instituições parceiras - este item foi tratado com maior ênfase entre os 

especialistas, entrevistados qualitativamente, e diz respeito à participação mais oficial e 

menos oficiosa das instituições que relacionadas ao SITUR NACIONAL. Neste sentido, 

entende-se que há necessidade de estabelecimento de normativas legais que formalizem 

a articulação direta, e garantam contínuo e frequente fluxo das informações a serem 

cedidas por instituições como IBGE, Polícia Federal, ANAC, INFRAERO, concessionárias 

de aeroportos, BACEN e outros. 

 

 Dissociação das responsabilidades de cada ente da federação junto ao Ministério do 

Turismo - esta informação é relevante para o sucesso das pesquisas no Brasil porque 

cria uma rede de compromissos que pode auxiliar significativamente na produção de 

informações comparáveis, harmonizadas e atualizadas sobre o turismo no Brasil. 

Atualmente, o SITUR conta com outras organizações participantes na composição de 

informações como, por exemplo, o movimento dos passageiros, geração de empregos e 

gastos do turista, porém, segundo considerações dos pesquisados, nem sempre há 

compromisso formal e dedicação aos cumprimentos de prazos e fornecimento de dados. 

Ou seja, as organizações parceiras realizam seu trabalho regularmente e entregam 

resultados ao MTUR, mas suas responsabilidades não são compartilhadas para a 

produção de informações estatísticas da melhor qualidade possível. A correta 

participação e divisão de responsabilidades poderá aumentar a qualidade do dado 

pesquisado. Além disso, tal consideração vai ao encontro das necessidades do SITUR 
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NACIONAL FORTALECIDO porque cria justamente a rede de produção de dados 

necessária para a realização de estimativas e ampliação de cobertura de informações em 

nível subnacional. Dentro da nova estrutura de pesquisas, é esperado que haja maior 

colaboração entre o MTUR e as instituições parceiras tanto para receber dados que serão 

inseridos nas plataformas tecnológicas de armazenamento de dados, quanto de 

divulgação das informações tratadas que também possam servir para o uso diário e 

planejamento das organizações componentes do SITUR. 

 

 Uniformização das pesquisas e suas metodologias - em geral, entende-se que há grandes 

diferenças entre a forma como as pesquisas de demanda doméstica e internacional, são 

feitas atualmente. Seria desejável uma metodologia que permitisse maior 

comparabilidade de dados. Percebeu-se preocupação dos especialistas principalmente 

em relação à defasagem entre a coleta e divulgação dos dados, e em relação à diferença 

de periodicidade de realização das referidas pesquisas. 

 

 Para os usuários, a periodicidade de realização das duas pesquisas deveria ser a 

mesma, no mínimo anual, buscando-se a menor defasagem possível entre a coleta 

e a divulgação dos resultados, vinculados a definição de um calendário prévio de 

divulgação de pesquisas, como a internacional que evite a necessidade de realização 

de estimativas para uso dos dados. 

 

 O modelo ideal para a demanda, por exemplo, seria a existência de um calendário 

fixo, estabelecido pelo MTUR, para a divulgação de dados de demanda doméstica e 

internacional, com representatividade para Estados e Municípios. A existência de um 

calendário anual de divulgação aparece como fator de grande relevância tanto para 

clientes internos quanto externos. 

 

 Reconhecem que institucionalmente, o MTUR tem restrições orçamentárias, de 

pessoal e técnica que permitam a execução e divulgação de ambos os resultados 

periodicidade anual ou bianual. Além disso, as metodologias, apesar de válidas e 

robustas, ainda não seguem padrões que vislumbrem a comparabilidade de 

construção de informações conjuntas de impacto econômico, por exemplo. 
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4.2 Sistematização de demandas específicas 

 

As demandas específicas de informação não existentes na atualidade foram identificadas, 

principalmente, durante as entrevistas, quando pôde-se perceber que há boa imagem geral por 

parte dos entrevistados em relação aos dados produzidos pelo MTUR. Apesar do reconhecimento 

da necessidade de ajustes nos processos, metodologias e tipo de pesquisas realizadas, há 

praticamente consenso de que o turismo oferece possibilidades não existentes em outros setores 

no que diz respeito à existência de dados, com séries histórias e um mínimo de confiabilidade 

técnica. No entanto, as restrições descritas permitem identificar demandas específicas, entre elas 

a prioridade dada para a produção de dados e pesquisas com mais detalhamento sobre demanda 

internacional e doméstica, seguida sobre oferta e demais assuntos. 

 

Dentre as principais demandas levantadas nas entrevistas com especialistas, pode-se citar: 

 

 Considerações sobre a demanda doméstica e internacional 

 Ter pesquisas mais atualizadas (principalmente para o caso da demanda doméstica): 

 Demanda doméstica - definir periodicidade anual para atualização; e 

 Demanda internacional - reduzir a defasagem entre a coleta e a divulgação dos 

resultados. 

 Levantar mais detalhes de perfil e consumo da demanda; 

 Identificar a estrutura de gastos da demanda internacional, desagregados por 

Unidade da Federação; 

 Realizar avaliações de motivação pré e pós-viagem; 

 Fazer levantamento de demanda turística potencial (doméstica e internacional); 

 Levantar informações socioeconômicas de mercados emissores;  

 Realizar pesquisas para obtenção de informações de impacto indireto. Pesquisas 

que ajudariam o mercado e o MTUR a incluir o turismo na cesta de consumo da 

população; e 

 Avaliar o peso do turismo no mercado de trabalho. 
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 Considerações sobre a oferta 

 Ter informações sobre meios de hospedagem em nível municipal: 

 Oferta disponível; e 

 Taxa de ocupação. 

 Levantar informações sobre as empresas/estabelecimentos do setor e disponibilizá-

las em uma plataforma única; realizar pesquisas sobre atividades características do 

turismo como locadoras, hotéis e operadoras; 

 Ter oferta de destinos turísticos consolidada em um único portal, com informações 

de equipamentos e serviços turísticos; 

 Realizar estudos sobre transporte local e regional; 

 Levantar dados de oferta futura, projetos e incentivos;  

 Levantar dados microeconômicos (custo da terra, energia, licenciamento, mão de 

obra em diversos setores etc.); 

 Disponibilizar informações sobre acesso ao crédito para turismo rural; e 

 Realizar estudos que identifiquem produtos turísticos potenciais, por segmento, nicho 

e qualidade.  

 

 Outras informações apuradas em menores concentrações de citação 

Realizar inventário turístico; 

 Disponibilizar dados sobre oferta para eventos; e 

 Realizar estudos de produção associada. 

 

Na pesquisa quantitativa, quando questionados sobre a necessidade de outras informações, os 

usuários citaram alguns temas: 

 

 Dificuldade para juntar informações sobre impactos econômicos do turismo (existentes 

em estudos pontuais) que tenham metodologia comparável, assim como avaliações de 

condições sociais consolidadas e estudos ambientais na área de turismo;  

 Ter acesso a dados sobre aspectos de consumo do turista, principalmente comparando 

comportamento de viajantes nacionais e internacionais; 

 Ter mais informações sobre atividade turística em diferenciados segmentos, 

especialmente de negócios e eventos; 

 Ter dados atualizados e consolidados sobre emprego; 
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 Necessidade de identificar estudos que tratem da competitividade turística, tanto do ponto 

de vista na política do MTUR quanto por meio de estudos setoriais, por exemplo, que 

estudem a relação de competitividade de um destino com o crescimento do turismo de 

negócios; e 

 Estudar destinos indutores e sua capacidade de transformação econômica frente aos 

destinos induzidos em uma mesma região turística. 

 

 

4.3 Análises econômicas 

 

Com relação às iniciativas no campo da análise econômica, vale mencionar que o MTUR realiza 

diversos estudos com os dados produzidos por pesquisas próprias e contratadas, além de dados e 

pesquisas de outras instituições do SITUR NACIONAL. 

 

Do ponto de vista conjuntural, os relatórios trimestrais produzidos para o BDET possuem uma 

análise macroeconômica abrangente de importantes variáveis que afetam diretamente o setor de 

turismo. Esta mesma análise é realizada também na PACET, porém com uma amostra das 

principais empresas do turismo e com frequência anual. Em relação à conjuntura de curto prazo, a 

Sondagem de Expectativa do Consumidor aborda a expectativa das famílias brasileiras de consumir 

os serviços relacionados ao turismo nos próximos seis meses. Na avaliação geral dos especialistas, 

o conjunto de estudos econômico-conjunturais apresenta bom conteúdo analítico e informações 

comparáveis e atualizadas às séries históricas de longo prazo. 

 

Os dados estruturais, como os de receita e despesa cambial de turismo, vinculados ao Banco 

Central, como derivados de registros administrativos de migração, cedidos pela Polícia Federal e 

base para as estimações de chegada de turistas não residentes, são analisados, em sua maioria, 

por meio de entrevistas e informes produzidos e divulgados pelo MTUR. Convém destacar, ainda, 

que os dados sobre mercado de trabalho, outra informação importante para a análise econômica 

do turismo, ainda têm análise e divulgação restrita por parte do MTUR. 
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4.4 Limitações de caráter conjuntural, estrutural e macroeconômico 

das análises econômicas do turismo 

 

No diagnóstico realizado no Projeto de Harmonização dos Sistemas de Estatísticas Turísticas nos 

Países do Cone Sul, foram detectadas insuficiências que afetavam as análises econômicas 

conjunturais, estruturais e macroeconômicas. Na ampliação do diagnóstico realizado neste projeto 

foram confirmadas as mesmas insuficiências, que deverão ser resolvidas com as mudanças 

metodológicas previstas nas operações analisadas. As principais insuficiências identificadas se 

resumem aos seguintes pontos: 

 

 Insuficiências para realização de análise econômica conjuntural 

 Demanda internacional 

 Problemas de definições básicas na migração de dados; 

 Amostras muito pequenas para estimar dados agregados em períodos de tempo 

inferiores a um ano; 

 Insuficiências em relação à estimativa de fluxos de turismo rodoviário e 

inexistência de dados nas fronteiras marítimas e fluviais; 

 Graves deficiências em termos de estimativa dos fluxos de passageiros 

rodoviários e ausência de estimativa de dados das fronteiras marítimas e fluviais; 

e 

 Inexistência de uma pesquisa conjuntural de ocupação dos meios de 

hospedagem. 

 Demanda doméstica 

 Amostras insuficientes para estimar dados agregados em períodos de tempo 

inferiores a um ano; 

 Problemas de definições metodológicas alinhadas com as recomendações da 

OMT; 

 Não investigação de alguns segmentos da demanda, tais como os 

excursionistas; e 

 Inexistência de uma pesquisa conjuntural de ocupação dos meios de 

hospedagem. 

 Oferta 

 Inexistência de um diretório de meios de hospedagem; e 



 

112 
 

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. 

 Inexistência de uma pesquisa conjuntural de ocupação dos meios de 

hospedagem. 

 

 Insuficiências para realização de análise estrutural e macroeconômica 

 Demanda doméstica e internacional 

 São identificados os mesmos problemas mencionados para as análises de 

conjuntura em relação às definições nos questionários e a alguns segmentos de 

visitantes não investigados. 

 Oferta 

 Inexistência de um diretório de meios de hospedagem que contenha informações 

básicas para caracterizar sua estrutura produtiva; e 

 A necessidade de que se considerem, nas pesquisas econômicas estruturais, 

desagregações de atividades significativas para as diferentes atividades 

turísticas, considerando uma amostra mínima suficiente. 

 

 Insuficiências em relação à Conta Satélite de Turismo (CST) - a CST é uma demanda de 

longa data de alguns setores do turismo, que tem como objetivo ser um instrumento 

analítico que permite perceber de forma mais detalhada o setor de turismo. O mecanismo 

traz uma abordagem quantificada, específica e relativamente detalhada, incluindo 

obtenção de indicadores que permitem medir de forma completa, a importância do 

Turismo na estrutura econômica nacional. Variadas questões ainda impedem que Brasil 

possa ter uma CST eficiente, como por exemplo: 

 Até o momento a informação produzida é incompleta em relação à estimativa do 

gasto da demanda turística internacional e doméstica; 

 Os problemas de desagregação existentes nas pesquisas de oferta forçam a 

realização de estimativas com base em premissas de comportamento; e 

 As várias tabelas da CST não podem ser concluídas porque a informação disponível 

do lado da demanda é insuficiente, isto é, não atende às exigências metodológicas 

de construção da CST, a exemplo de gastos, de números de turistas e excursionistas. 
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5. Recomendações 

 

As recomendações de ações para aperfeiçoamento do SITUR NACIONAL apresentadas são 

resultado da análise das pesquisas quantitativa e qualitativa, associada à análise de experiências 

internacionais. Vale ressaltar que as recomendações são similares e coerentes com os rumos 

indicados pelo Projeto de Harmonização do Sistema de Estatísticas Turísticas nos Países do Cone 

Sul e aprofundados para as operações e complementadas pelas estatísticas do Brasil.  

 

 

5.1 Recomendações relacionadas à governança 

 

Nesse bloco são apresentadas recomendações que permitiram avançar em questões de caráter 

institucional. Isto é, na participação desejável de instituições e outros atores no SITUR e nas 

diferentes operações. Além disso, é analisada a adequação dos recursos humanos e alocação de 

pessoal do MTUR e os principais problemas de infraestrutura que possam limitar o armazenamento, 

documentação e divulgação de dados.  

 

 

5.1.1 Gestão do SITUR NACIONAL 

 

Este subitem trata do ordenamento das instituições que produzem dados para o turismo, 

identificando as atribuições ideais de cada uma. 

 

O MTUR como instituição de referência deve se consolidar como agente impulsionador do avanço 

do SITUR e do desenvolvimento das informações estatísticas de turismo, o que implica ser 

responsável ativo pelo planejamento de sua implantação, garantir que ela seja sustentável ao longo 

do tempo e promover a sua melhoria contínua. Cita-se ainda entre suas principais atribuições: 

 

 Articular os esforços necessários para que a metodologia das operações estatísticas do 

setor de turismo, produzidas por qualquer ente, esteja harmonizada e alinhada com as 

recomendações internacionais; 

 Implantar efetivamente e ampliar a divulgação da Plataforma Institucional Nacional, suas 

funções e atividades; 
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 Atuar na produção ou execução de algumas operações estatísticas de forma autônoma 

ou em colaboração com outras instituições; 

 Manter canal de contato periódico com usuários a fim de identificar suas necessidades e 

sugestões de melhoria; e 

 Incentivar a participação dos estados e municípios, buscando apoiá-los em suas 

necessidades, como, por exemplo, assistência técnica. 

 

O IBGE, como órgão de referência das estatísticas brasileiras, pode e deve colaborar com seu 

conhecimento e infraestrutura para o desenvolvimento das estatísticas de turismo. Assim, sua 

participação no SITUR é imprescindível e vai além de usuário de dados. Isto é, a sua colaboração 

é chave para que algumas das operações básicas sejam feitas em condições técnicas adequadas. 

Além do próprio envolvimento na produção de dados, suas contribuições abarcam, entre outras 

áreas de colaboração: 

 

 Metodologias estatísticas, em geral; 

 Gestão integrada do diretório de meios de hospedagem com o CEMPRE; 

 Definição e seleção de amostras, especialmente nas pesquisas de turismo interno e às 

dirigidas a empresas/estabelecimentos parte da oferta turística; e 

 Definição dos universos de expansão dessas operações. 

 

O BACEN é responsável pelo Balanço de Pagamentos, em que se inclui a rubrica de Turismo e 

Viagens, importante componente para o turismo; 

 

Os Estados participam no SITUR, em especial por meio dos Órgãos Oficiais de Turismo e 

Estatística. Além de usuário e demandante de dados e pesquisas necessárias para melhoria da 

gestão turística, os Estados podem colaborar direta ou indiretamente na produção de estatísticas 

da seguinte forma:  

 

 Harmonizar as operações que podem ser desenvolvidas em sua área de abrangência 

com outras instâncias do SITUR; 

 Manter diretórios com dados de pesquisa e registros administrativos sobre a oferta; e 

 Estabelecer participação orçamentária com o objetivo de aumentar as amostras de 

algumas operações de seu interesse. 
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De forma geral, todas as instituições gestoras de dados imprescindíveis ou de interesse para as 

operações estatísticas do setor de turismo deverão ser envolvidas. A relação dessas instituições a 

ser considerada pode ser extensa, destacando-se entre elas: 

 

 Polícia Federal, concessionários de aeroportos e portos que podem colaborar com a 

disponibilização de sua base de dados; 

 Instituições que disponham de registros administrativos em nível nacional, estadual ou 

municipal, relacionados com a atividade turística, incluindo registros de 

empresas/estabelecimentos relacionados à oferta turística; e 

 Outras instituições relacionadas com o turismo, que produzam ou utilizem dados do setor, 

como outros ministérios, associações e universidades. 

 

 

5.2 Infraestrutura de armazenamento e documentação de dados 

 

Dentre as possibilidades de ações para o armazenamento e documentação das informações, há de 

se considerar a plataforma a ser utilizada na web para disponibilização de dados e consulta de 

especialistas dos diversos tipos. 

 

Pode-se depreender das entrevistas realizadas que há dificuldade dos usuários em localizar 

informações no ambiente atualmente utilizado pelo MTUR para disseminação de informações 

estatísticas. Nos comentários gerais, conclui-se que no portal do Ministério do Turismo, canal Dados 

e Fatos, é visto um depositório estático de pesquisas, estudos e informações sobre oferta e 

demanda, apenas organizadas em abas ou títulos, com baixa relação entre si. Os entrevistados 

desejam um sistema mais dinâmico e amigável para acesso aos dados, com possibilidade de maior 

autonomia para cruzamentos e comparação entre as informações disponibilizadas. 

 

Sabe-se que nem todas as informações estatísticas poderão ser armazenadas em uma mesma 

plataforma para serem utilizadas de forma comparada, mas é esperado que a evolução do atual 

SITUR avance para um modelo em que dados de demanda internacional e doméstica tenham 

minimamente a mesma periodicidade, detalhamento de metodologia, acesso aos microdados e 

maior autonomia para possíveis cruzamentos. 
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O armazenamento deverá ser feito em plataforma web, sendo parte em um canal de fácil navegação 

e acesso para download de publicações e dados tratados, e outra parte em sistemas especialistas 

que permitam cruzamentos de dados e buscas por tipologia de análise. Espera-se que haja 

diferentes níveis de autorização de acesso aos dados, fazendo com que, dentro de uma mesma 

plataforma eletrônica, seja possível ter acesso a diferentes partes dos microdados, de acordo com 

hierarquia previamente autorizada para tal. 

 

 

5.3 Recursos humanos 

 

As sugestões aqui apresentadas foram elaboradas com base no atual estágio de desenvolvimento 

do SITUR, porém, quando definidas quais operações serão desenvolvidas, período previsto e quais 

instituições serão responsáveis por sua execução, deve ser realizada uma análise para identificar 

necessidades de ajustes. Sendo assim, nesse momento, foi definida uma estrutura de funções 

similares às definidas no Projeto de Harmonização do Sistema de Estatísticas Turísticas nos Países 

do Cone Sul. 

 

É importante destacar que não se pretende contemplar a execução de diferentes trabalhos de 

pesquisa por meios próprios. Desta forma, uma estrutura de funções para o setor de estatística do 

MTUR é apresentada a seguir, porém, ressalta-se que as nomenclaturas devem ser adequadas à 

estrutura funcional do MTUR.  

 

 Direção - Unidade de Estatística 

 Diretor; 

 Coordenador técnico geral de operações estatísticas; 

 Coordenador administrativo; 

 Coordenador financeiro; 

 Técnico em estatística e metodologia; 

 Coordenador de informática (TI); e 

 Coordenador de comunicação. 

 

 Setor de Demanda 

 Coordenador de operações próprias; 
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 Técnico de operações próprias; 

 Inspetor de operações próprias; 

 Coordenador de operações de terceiros. 

 

 Setor de Oferta 

 Coordenador de operações próprias; 

 Técnico de operações próprias; 

 Inspetor de operações próprias; 

 Coordenador de operações de terceiros. 

 

 Setor de Operações Especiais - Coordenador de operações especiais. 

 

 Setor de Conta Satélite de Turismo - Coordenador de operações. 

 

As tarefas e responsabilidades atribuídas a cada uma dessas funções são, pelo menos, as 

seguintes: 

 

 Diretor da Unidade de Estatística 

 Ser a autoridade de Estatística do MTUR; 

 Realizar a interlocução com os responsáveis do MTUR, de outros ministérios, 

agências governamentais, e demais entidades públicas, bem como com outras 

autoridades e organizações internacionais; 

 Liderar o desenvolvimento do Plano Estatístico de Turismo; 

 Liderar o desenvolvimento do Programa Anual de Estatísticas do Turismo; 

 Liderar a preparação do orçamento anual da Unidade de Estatística; 

 Liderar e assegurar a correta execução das operações estatísticas contidas no 

Programa Anual de Estatísticas do Turismo; 

 Orientar e coordenar o trabalho do pessoal da Unidade de Estatística; 

 Coordenar com as outras unidades do Ministério do Turismo as questões 

relacionadas à prestação de dados de qualquer interesse para a Unidade de 

Estatística e determinar os critérios para a sua obtenção; 

 Ser o responsável pela Confidencialidade das Estatísticas da Unidade de Estatística, 

assegurando os recursos necessários para garanti-la; e 

 Representar o MTUR em todos os organismos nacionais e internacionais. 
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 Coordenador técnico geral de operações estatísticas 

 Apoiar e, quando apropriado, ser responsável por todas as tarefas da direção; 

 Ser o coordenador técnico de todas as áreas, funções e tarefas; 

 Monitorar continuamente as recomendações metodológicas internacionais e as 

experiências e práticas desenvolvidas no âmbito das estatísticas de turismo; e 

 Ser responsável pela metodologia. 

 

 Coordenador administrativo 

 Atender às necessidades de cunho administrativo que o pessoal tenha no 

cumprimento das suas tarefas; 

 Realizar a gestão de pessoas da Unidade de Estatística; e 

 Manter a organização e manutenção da biblioteca, física e informática da Unidade de 

Estatística. 

 

 Coordenador financeiro 

 Preparar o projeto de orçamento anual da Unidade de Estatística; 

 Acompanhar e controlar a execução do orçamento anual; e 

 Gerenciar os recebimentos e pagamentos. 

 

 Técnico em estatística e metodologia 

 Realizar tarefas especializadas, tais como: cálculo de amostras estatísticas, 

coeficientes de sustentação e outras metodologias a serem aplicadas; 

 Resolver problemas técnicos que possam surgir para qualquer membro da Unidade 

de Estatística; 

 Monitorar e garantir a normalização estatística de todas as operações do programa 

anual da Unidade de Estatística: em relação a conceitos, definições, classificações, 

códigos e nomenclaturas; e 

 Coordenar e implementar um programa anual de formação para funcionários. 

 

 Coordenador de informática 

 Assessorar a equipe da Unidade de Estatística quanto às questões de informática e 

comunicações; 

 Manter a infraestrutura de informática e comunicação em bom estado de 

funcionamento, tanto computadores como programas e suas versões;  
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 Fazer explorações e outros trabalhos estatísticos que não forem realizados pelas 

demais áreas;  

 Assegurar a gestão de cópias de segurança (backups); 

 Manter o site da Unidade de Estatística;  

 Obter todos os tipos de indicadores sobre seus usuários; e 

 Elaborar as propostas de contratos e compras de matéria de informática e de 

comunicações (computadores etc.). 

 

 Coordenador de comunicação 

 Elaborar o Plano Anual de Comunicação da Unidade de Estatística; 

 Monitorar e controlar o recebimento de originais, independentemente do seu formato; 

 Dirigir a preparação de publicações em formato digital ou qualquer outro meio; 

 Garantir os envios de resultados estatísticos de forma apropriada para os 

destinatários, em prazo e formato; e 

 Atender e orientar os canais de informação de resultados estatísticos que cheguem 

para a Unidade de Estatística. 

 

 Coordenador de operações de demanda 

 Desenvolver a metodologia de cada operação primária, incluindo, pelo menos, o 

plano operacional, o questionário e o orçamento; 

 Gerenciar, se for caso, os trabalhos de terceirização, desde a contratação à 

execução, em todas as suas fases; 

 Monitorar a coleta de informações, para garantir a qualidade dos dados e adequação 

à metodologia aprovada; 

 Verificar os resultados entregues pela empresa contratada e aprová-los antes do 

prazo para pagamento a ser realizado; 

 Definir, junto às demais unidades do Ministério, os canais e conteúdo de informação 

secundária que tenham aproveitamento estatístico e se certificar que a normalização 

estatística esteja sendo atendida; 

 Coordenar e participar no desenvolvimento de fases posteriores, tanto na fase de 

coleta de dados primários quanto de secundários, de acordo com a metodologia 

aprovada; e 

 Entregar ao gerente de comunicação os documentos necessários. 
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 Técnico de operações próprias sobre demanda 

 Executar atividades demandadas pelo gerente da área; e 

 Realizar o controle específico do cumprimento dos prazos para todas as operações 

da área e informar ao gerente da área os possíveis atrasos. 

 

 Inspetor de operações próprias sobre demanda 

 Supervisionar a execução adequada de todas as operações primárias da área de 

demanda; e 

 Resolver eventuais impasses ocorridos na área e, se não for possível, informar ao 

gerente sobre a situação. 

 

 Coordenador de operações próprias sobre oferta 

 Coordenar o recebimento e atualização de Censo e Registros sobre os agentes que 

constituem a oferta turística; 

 Relacionar-se permanentemente com os representantes desses agentes e suas 

organizações, atendendo, na medida do possível, seus pedidos de informação; 

 Desenvolver a metodologia de cada operação primária, incluindo, pelo menos, o 

plano operacional, o questionário e o orçamento; 

 Gerenciar, se for o caso, os trabalhos de terceirização, desde a contratação à 

execução, em todas as suas fases; 

 Monitorar a coleta de informações, para garantir a qualidade dos dados e adequação 

à metodologia aprovada; 

 Analisar os resultados entregues pela empresa contratada e aprová-los antes do 

prazo para pagamento a ser realizado; 

 Definir, junto às demais unidades do Ministério, os canais e conteúdo de informação 

secundária que tenham aproveitamento estatístico e se certificar que a normalização 

estatística esteja sendo atendida; 

 Coordenar e participar no desenvolvimento de fases posteriores, tanto na fase de 

coleta de dados primários quanto de secundários, de acordo com a metodologia 

aprovada; e 

 Entregar ao gerente de comunicação os documentos necessários. 
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 Técnico de operações próprias sobre oferta 

 Obter e atualizar as amostras de recenseamento e registros sobre os agentes que 

constituem a oferta turística; 

 Executar atividades demandadas pelo gerente da área; e 

 Realizar o controle específico do cumprimento dos prazos para todas as operações 

da área e informar ao gerente da área os possíveis atrasos. 

 

 Inspetor de operações próprias sobre oferta 

 Supervisionar a execução adequada de todas as operações primárias da área de 

oferta; e 

 Resolver eventuais impasses na área e, se não for possível, informar ao gerente 

sobre a situação. 

 

 Coordenador de operações especiais 

 Desenvolver a metodologia de determinadas operações estatísticas incluídas no 

Programa Anual de Estatísticas do Turismo e que não são atribuídas a outras áreas; 

 Gerenciar, se for o caso, os trabalhos de terceirização, desde a contratação à 

execução, em todas as suas fases; 

 Monitorar a coleta de informações, para garantir a qualidade dos dados e adequação 

à metodologia aprovada; 

 Analisar os resultados entregues pela empresa contratada e aprová-los antes do 

prazo para pagamento a ser realizado;  

 Definir, junto às demais unidades do Ministério, os canais e conteúdo de informação 

secundária que tenham aproveitamento estatístico e se certificar que a normalização 

estatística esteja sendo atendida; 

 Coordenar e participar no desenvolvimento de fases posteriores, tanto na fase de 

coleta de dados primários quanto de secundários, de acordo com a metodologia 

aprovada; e 

 Entregar ao gerente de comunicação os documentos necessários. 

 

 Coordenador da Conta Satélite de Turismo (CST): 

 Participar na adaptação da metodologia da CST de acordo com as recomendações 

internacionais; 
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 Coordenar e participar na obtenção de dados estatísticos necessários para o 

desenvolvimento do CST; 

 Participar no desenvolvimento da CST; e 

 Desenvolver relatório analítico com base nos resultados que sejam comparáveis 

entre regiões geográficas. 

 

 

5.4 Recomendações sobre as operações estatísticas 

 

Nesse bloco estão incluídas as recomendações relativas às operações estatísticas, abordando 

aspectos como insuficiências em relação ao conteúdo das informações e das operações base, 

identificação das operações com problemas de qualidade nas estatísticas de nível federal, além de 

outros elementos que expliquem o atual estágio de desenvolvimento do SITUR NACIONAL. Essas 

recomendações foram elaboradas com base nos resultados das pesquisas e na experiência dos 

profissionais envolvidos no Consórcio. 

 

A partir das entrevistas e dos resultados da pesquisa quantitativa, é possível inferir a necessidade 

apresentada pelos usuários do SITUR NACIONAL de se obter informações em nível geográfico 

mais desagregado e em um período temporal mais próximo do período de coleta dos dados, ou 

seja, é necessário que as pesquisas permitam a obtenção de uma nova proposta de dados 

geográfico-temporal. 

 

O quadro abaixo apresenta esta proposta de informação geográfico-temporal, fazendo a ressalva 

de que esta proposta deverá ser validada quando do desenho das novas operações propostas e, 

caso seja necessário, adequada. 

 

Quadro 3 - Proposta de informações geográfico-temporal 

(continua) 

Pesquisa Nível Geográfico Temporalidade da disponibilização dos dados 

Pesquisa de Turismo Internacional 

Dados de Fluxos de Turistas Nacional e Regional Mensal 

Dados de Gastos de Turistas Nacional e Regional Trimestral 

Pesquisa de Turismo Doméstico 

Dados de Fluxo de viagem Nacional e Regional Trimestral 

Dados de Gastos de Viagem Nacional e Regional Trimestral 

Matriz origem-destino Nacional e Regional Anual 
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(conclusão) 

Pesquisa Nível Geográfico Temporalidade da disponibilização dos dados 

Pesquisa de Ocupação Hoteleira 

Dados da ocupação hoteleira Nacional, Regional, Estadual e Municipal Mensal 

Dados de emprego no turismo Nacional, Regional, Estadual e Municipal Trimestral 

Movimentação Econômica do Setor Nacional Trimestral 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

 

5.4.1 Metodologia, conteúdo e utilização geral 

 

As recomendações apresentadas a seguir são relativas à metodologia, conteúdo e utilização das 

pesquisas do SITUR NACIONAL: 

 

 Definir metodologia de pesquisas e promover capacitação para que estados e municípios 

produzam resultados harmonizados, padronizados e comparáveis; 

 

 Inserir resumo executivo nos relatórios das diferentes pesquisas disponibilizadas para 

consulta, abordando aspectos como metodologia e objetivos da pesquisa. Disponibilizar, 

ainda, conteúdos analíticos e explicação sobre como os dados podem ser utilizados pelas 

instituições e pelas empresas de cada setor, a fim de ajudar os usuários a ter melhor 

entendimento e aproveitamento dos resultados;  

 

 Disponibilizar dados ou elaborar relatórios dos resultados das pesquisas, sempre que 

possível, em diversos níveis geográficos (região, estado, município), especialmente para 

dados de oferta; 

 

 Reduzir, quando possível, a periodicidade de realização das pesquisas, tanto de oferta 

quanto de demanda;  

 

 Elaborar estudos sobre alguns temas que foram mencionados pelos usuários atuais e 

potenciais, a exemplo de impactos econômicos, sociais e ambientais do turismo; 

consumo do turista; segmentos turísticos, especialmente de negócios e eventos; estudos 

sobre emprego e renda, mercados turísticos dentro e fora do Brasil, destinos 

internacionais de referência; 
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 Incentivar o uso do CADASTUR como forma de monitoramento e avaliação da oferta 

hoteleira em nível nacional e subnacional. 

 

 

5.4.2 Pesquisas de demanda 

 

5.4.2.1 Turismo internacional 

 

As recomendações sugeridas para renovação da Pesquisa de Turismo Internacional podem ser 

resumidas nos seguintes pontos: 

 

 Adequar os questionários e outros instrumentos de pesquisa às recomendações e 

definições da OMT com o objetivo de produzir indicadores homogêneos e comparáveis 

no tempo e entre países e outros âmbitos geográficos subnacionais, em particular para 

os Estados que produzam esse tipo de dado; 

 

 Definir o conjunto de informações, indicadores e agregados a serem estimados para o 

Brasil e outros âmbitos geográficos subnacionais, especialmente para UF, bem como a 

periodicidade de coleta de cada indicador. Note-se que as definições sobre essas 

informações são os subsídios para a organização das diferentes suboperações que 

estruturam a pesquisa de turismo internacional em aspectos estratégicos, como as 

definições de tamanho de amostras, sua distribuição temporal e por tipos de fronteiras; e 

 

 Começar a criar e assegurar a continuidade no tempo de uma série de dados que incluam 

os indicadores e agregados mais relevantes. 

 

A seguir são apresentadas outras recomendações de atenção em relação às suboperações de 

estimativas de fluxo de visitantes: 

 

 Propor, avaliar e implementar um sistema alternativo ao de utilização dos dados 

migratórios para estimar o fluxo de visitantes, frente a possibilidade de registro de 

desaparecimento de registros administrativos migratórios; e 
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 Detalhar e definir todo o processo das tarefas estatísticas de tratamento de dados que 

registre e controle, com transparência, todas as ações e decisões tomadas na fase final 

de depuração, imputação e expansão de resultados. 

 

No que se refere à fronteira aérea, reconhece-se que essa é a operação com o trabalho mais 

estruturado atualmente. Somente será necessário realizar ajustes às alterações originárias da 

renovação metodológica e reforçar sua execução. 

 

No caso das fronteiras terrestres, o desenvolvimento da operação, mais que uma renovação, 

envolverá o desenho e implantação de toda da metodologia do trabalho de estimação de fluxo de 

visitantes internacionais no Brasil por meio terrestre, bem como a caracterização e estimação do 

gasto que realizam. Visto que a metodologia atualmente utilizada não resulta em estimação 

confiável do fluxo de visitantes internacionais para o Brasil. 

 

Da mesma forma, o trabalho nas fronteiras marítimas e fluviais, especialmente a estimação de 

turismo de cruzeiros, deve iniciar pela coleta contínua de informações sobre o fluxo de visitantes 

que, dimensionado, permitirá avaliar a adequação do esforço para realização de uma investigação 

mais detalhada para caracterização e estimação do gasto desses visitantes. 

 

 

5.4.3 Turismo doméstico 

 

As recomendações gerais para a pesquisa de turismo doméstico (interno e emissivo) são similares 

de turismo internacional e estão descritas a seguir: 

 

 Ajustar a população-alvo da pesquisa para incluir todos os segmentos que compõem o 

turismo doméstico, incluindo os visitantes residentes que pernoitam ou não, e os que se 

deslocam dentro do Brasil ou ao exterior; 

 Definir o quadro de informações necessárias e suas referências geográficas e 

periodicidade; 

 Adequar os questionários a esses conteúdos e às recomendações e definições da OMT; 

e 
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 Iniciar, com base nas informações mais relevantes, a produção de uma série estável de 

indicadores e agregados relacionados ao turismo doméstico.  

 

Observe-se que a organização de aspectos-chave da operação dependerá diretamente da 

disponibilidade orçamentária, uma vez que se sabe que as operações sociodemográficas têm alto 

custo. Dessa forma, vale destacar a importância da decisão em definir se a execução será feita com 

duas suboperações – uma de base, que se repita periodicamente a cada número de anos, com um 

especial esforço de campo; e outras intermediárias de caráter contínuo, com um custo menor ou 

em forma de painel contínuo de domicílios. 

 

Para tal, é necessário classificar as informações prioritárias entre mais conjunturais ou mais estáveis 

no tempo, para que seja possível estimar as viagens realizadas ou o comportamento e o gasto 

realizado nessas. 

 

Os tamanhos amostrais devem atender os requisitos de informações relativas à espacialização e 

ao tempo. A definição da forma de pesquisa presencial ou telefônica vincula-se à informação pré-

existente e condicionará o tamanho dos questionários.  

 

Nesse sentido, considera-se como chave o acordo e a colaboração com o IBGE para organização 

e execução da pesquisa. Por ser uma pesquisa sociodemográfica, há a possibilidade de conflito 

com elementos amostrais (domicílios ou pessoas), já incluídos em outras pesquisas realizadas pelo 

IBGE. 

 

O IBGE, com sua infraestrutura e seu conhecimento estatístico, é imprescindível em tarefas básicas, 

como o desenho e a seleção dos domicílios onde serão realizadas as entrevistas a seus residentes 

e marco de expansão dos dados. A participação da instituição é imprescindível para garantir o rigor 

de execução destas atividades e se obter os resultados representativos. 

 

Caso a articulação com o IBGE para execução das operações não seja possível, a saída alternativa 

poderá estar vinculada à aprovação da metodologia utilizada, ou a colaboração relacionada ao 

fornecimento da estrutura individualizada da amostra, com suas principais características e dados 

de contato dos domicílios amostrados, que facilitarão a aplicação de pesquisas não presenciais, 

menos complexas e com menor custo, ou, alternativamente, com amostras maiores que permitam 

alcançar resultados mais desagregados. 
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5.4.4 Oferta 

 

Em relação às recomendações sobre a oferta, dois temas se destacam: 

 

 Diretório de Meios de Hospedagem 

 

 Construir um diretório único, que ofereça um serviço para obter os diretórios de meios 

de hospedagem específicos de cada estado, centralizando as informações. A 

existência de uma única fonte para determinado dado dá credibilidade e evita 

confusões dos usuários; e 

 Desenhar uma operação estatística cujo objetivo seja a criação e manutenção de um 

Diretório de Meios de Hospedagem. Uma operação estatística que deve ter gestão 

independente, porém manter relação com outras bases de dados e registros 

administrativos. 

 

Sugere-se ainda que a referência básica para o novo Diretório de Meios de Hospedagem 

seja o CEMPRE, do IBGE. O CEMPRE é o diretório de empresas e estabelecimentos de 

todas as atividades econômicas, entre as quais estão os meios de hospedagem, cuja 

metodologia é similar a operações realizadas em vários países com sistemas estatísticos 

consolidados e reconhecidos. 

 

O Diretório de Meios de Hospedagem deve completar sua informação para descrever a 

estrutura produtiva desse segmento, por exemplo, como são os tipos de 

estabelecimentos, sua categoria e sua capacidade, medida pelo número de unidades 

habitacionais que oferecem. 

 

Por último, a fim de garantir a qualidade da informação, recomenda-se também que seja 

apoiada e reforçada a manutenção e bom funcionamento de registros administrativos, em 

especial o CADASTUR. 

 

 Pesquisas Conjunturais sobre Meios de Hospedagem 
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 Implantar pesquisas conjunturais a partir de um diretório de estabelecimentos 

completo e atualizado a fim de assegurar uma amostra representativa e permitir a 

expansão dos dados de forma adequada.  

 

Habitualmente, o desenho dessas pesquisas se dá pelo conjunto de informações que 

compõem o diretório, como os tipos de estabelecimentos, sua categoria, e seu 

tamanho, definido pelo número de unidades habitacionais. Atualmente essa 

informação não existe. Pode-se realizar essa operação com certo rigor técnico e os 

mesmos objetivos com a informação hoje existente.  

 

 Definir uma pesquisa com base no emprego que conste no CEMPRE, partindo da 

premissa de que há uma correlação entre emprego e número de unidades 

habitacionais ofertadas. Isso deve ser feito enquanto o trabalho do diretório 

específico é realizado.  

 

Outras características, como tipo de estabelecimento e categoria, que devem ser 

oferecidas pelos dados do diretório, passariam a ser estimadas por amostra nessa 

pesquisa. Acredita-se que, esta metodologia facilitará a obtenção das boas 

estimativas sobre dados que atualmente não possuem nenhuma informação 

estatística.  

 

Ainda no que se refere à oferta, recomenda-se realizar monitoramento contínuo de diferentes 

pesquisas e operações estatísticas, como é o caso das pesquisas de conteúdo econômico 

conjuntural e estrutural, pesquisas de emprego e necessidades de equipamentos. Os resultados 

dessas pesquisas devem servir para elaboração das Contas Satélites de Turismo e, em geral, para 

descrever o setor de forma mais completa. Nesses casos, é necessário que as pesquisas e 

amostras tenham desagregação e tamanho suficientes em nível de atividades para obter 

particularidades dos diferentes setores turísticos. 
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5.5 Recomendações sobre os sistemas de divulgação de dados 

 

Nesse bloco são feitas recomendações sobre a estratégia de divulgação dos dados, que deve 

contemplar três públicos: imprensa, público especializado e público em geral. Note-se que um dos 

objetivos estratégicos de um sistema de informação deve ser o de conseguir que os dados 

produzidos sejam relevantes e úteis para os seus usuários. Além de gerar o dado de acordo com 

padrões de qualidade desejado, recomenda-se:  

 

 Ampliar a divulgação das pesquisas na imprensa a fim de aumentar o número de notícias 

sobre as estatísticas de turismo;  

 Consolidar as operações estatísticas e desenvolver um calendário para divulgação de 

publicações de resultados das pesquisas, fortalecendo a organização do SITUR e 

estimulando o aumento do número de usuários; 

 Estruturar uma plataforma online de armazenamento dos dados, com a incorporação de 

novas funcionalidades a área de divulgação de pesquisas e estatísticas no portal do 

MTUR com o objetivo de facilitar sua navegação e torná-lo mais dinâmico para os 

usuários;  

 Estruturar sistema dinâmico e interativo para elaboração de relatórios detalhados e 

cruzamento específicos;  

 Reforçar a divulgação do canal Dados e Fatos, para ampliar o número de usuários; 

 Disponibilizar resumo de referência das informações disponíveis em cada tipo de estudo 

(descrição, periodicidade, nível de abrangência e desagregação dos dados etc.); 

 Disponibilizar acesso a microdados ao público especializado; 

 Melhorar a divulgação das publicações e dos informes estatísticos produzidos por outras 

instituições;  

 Implantar sistema de newsletters que possa informar aos usuários sobre as novas 

informações disponíveis na plataforma online; 

 Criar canal de comunicação que promova o contato com os usuários, para identificação 

e captação de suas necessidades e sugestões; e 

 Associar o turismo a outros itens da economia, cultura e atividades esportivas para inserir 

o tema no contexto nacional e no imaginário dos consumidores. 
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ANEXOS 
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Anexo 1 - Questionário da pesquisa quantitativa 
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Questionário para a avaliação do Sistema Nacional de Informação Turística (SITUR NACIONAL) com 
os usuários atuais e potenciais 
 
BLOCO 1: CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OFERECIDOS PELO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
TURÍSTICA - SITUR 
 
1.1. O(A) senhor(a) conhece, no portal do Ministério do Turismo, a área de Dados e Fatos onde as 
informações estatísticas são divulgadas? * 

 a. Sim 

 b. Não 
 
1.2. Com que frequência o(a) senhor(a) consulta a área de Dados e Fatos no portal do Ministério do 
Turismo em busca de informações estatísticas? * 

 a. Semanalmente 

 b. Mensalmente 

 c. Trimestralmente 

 d. Anualmente 
 
1.3. O(A) senhor(a) conhece as publicações e relatórios estatísticos produzidos e divulgados pelo 
Ministério do Turismo? * 

 a. Sim 

 b. Não 
 
1.4. O(A) senhor(a) já leu, nos meios de comunicação, notícias divulgadas pelo Ministério do Turismo 
relacionadas às estatísticas de turismo? * 

 a. Sim 

 b. Não 
 
1.5. O(A) senhor(a) acessa sites de outras instituições, além do Ministério do Turismo, em busca de 
informação estatística de turismo? * 

 a. Sim 

 b. Não 
 

 
BLOCO 2: USO DOS PRODUTOS E INFORMAÇÕES OFERECIDAS PELO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
TURÍSTICA (SITUR) 
 
2.1. Na sua atividade profissional, o(a) senhor(a) já fez ou faz uso de informação estatística do Sistema 
de Informação Turística (SITUR) em seus diferentes formatos de divulgação? * 

 a. Sim, porque lhe é muito necessária 

 b. Sim, consultas pontuais 

 c. Não 
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2.2. O(A) senhor(a) utiliza informação relacionada à demanda turística (número de viajantes, suas 
características, lugar/país de residência, destino, motivo de viagem, número de pernoites, gastos, tipo 
de alojamento etc.)? * 

 a. Sim 

 b. Não 
 
2.3. O(A) senhor(a) utiliza informação relacionada à oferta turística (empresas e estabelecimentos 
turísticos, ocupação hoteleira, preços, emprego etc.)? * 

 a. Sim 

 b. Não 
 
2.4. O(A) senhor(a) utiliza informação referente às contas econômicas, ou outras informações 
econômicas do turismo? * 
Contas Econômicas: Informações referentes à economia do turismo tais como fluxos financeiros, saldo da 
balança comercial de turismo, saldo da conta de viagens internacionais e demais informações econômicas. 

 a. Sim 

 b. Não 
 
2.5. O(A) senhor(a) utiliza informação referente aos dados de emprego e renda do setor (número de 
empregos gerados e média salarial de mercado)? * 

 a. Sim 

 b. Não 
 
2.6. O(A) senhor(a) utiliza as tabelas e os indicadores publicados no portal do Ministério do Turismo - 
Dados e Fatos? * 

 a. Sim 

 b. Não 
 
2.7. O(A) senhor(a) utiliza as pesquisas de conjuntura econômica (Boletim de Desempenho Econômico 
do Turismo e Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo) publicadas no portal do 
Ministério do Turismo - Dados e Fatos? * 

 a. Sim 

 b. Não 
 
2.8. O(A) senhor(a) já utilizou microdados (bases de dados com a informação original das pesquisas) 
produzidos pelo Sistema de Informação Turística (SITUR) para fazer explorações específicas? * 

 a. Sim 

 b. Não 
 
 
BLOCO 3: VALORAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA 
(SITUR) 
 
3.1. O(A) senhor(a) conhece, mas não fez uso dos produtos e informações estatísticas do Sistema de 
Informação Turística (SITUR). Poderia me dizer por quê? * 
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 a. Não encontra o que precisa ou não encontra dados relevantes 

 b. Não tem interesse nos dados 
 
3.1.1. Faltam os conteúdos e indicadores de interesse? * 

 a. Sim 

 b. Não 
 
3.1.2. A informação está desatualizada? * 

 a. Sim 

 b. Não 
 
3.1.3. Falta informação detalhada no nível geográfico de seu interesse (Região, Estado, Município)? * 

 a. Sim 

 b. Não 
 
3.2. O(A) senhor(a) conhece e fez uso da informação estatística do Sistema de Informação Turística 
(SITUR). Poderia avaliar a adequação do conteúdo sobre a DEMANDA TURÍSTICA (indicadores, 
características e variáveis) às suas necessidades? * 

 a. O conteúdo é adequado 

 b. Faltam algumas informações relevantes 

 c. Faltam muitas informações relevantes 

 d. Não sei responder 
 
3.3. Avalie a adequação às suas necessidades do conteúdo sobre a OFERTA TURÍSTICA (indicadores, 
características e variáveis): * 

 a. O conteúdo é adequado 

 b. Faltam algumas informações relevantes 

 c. Faltam muitas informações relevantes 

 d. Não sei responder 
 
3.4. Avalie a adequação às suas necessidades do conteúdo (indicadores, características e variáveis) 
sobre os dados de emprego e renda no setor de turismo: * 

 a. O conteúdo é adequado 

 b. Faltam algumas informações relevantes 

 c. Faltam muitas informações relevantes 

 d. Não sei responder 
 
3.5. Avalie a periodicidade de atualização dos indicadores publicados pelo Ministério do Turismo:* 

 a. São atualizados 
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 b. São pouco atualizados 

 c. São desatualizados 

 d. Não sei responder 
 
3.6. Avalie a periodicidade de atualização dos indicadores publicados por outros órgãos federais 
(IBGE, Banco Central, entre outros): * 

 a. São atualizados 

 b. São pouco atualizados 

 c. São desatualizados 

 d. Não sei responder 
 
3.7. Avalie a adequação da abrangência geográfica dos indicadores publicados no Sistema de 
Informação Turística - SITUR: 
 
3.7.1. Dados publicados com informações em nível federal: * 

 a. São adequados 

 b. Podem ser melhorados 

 c. São insuficientes 

 d. Não sei responder 
 
3.7.2. Dados publicados com informações em nível estadual: * 

 a. São adequados 

 b. Podem ser melhorados 

 c. São insuficientes 

 d. Não sei responder 
 
3.7.3. Dados publicados com informações em nível municipal: * 

 a. São adequados 

 b. Podem ser melhorados 

 c. São insuficientes 

 d. Não sei responder 
 
3.8. Como o(a) senhor(a) avalia as ferramentas de divulgação citadas a seguir: 
 
3.8.1. O portal do Ministério do Turismo - Área de Dados e Fatos? * 

 a. É adequado 

 b. Pode ser melhor 

 c. Pode ser muito melhor 
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 d. Não sei responder 
 
3.8.2. Os relatórios de resultados? * 

 a. São adequados 

 b. Podem ser melhores 

 c. Podem ser muito melhores 

 d. Não sei responder 
 
3.8.3. As pesquisas e os dados do IBGE? * 

 a. São adequados 

 b. Podem ser melhores 

 c. Podem ser muito melhores 

 d. Não sei responder 
 
3.8.4. As pesquisas e os dados do Banco Central? * 

 a. São adequados 

 b. Podem ser melhores 

 c. Podem ser muito melhores 

 d. Não sei responder 
 
3.9.Como o(a) senhor(a) julga a qualidade da informação do Sistema de Informação Turística (SITUR), 
em relação a: 

Item * Boa Regular Baixa 
Não sei 

responder 

Relevância  
(Importância, contribuição ou benefício obtido com a 
utilização das estatísticas) 

    

Credibilidade  
(Confiança dos usuários nos dados baseados na 
imagem da instituição produtora) 

    

Precisão  
(Nível de exatidão dada pelos valores estimados e 
seus valores reais desconhecidos) 

    

Pontualidade  
(Período de tempo decorrido entre a data de 
produção do dado e de sua disponibilização) 

    

Acessibilidade  
(Disponibilidade e facilidade de acesso à informação 
nos locais de publicação) 

    

Facilidade de interpretação  
(Grau de compreensão e uso adequado das 
informações pelos usuários) 

    

Coerência  
(Nível de consistência metodológica que torna os 
dados padronizados e comparáveis) 
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3.10. Como o(a) senhor(a) avalia a qualidade da informação estatística do SITUR em geral? * 

 a. É de ótima qualidade 

 b. A qualidade pode melhorar 

 c. É de pouca qualidade, os dados não possuem credibilidade 

 d. Não tenho critério para avaliar 
 
BLOCO 4: NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA SOBRE O TURISMO 
Independentemente do(a) senhor(a) ter utilizado ou não, a informação produzida até agora pelo Sistema de 
Informação Turística (SITUR), queremos conhecer as suas necessidades e opiniões para buscar melhorar a 
qualidade da informação e a sua divulgação no futuro. 
 
4.1. Avalie a informação estatística sobre a demanda turística do Brasil: 
 
4.1.1. Em sua opinião, as informações estatísticas disponíveis sobre o turismo receptivo 
internacional no Brasil são suficientes? * 

 a. Sim, suficiente em nível federal 

 b. Sim, em nível federal e estadual 

 c. Sim, em nível federal, estadual e municipal 

 d. Não, são insuficientes em qualquer nível geográfico 

 e. Não necessita desta informação 

 f. Não sabe responder 
 
4.1.2. Em sua opinião, qual a periodicidade adequada para disponibilização das informações 
estatísticas sobre o turismo receptivo internacional? * 

 a. Dados anuais são suficientes 

 b. Dados com periodicidade reduzida para trimestre ou mês 

 c. Não sabe responder 
 
4.1.3. Em sua opinião, as informações estatísticas disponíveis sobre o turismo interno do Brasil são 
suficientes? * 

 a. Sim, suficiente em nível federal 

 b. Sim, em nível federal e estadual 

 c. Sim, em nível federal, estadual e municipal 

 d. Não, são insuficientes em qualquer nível geográfico 

 e. Não necessita desta informação 

 f. Não sabe responder 
 

4.1.4. Em sua opinião, qual a periodicidade adequada para disponibilização das informações 
estatísticas sobre turismo interno/doméstico? * 
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 a. Dados anuais são suficientes 

 b. Dados com periodicidade reduzida para trimestre ou mês 

 c. Não sabe responder 
 
4.2. Avalie a necessidade de informação estatística sobre a oferta turística do Brasil (empresas e 
estabelecimentos turísticos, ocupação hoteleira, preços, emprego etc.): 
 
4.2.1. Em sua opinião, as informações estatísticas sobre o dimensionamento e a caracterização da 
oferta turística são suficientes? * 

 a. Sim, suficiente em nível federal 

 b. Sim, em nível federal e estadual 

 c. Sim, em nível federal, estadual e municipal 

 d. Não, são insuficientes em qualquer nível geográfico 

 e. Não necessita desta informação 

 f. Não sabe responder 
 
4.2.2. Em sua opinião, qual a periodicidade adequada para a disponibilização das informações 
estatísticas sobre a oferta turística (periodicidade de disponibilização das informações)? * 

 a. Dados anuais são suficientes 

 b. Dados com periodicidade reduzida para trimestre ou mês 

 c. Não sabe responder 
 
4.2.3. O(A) senhor(a) tem interesse em conteúdo sobre o número de empresas e estabelecimentos de 
turismo? * 

 a. Sim 

 b. Não 
 
4.2.4. O(A) senhor(a) tem interesse em conteúdo sobre as características das empresas (forma 
jurídica, propriedade, anos etc.)? * 

 a. Sim 

 b. Não 
 
4.2.5. O(A) senhor(a) tem interesse em conteúdo sobre o emprego nas empresas (tamanho, 
características, necessidades etc.)? * 

 a. Sim 

 b. Não 
 
4.2.6. O(A) senhor(a) tem interesse em conteúdo sobre as contas econômicas ou outras informações 
econômicas dos setores da oferta turística? * 

 a. Sim 
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 b. Não 
 
4.3. Avalie sua necessidade de outras informações estatísticas: 
 
4.3.1. Dos mercados turísticos fora do Brasil * 

 a. Sim 

 b. Não 
 
4.3.2. Dos mercados turísticos dentro do Brasil * 

 a. Sim 

 b. Não 
 
4.3.3. Dos destinos turísticos de referência ou concorrentes * 

 a. Sim 

 b. Não 
 
4.3.4. Outras informações de interesse * 

 a. Não 

 b. Sim 
Se sim na questão anterior (4.3.4.), especificar: 

 
 

 
BLOCO 5: RELAÇÃO COM OS USUÁRIOS E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO 
TURÍSTICA - SITUR 
 
5.1. O(A) senhor(a) gostaria de ter acesso a um calendário de divulgação de publicações e de dados 
do setor de turismo? * 

 a. Sim 

 b. Não 
 
5.2. O(A) senhor(a) gostaria de ser informado sobre os fatos relevantes relacionados ao Sistema de 
Informação Turística (SITUR)? * 

 a. Sim 

 b. Sim, mas de conteúdos que eu possa selecionar 

 c. Não 
 
5.3. O(A) senhor(a) acha necessário que o Ministério do Turismo mantenha contato com os usuários 
potenciais para conhecer as suas necessidades? * 

 a. Sim 

 b. Não 
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5.4. O(A) senhor(a) se disporia a detalhar suas necessidades e sugestões para melhoria do 
sistema? * 

 a. Sim, preferencialmente se for consultado pessoalmente e periodicamente 

 b. Sim, se for oferecido um espaço no site para contato 

 c. Não 
 
5.5. Na sua opinião, qual é o papel ou responsabilidade do Ministério do Turismo em relação ao 
Sistema de Informação Turística (SITUR)? * 

 a. É o maior responsável 

 b. Participa com outras instituições 

 c. Muito pequena ou nula 

 d. Não sabe responder 
 
5.6. Na sua opinião, qual é o papel ou responsabilidade do IBGE em relação ao Sistema de 
Informação Turística (SITUR)? * 

 a. É o maior responsável 

 b. Participa com outras instituições 

 c. Muito pequena ou nula 

 d. Não sabe responder 
 
5.7. Na sua opinião, qual é o papel ou responsabilidade dos Estados em relação ao Sistema de 
Informação Turística (SITUR)? * 

 a. São os maiores responsáveis 

 b. Participam com outras instituições 

 c. Muito pequena ou nula 

 d. Não sabe responder 
 
5.8. Na sua opinião, qual seria a melhor alternativa para a gestão da produção estatística do 
SITUR? * 

 a. Concentrar a produção estatística em uma só instituição 

 b. Participação de várias instituições, coordenada por uma instituição responsável 

 c. Cada instituição produzindo os dados de sua competência 

 d. Não sabe responder 
 
5.9. O senhor sabe da existência de uma Plataforma Interinstitucional para coordenar e promover 
ações relacionadas a operação do Sistema de Informação Turística (SITUR)? * 

 a. Sim, e parece uma boa proposta 

 b. Sim, mas acredito que não é necessária 

 c. Não, nunca ouviu falar 
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 d. Não sabe responder 
 
BLOCO 6: IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
 
6.1. Nome * 

 
 
6.2. Nome empresa/ Instituição onde trabalha * 

 
 
6.3. Cargo * 

 
 
6.4. Nível de formação * 

 Fundamental 

 Médio 

 Superior 

 Especialização 

 Mestrado 

 Doutorado 
6.5. UF * 

 AC - Acre 

 AL - Alagoas 

 AM - Amazonas 

 AP - Amapá 

 BA - Bahia 

 CE - Ceará 

 DF - Distrito Federal 

 ES - Espírito Santo 

 GO - Goiás 

 MA - Maranhão 

 MT - Mato Grosso 

 MS - Mato Grosso do Sul 

 MG - Minas Gerais 

 PA - Pará 

 PB - Paraíba 

 PR - Paraná 

 PE - Pernambuco 

 PI - Piauí 

 RJ - Rio de Janeiro 
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 RN - Rio Grande do Norte 

 RS - Rio Grande do Sul 

 RO - Rondônia 

 RR - Roraima 

 SC - Santa Catarina 

 SP - São Paulo 

 SE - Sergipe 

 TO - Tocantins 
 
6.6. O(A) senhor(a) teria alguma sugestão adicional a fazer ou comentários sobre o SITUR 
NACIONAL? Se sim, preencha o campo a seguir. 

 
 
Obrigado pela sua colaboração! 
 
As informações fornecidas nesta pesquisa serão de grande importância para o aperfeiçoamento do Sistema 
Nacional de Informação Turística. 
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Anexo 2 - Orientações gerais à pesquisa qualitativa 
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ORIENTAÇÕES DE PESQUISA QUALITATIVA 

 

DIAGNÓSTICO QUALITATIVO COM USUÁRIOS REAIS E POTENCIAIS DO ATUAL 

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA (SITUR NACIONAL) 

 

O diagnóstico qualitativo com usuários do SITUR NACIONAL é uma pesquisa de metodologia 

qualitativa. Tem como objetivo realizar entrevistas em profundidade com 25 usuários reais e 

potenciais do SITUR, ancorada em metodologia diretiva com roteiro de entrevistas. É baseada em 

uma pequena amostra, que se direciona à produção de agrupamentos generalizados de opiniões, 

com objetivo específico de abordar em profundidade (e não quantificar) o uso das informações 

geradas pelo SITUR e as demandas específicas de informação para o futuro do sistema (SITUR 

NACIONAL FORTALECIDO). Dentre as principais vantagens desta metodologia, destaca-se a 

possibilidade de se extrair informações sobre a compreensão dos dados utilizados e a localização 

de problemas existentes atualmente. Além disso, pode-se destacar a possibilidade de flexibilidade 

na coleta de dados, determinada principalmente pelo grau possível de interação do entrevistado 

com o entrevistador, podendo ser realizada face a face ou a distância. 

 

Entende-se como fundamento primordial para o sucesso deste trabalho de campo a flexibilidade na 

coleta de dados, que é determinada principalmente pelo grau possível de interação do entrevistado 

com os entrevistadores especialistas e o tipo de roteiro adotado. Tanto no modelo face a face quanto 

na opção por voz (telefone ou Voz sobre IP, usados na abordagem à distância), a interação servirá 

para esclarecer e explicar eventuais pontos de questionamento, auxiliados pelo Glossário de 

palavras construído com essa finalidade. A diversidade de respostas depende do grau de interação 

do participante com o entrevistador e da possibilidade, ou não, dos entrevistados terem acesso 

antecipado às perguntas.  

 

ORIENTAÇÕES GERAIS DE PESQUISA 

 

Este documento faz parte do processo de treinamento dos entrevistadores e tem como estratégia a 

divisão das tarefas de campo em três momentos de pesquisa distintos: Pré-pesquisa, Pesquisa 

(face a face e à distância) e Pós-pesquisa. As tarefas relacionadas a seguir fazem parte das 

orientações internas de trabalho e treinamento dos entrevistadores e serão referência para o 
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Diagnóstico Qualitativo com Usuários Reais e Potenciais do Atual Sistema Nacional de Informação 

Turística (SITUR NACIONAL). 

 

O processo de pesquisas qualitativas deverá ser executado em 15 dias úteis, incluindo as etapas 

pré-pesquisa, que poderão, em alguns casos, ocorrer concomitantemente ao processo de Pesquisa. 

 

Este documento é parte do treinamento dos entrevistadores e será complementado por reuniões de 

orientação com as equipes do MTUR e do Consórcio - FGV. 

 

ORIENTAÇÕES PRÉ-PESQUISA 

 

As atividades de pré-pesquisa são definidas pelo conjunto de ações que dão suporte à atividade de 

pesquisa e são executadas antes do momento da entrevista com os usuários reais e potenciais do 

SITUR. Assim, antes da interlocução com os entrevistados, os entrevistadores e organizadores 

deverão cumprir os seguintes processos de preparação: 

 

 Definição do público-alvo 

 

A seleção do público-alvo da pesquisa qualitativa se deu a partir da identificação de um 

total de 43 atores selecionados previamente pelo Ministério do Turismo. Dentre estes 

atores encontravam-se gestores do próprio MTUR, gestores de órgãos oficiais de 

pesquisa (tais como IBGE e IPEA), gestores de órgãos federais que mantém interface 

com a atividade turística (ANAC, INFRAERO, Polícia Federal, BACEN), gestores de 

outros ministérios que possuem ações com interface junto ao MTUR (MDIC, MMA), 

gestores estaduais de turismo, associações de classe, sistema “S”, academia e bancos 

de financiamento público e internacional (BNDES, BID). 

 

A partir desta primeira lista de atores selecionados, o MTUR realizou um novo 

apontamento do grupo de 25 a serem entrevistados. No caso de ser necessária a 

substituição de algum entrevistado será consultada novamente esta base inicial de atores 

selecionados para identificar o substituto, e quando possível, escolhendo um substituto 

que atue na mesma área do substituído. Neste processo deverá ser consultado o MTUR 

para sua aprovação e emissão de ofício ao entrevistado. 
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 Agendamento  

 

O processo de agendamento deverá acontecer em atividades combinadas entre o 

Ministério do Turismo e o Consórcio - FGV. O MTUR deverá iniciar o processo de convite 

à participação das entrevistas, por meio de ofício assinado por uma autoridade da 

organização. Após o envio, o Consórcio - FGV fará a aproximação junto aos entrevistados 

por meio de contatos via e-mail e telefone. As seguintes atividades deverão ocorrer: 

 

 Realização da pré-pesquisa, início do processo, por meio de envio de ofício do 

Ministério do Turismo aos usuários reais e potenciais do SITUR listados previamente 

para entrevistas; 

 Envio, após confirmação do recebimento do ofício, de um comunicado pelo 

Consorcio - FGV, por e-mail, reiterando os dados do ofício e informando do contato 

telefônico a ser realizado nos dias seguintes; 

 Realização de contato telefônico para agendamento de entrevista, conforme 

disponibilidade da agenda do entrevistado; 

 Envio de confirmação da entrevista, incluindo roteiro de pesquisa e recomendações 

para o melhor aproveitamento da pesquisa. 

 

 Recomendações para a maximização do processo de pesquisa 

 

Todo processo de pesquisa apresenta características gerais metodológicas e ações 

peculiares ao objeto de investigação. Para o caso do processo de Diagnóstico com 

Usuários Reais e Potenciais do Atual Sistema Nacional de Informação Turística (SITUR 

NACIONAL), espera-se a realização de pesquisas em profundidade, as quais podem ter 

resultados maximizados, seguindo as seguintes orientações: 

 

 O agendamento deverá ser feito pelo o Consórcio - FGV somente após o envio de Ofício 

do MTUR; dando caráter oficial ao processo e aumentando as chances de respostas 

positivas para marcação de entrevistas. 

 A composição da lista de contatos de usuários reais e potencias do SITUR a serem 

entrevistados será liderada pelo MTUR, com estimativa de 25 profissionais. 
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 As entrevistas serão realizadas em metodologia face a face (abordagem presencial) para 

os entrevistados localizados em Brasília e no Estado do Rio de Janeiro, ou a distância, 

via Skype ou Voz sobre IP para os demais casos. 

 No momento do contato junto aos entrevistados, haverá solicitação para que eventuais 

alterações da entrevista seja comunicada previamente ao Consórcio - FGV - com pelo 

menos dois dias de antecedência, de modo a garantir a alteração das agendas dos 

entrevistadores e minimizar os impactos de custos do projeto. 

 Para fins de maior aproveitamento dos resultados, principalmente das gravações, os 

entrevistados deverão ser orientados a prover local tranquilo onde não sintam 

interferência das suas rotinas de trabalho.  

 As entrevistas deverão ocorrer individualmente.  

 O Consórcio - FGV encaminhará o roteiro de pesquisa juntamente com o e-mail de 

confirmação de agendamento, de modo a garantir que o entrevistado esteja de posse dos 

dados que achar relevantes para quando do momento da entrevista. Também deverá ser 

informado sobre a duração prevista de 60 min de entrevista. 

 Os entrevistadores deverão fazer leitura prévia do Glossário e buscar informações gerais 

sobre os profissionais e as respectivas instituições entrevistadas.  

 

ORIENTAÇÕES DA PESQUISA - ENTREVISTA FACE A FACE 

 

A etapa de pesquisa se compõe pelo conjunto de entrevistas com usuários reais e potenciais do 

SITUR NACIONAL. Esta atividade se caracteriza pelo comparecimento de um entrevistador 

(pesquisador) e um assistente ao ponto de encontro estabelecido no agendamento, seguido de 

entrevista diretiva em profundidade com roteiro semiestruturado. As atividades a seguir compõem 

esta etapa. 

 

 Chegada ao local de pesquisa 

 

O entrevistador deverá comparecer ao local de pesquisa no horário marcado, portando: 

Roteiro de pesquisa (com cópia adicional), gravador e identificação pessoal e da FGV. 

 

As formalidades de apresentação (local de identificação, contato com equipes de suporte 

e procedimento de espera) deverão seguir o padrão da instituição a ser entrevistada. 
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Antes do início da pesquisa será necessário fazer o acionamento do equipamento de 

gravação, com consentimento do entrevistado. Em seguida, informa-se sobre o 

acionamento do instrumento de gravação e tempo estimado de pesquisa (60 min). 

 

 Início da Entrevista 

 

A entrevista deverá ser iniciada a partir de sinalização do entrevistado. Estima-se que o 

tempo de entrevista será de até 60 minutos, podendo variar de acordo com a necessidade 

dos entrevistados em se aprofundar nas questões propostas. É importante que as 

entrevistas possuam tempo médio de realização respeitado. Esta condição vai ao 

encontro das atividades de digitação, transcrição e análise dos dados, certificando-se de 

que os resultados foram alcançados dentro de espaços de tempo semelhantes e de que 

os assuntos discutidos não foram dispersos. O entrevistador deverá cumprir o seguinte 

passo a passo: 

 

 Início da entrevista por meio de Acionamento do Gravador (Ligar Gravador). 

 O entrevistador deverá fazer a identificação de Nome, de Data, Hora e Local para que 

conste na transcrição. Em seguida o entrevistador deverá solicitar ao entrevistado que 

faça sua identificação com Nome, Instituição e Cargo. 

 Após as identificações, o entrevistador deverá ler o briefing (introdução do Roteiro de 

Entrevista proposto) com as instruções básicas e justificativas do roteiro de pesquisa 

(entrevista). 

 Dá-se então início à leitura do roteiro de entrevista: 

 O entrevistador deverá ler o roteiro na integra, sanando possíveis dúvidas do 

entrevistado conforme necessário. O entrevistador deverá fazer marcação direta 

de perguntas fechadas. 

 Nas perguntas abertas, o entrevistador fará digitação de informação de resposta 

de forma simplificada (permitindo que o entrevistado mantenha o discurso de 

resposta pelo tempo razoável necessário). As informações preenchidas no roteiro 

não substituem as informações gravadas e, posteriormente, transcritas. 

 Em caso de não resposta, a questão será deixada em branco, com marcação de 

não resposta (NR - Não Respondeu). 

 Em caso de desconhecimento da resposta, a questão deverá ser deixada em 

branco, com marcação de desconhecimento da resposta (NS - Não Sabe). 
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 Após a leitura de todo o roteiro e marcação de respostas, o entrevistador deverá 

proceder com o encerramento da entrevista, considerando: 

 Agradecimento ao entrevistado. 

 Confirmação de Data, hora e local. 

 Desligar Gravador. 

 Nenhuma outra discussão sobre o material trabalhado deverá ser feita com o gravador 

desligado. 

 

ORIENTAÇÕES DA PESQUISA - ENTREVISTA A DISTÂNCIA (VIA SKYPE OU VOZ 

SOBRE IP) 

 

Para o caso de entrevistas realizadas a distância, são definidos critérios de organização do local de 

realização da chamada. Esta atividade será realizada pelo entrevistador (pesquisador) e um 

pesquisador auxiliar, a partir de um ponto remoto, composto de área física dedicada e equipamentos 

específicos para a atividade de coleta de informações. O procedimento de entrevista será 

semelhante ao utilizado nas entrevistas face a face (diretivo, em profundidade e com roteiro 

semiestruturado), guardadas as devidas condições de operação. As atividades a seguir compõem 

esta etapa. 

 

 Preparação do local de chamada 

 

O entrevistador deverá preparar o local de chamada e certificar-se de que os 

equipamentos estão em funcionamento até 30min antes do início da entrevista. A 

chamada deverá ser realizada no horário marcado, pelo próprio pesquisador, seguida de 

identificação e confirmação do processo de entrevista. Além do equipamento gerador da 

chamada, o pesquisador deverá portar o Roteiro de Pesquisa (com cópia adicional, para 

eventuais falhas), gravador (ou software de gravação) e demais objetos necessários para 

o preenchimento do roteiro de entrevistas FGV. 

 

As formalidades de apresentação durante a chamada (identificação, contato com equipes 

de suporte no destino e procedimento de espera até a transferência da chamada ao 

entrevistado) deverão seguir o padrão da instituição a ser entrevistada. 
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Antes do início da pesquisa será necessário fazer o acionamento do equipamento de 

gravação (ou software de gravação), com consentimento do entrevistado, sendo 

necessário informar sobre o acionamento do instrumento ou software de gravação e 

tempo estimado de pesquisa (60 min). 

 

 Início da entrevista 

 

A entrevista deverá ser iniciada a partir de sinalização do entrevistado. Estima-se que o 

tempo de entrevista será de até 60 minutos, podendo variar de acordo com a necessidade 

dos entrevistados em se aprofundar nas questões propostas. O entrevistador deverá 

cumprir o seguinte passo a passo: 

 

 Início da entrevista por meio de Acionamento do Gravador ou software de gravação 

(Ligar Gravador ou acionar software de gravação). 

 O entrevistador deverá fazer identificação de Nome, Data, Hora e Local para que 

conste na transcrição. Em seguida o entrevistador deverá solicitar ao entrevistado 

que faça sua identificação com Nome, Instituição e Cargo. 

 Após as identificações, o entrevistador deverá ler o briefing (introdução do Roteiro de 

Entrevista proposto) com as instruções básicas e justificativas do roteiro de pesquisa 

(entrevista). 

 Dá-se então início à leitura do roteiro de entrevista. 

 O entrevistador deverá ler o roteiro na integra, sanando possíveis dúvidas do 

entrevistado conforme necessário. O entrevistador deverá fazer marcação direta de 

perguntas fechadas 

 Nas perguntas abertas, o entrevistador fará digitação de informação de resposta de 

forma simplificada (permitindo que o entrevistado mantenha o discurso de resposta 

pelo tempo razoável necessário). As informações preenchidas no roteiro não 

substituem as informações gravadas e, posteriormente, transcritas. 

 Em caso de não resposta, a questão será deixada em branco, com marcação de não 

resposta (NR - Não Respondeu). 

 Em caso de desconhecimento da resposta, a questão deverá ser deixada em branco, 

com marcação de desconhecimento da resposta (NS - Não Sabe) 

 Após a leitura de todo o roteiro e marcação de respostas, o entrevistador deverá 

proceder com o encerramento da entrevista, considerando: 
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 Agradecimento ao entrevistado; 

 Confirmação de Data, hora e local. 

 Desligar Gravador ou software de gravação. 

 

 Nenhuma outra discussão sobre o material trabalhado deverá ser feita com o gravador / 

software desligado / desabilitado. 

 

ORIENTAÇÕES PÓS-PESQUISA 

 

As tarefas a serem executadas após os processos de entrevistas serão realizadas em escritório, 

com a participação dos entrevistadores e outros membros da equipe do Consórcio - FGV. Tais 

tarefas consistem da tabulação e tratamento das informações (além da transcrição das entrevistas) 

para elaboração do Diagnóstico com Usuários Reais e Potenciais do Atual Sistema Nacional de 

Informação Turística (SITUR NACIONAL). 

 

Após cada entrevista, os arquivos de áudio deverão ser enviados para processo de transcrição. A 

atividade de transcrição não inviabiliza as tarefas de digitação de informações ou de análise inicial 

de coerência das respostas. Em posse do arquivo eletrônico, deverá ser feito o seu envio para a 

transcrição imediata dos dados, bem como a deverá ser feita a digitação dos roteiros preenchidos 

a mão em uma tabela de MsExcel, com o objetivo de organizar as informações. 

 

As entrevistas encerradas serão inseridas em formulário eletrônico de tabulação (MsExcel) para 

que sejam organizadas por pergunta/resposta e por entrevistado.  

 

Os entrevistadores deverão fazer a inserção das repostas no formulário eletrônico (MsExcel), 

mantendo a igualdade dos termos anotados na entrevista para perguntas abertas e fechadas. 

 

As perguntas abertas terão interpretação resumida para inserção na plataforma eletrônica e serão 

complementadas pelas transcrições posteriormente (análise). 

 

Após a inserção de todas as 25 entrevistas em modelo eletrônico, será possível ter uma tabela final 

com o conjunto de respostas, a partir da qual serão feitos os testes de contagem de tipologia de 

respostas por pergunta e de dispersão. 
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A partir da avaliação das repostas, será possível identificar se há coerência entre os entrevistados 

ou se há muita disparidade entre questões abertas e fechadas. 

 

No modelo de Saturação é esperado que, em pesquisas com especialistas, haja concordância e 

tendência de repostas após 15 entrevistas. 

 

O processo de análise deverá ser iniciado a partir da disponibilização da tabela de resultados e das 

transcrições. Para início das análises será necessário ter conhecimento de todas as respostas 

qualitativas, seu grau de dispersão e das transcrições de cada entrevista. 

 

As perguntas fechadas receberão tratamento inicial de contagem e de agrupamento. Perguntas 

abertas receberão tratamento de agrupamentos por tendência de resposta. 

 

Em seguida o entrevistador deverá cumprir o seguinte passo a passo: 

 

 Início do processo de análise: 

 Análise por pergunta ou por bloco de perguntas de acordo com os resultados 

encontrados; 

 Proposição de agrupamentos; 

 Análise. 

 Composição de relatório final: 

 Entrega de tabela qualitativa de resultados; 

 Entrega de Transcrições; 

 Entrega dos arquivos de áudio; 

 Entrega de relatório analítico. 

 Encerramento do processo de pesquisa. 
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Figura 1 - Etapas de trabalho das entrevistas em profundidade - Pré-entrevista 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Figura 2 - Etapas de trabalho das entrevistas em profundidade - Entrevista 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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Figura 3 - Etapas de trabalho das entrevistas em profundidade - Pós-entrevista 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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Anexo 3 - Roteiro das entrevistas da pesquisa qualitativa 
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ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

 

ROTEIRO DE QUESTÕES E ASPECTOS A SEREM ABORDADOS JUNTO AOS 

USUÁRIOS ATUAIS E POTENCIAIS DO SITUR NACIONAL 

 

O Ministério do Turismo iniciou a elaboração do Plano Nacional Estratégico de Estatísticas 

Turísticas, com objetivo de definir as diretrizes estratégicas a serem seguidas para a produção, 

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

turística no Brasil, como apoio à definição de políticas de turismo e a tomada de decisão do setor 

privado. 

A ação visa promover o alinhamento das estatísticas nacionais de turismo às Recomendações 

Internacionais de Estatísticas de Turismo - 2008, da Organização Mundial do Turismo (OMT), e 

avançar na operacionalização dos compromissos de harmonização de pesquisas aprovadas pelos 

países participantes do PROJETO CONESUL. 

 

Como parte dos trabalhos em fase de execução, e para formar um diagnóstico amplo sobre o atual 

estágio de desenvolvimento do Sistema Nacional de Informação e Estatísticas de Turismo (SITUR 

NACIONAL) e necessidades de aperfeiçoamento, foram selecionados atores envolvidos com o 

setor de turismo, usuários das atuais pesquisas e dados do setor disponibilizados pelos diversos 

órgãos que compõem o SITUR NACIONAL para a realização de entrevistas pessoais.  

 

Sua opinião é muito importante para o sucesso deste trabalho. Desde já agradecemos a sua 

disponibilidade e participação. 

 

Dados do Entrevistado: 

Nome: _______________________________________________________________ 

Instituição: ___________________________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________________________ 

Contatos: ( ) Telefone: ________________________________________ 

  ( ) E-mail: ___________________________________________ 
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Bloco 1 - Conhecimento acerca do SITUR NACIONAL e uso das atuais fontes de 

informação. 

 

Este bloco objetiva detectar o grau de conhecimento dos usuários acerca das informações 

estatísticas sobre o setor de turismo, produzidas atualmente no Brasil, bem como a utilização que 

o entrevistado faz dos dados disponíveis. 

 

1. Atualmente você utiliza alguma informação estatística do setor de turismo? 

1.1. Em caso negativo, porque? 

1.2. Em caso positivo:  

1.2.1. Quais as fontes de informação que você consulta? 

1.2.2. Qual a periodicidade com que você consulta essas fontes de 

informação? 

1.2.3. Quais as informações que você mais utiliza (dados de demanda 

internacional ou doméstica, de oferta turística, dados econômicos, 

indicadores)? 

1.2.4. Qual a fonte que você mais consulta para obter dados de: 

1.2.4.1. Demanda internacional ou doméstica 

1.2.4.2. Oferta turística 

1.2.4.3. Emprego 

1.2.4.4. Dados econômicos 

1.2.4.5. Indicadores do setor 

 

2. Especifique as três principais fontes de informações que consulta para obter dados do setor por 

ordem de importância. 

 

3. Você conhece o site do Ministério do Turismo onde são disponibilizados dados e informações 

de estatística do turismo? 

3.1. Não. 

3.2. Em caso positivo: 

3.2.1. Como ficou sabendo da existência deste site? 

3.2.2. Você já consulta esse site?  

3.2.3. Com que frequência? 
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3.2.4. Quais as publicações disponíveis no site que, em sua opinião, são as 

mais importantes? 

 

4. Você já tentou acessar a base de microdados de alguma pesquisa estatística de turismo?  

4.1. Em caso negativo, porque? 

4.2. Em caso positivo: 

4.2.1. De qual instituição era essa base de microdados? 

4.2.2. Que retorno você teve desta instituição sobre a disponibilização 

destes microdados? 

4.2.3. Por que você queria ter acesso a essa base de microdados? 

4.2.4. Que tipos de informações não estão disponíveis e que seria 

importante ter acesso à base de microdados? 

 

Bloco 2 - Avaliação das informações disponíveis no SITUR NACIONAL 

 

Este bloco tem por principal objetivo avaliar a percepção dos usuários com relação a qualidade, 

abrangência e utilidade dos dados disponíveis no SITUR NACIONAL. Caso o entrevistado tenha 

respondido que não acessa nenhuma informação do SITUR NACIONAL na primeira pergunta do 

bloco anterior, não será necessário responder este bloco. 

 

1. Quando você precisou de informações estatísticas de turismo e acessou alguma das fontes de 

dados citadas, considera que a informação disponível era, citando as fontes utilizadas e 

avaliadas: 

1.1. Atualizada ou desatualizada?  

1.2. Suficiente ou carente de maiores detalhes? 

1.3. Apresentada em nível geográfico satisfatória (nacional, estadual, regional, 

municipal) ou muito agregada? 

1.4. Útil para seu propósito ou necessitava acesso a base de microdados? 

1.5. Disponível em período adequado (o período de tempo entre a sua disponibilidade 

e a data de referência do evento ou fenômeno que está descrevendo) 

 

2. No tocante às informações do site do Ministério do Turismo, como você classifica as 

informações disponíveis? Cite os tipos de informações utilizadas e avaliadas. 

2.1. Atualizada ou desatualizada? 
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2.2. Suficiente ou carente de maiores detalhes? 

2.3. Apresentada em nível geográfico satisfatória (nacional, estadual, regional, 

municipal) ou muito agregada? 

2.4. Útil para seu propósito ou necessitava acesso a base de microdados? 

2.5. Disponível em período adequado (o período de tempo entre a sua disponibilidade 

e a data de referência do evento ou fenômeno que está descrevendo) 

 

3. No tocante às informações de demanda turística internacional, como você classifica as 

informações disponíveis?  

3.1. Atualizada ou desatualizada? 

3.2. Suficiente ou carente de maiores detalhes? 

3.3. Apresentada em nível geográfico satisfatória (nacional, estadual, regional, 

municipal) ou muito agregada? 

3.4. Útil para seu propósito ou necessitava acesso a base de microdados? 

3.5. Disponível em período adequado (o período de tempo entre a sua disponibilidade 

e a data de referência do evento ou fenômeno que está descrevendo)? 

 

4. No tocante às informações de demanda turística doméstica, como você classifica as 

informações disponíveis?  

4.1. Atualizada ou desatualizada? 

4.2. Suficiente ou carente de maiores detalhes? 

4.3. Apresentada em nível geográfico satisfatória (nacional, estadual, regional, 

municipal) ou muito agregada? 

4.4. Útil para seu propósito ou necessitava acesso a base de microdados? 

4.5. Disponível em período adequado (o período de tempo entre a sua disponibilidade 

e a data de referência do evento ou fenômeno que está descrevendo)? 

 

5. No tocante às informações de oferta turística, como você classifica as informações 

disponíveis? 

5.1. Atualizada ou desatualizada? 

5.2. Suficiente ou carente de maiores detalhes? 

5.3. Apresentada em nível geográfico satisfatória (nacional, estadual, regional, 

municipal) ou muito agregada? 

5.4. Útil para seu propósito ou necessitava acesso a base de microdados? 
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5.5. Disponível em período adequado (o período de tempo entre a sua disponibilidade 

e a data de referência do evento ou fenômeno que está descrevendo)? 

 

6. Como você avalia a divulgação das informações estatísticas de turismo no Brasil? Como você 

fica sabendo da divulgação de novos dados do setor de turismo? 

 

7. Que informações de estatísticas do turismo você acessa em outras fontes que não o site do 

Ministério do Turismo? 

 

8. Como você avalia o SITUR atual em relação a: 

8.1. Divulgação das informações (você ser informado quando uma nova informação 

é adicionada)? 

8.2. Acesso à equipe de manutenção das informações do sistema de informações 

turísticas para casos onde não encontre a informação necessária ou tenha 

alguma contribuição? 

8.3. Acesso às informações das diversas instituições que compõem o sistema 

nacional de informações turísticas? 

 

9. Avaliação da Relevância da informação estatística do SITUR.  

- Avaliação qualitativa do valor obtido na utilização das estatísticas. Entende-se por valor o 

grau com que a informação tenha servido para facilitar o trabalho para o qual foi utilizada. 

9.1. Em termos gerais, que proporção das suas necessidades de informação tem sido 

satisfeitas usando a informação proporcionada pelo Sistema de Informação 

Turística (SITUR)?  

9.1.1. Totalmente satisfeitas 

9.1.2. Parcialmente satisfeitas 

9.1.3. Não satisfeitas 

9.2. Em caso de responder “Parcialmente satisfeitas” ou “Não satisfeitas”, indique, as 

razões de sua avaliação:  

9.2.1. ____________________________________ 

9.2.2. ____________________________________ 

9.3. Especifique por favor, os temas para os quais o (a) senhor (a) teve que procurar 

fora no MTUR para conseguir a informação. 

9.3.1. __________________________________________ 
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9.3.2. __________________________________________ 

9.3.3. __________________________________________ 

 

10.  Especifique, por favor, as três principais fontes de informação, diferente do Ministério do 

Turismo, que usa regularmente e as ordene pela frequência de uso. 

10.1. _____________________________ 

10.2. _____________________________ 

10.3. _____________________________ 

 

11. Avaliação da Credibilidade da informação estatística do SITUR.  

- A credibilidade dos produtos estatísticos se define pela confiança que os usuários 

colocam nestes produtos baseados simplesmente na imagem da instituição produtora dos 

dados.  

11.1. Em termos gerais o (a) senhor (a) tem confiança na precisão das estatísticas do 

SITUR? 

11.1.1. Muita 

11.1.2. Alguma 

11.1.3. Nenhuma 

11.2. Em caso de responder “Alguma” ou “Nenhuma”, indique, as razões de sua 

desconfiança.  

11.2.1. ____________________________________ 

11.2.2. ____________________________________ 

 

12. Avaliação da Precisão das estatísticas do SITUR.  

- A precisão nos produtos estatísticos é o nível de exatidão com que a informação é 

estimada, ou o nível de cobertura sobre as características que tem como objetivo 

investigar. A precisão é usada para se referir a um nível de gradação entre os valores 

estimados e os valores reais que são desconhecidos.  

12.1. Na sua opinião, a informação que o (a) senhor (a) utiliza é suficientemente exata 

para seus objetivos? 

12.1.1. Sempre 

12.1.2. Na maioria das vezes 

12.1.3. Algumas vezes 

12.1.4. Nunca 



 

162 
 

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. 

12.2. Em caso de responder “Na maioria das vezes”, “Algumas vezes” ou “Nunca”, 

indique, as razoes pelas quais não considera as informações como sendo exatas. 

12.2.1. _____________________________________ 

12.2.2. _____________________________________ 

 

13. Avaliação da Pontualidade na publicação das estatísticas turísticas.  

– A pontualidade dos produtos estatísticos indica o período de tempo entre a sua 

disponibilidade e a data de referência do evento ou fenômeno que está descrevendo. Tudo 

isto dentro do contexto de um período de tempo em que a informação não perca seu valor 

ou se torne obsoleta. 

13.1.  Para a estatística que consulta de forma frequente, as informações estão 

disponíveis com a suficiente pontualidade para os propósitos que o (a) senhor (a) 

usa? 

13.1.1. Sim 

13.1.2. Não  

 

14. Avaliação da Acessibilidade da informação.  

– A acessibilidade da informação reflete o grau em que a informação está disponível e 

localizada nos lugares de publicação do Sistema de Informação Turística (SITUR).  

14.1. Em termos gerais, o (a) senhor (a) considera que a informação estatística do 

SITUR está facilmente disponível? 

14.1.1. Sim 

14.1.2. Não  

14.2. Se não, indique, por favor, o principal problema 

14.2.1. Não se conhece a informação disponível  

14.2.2. Não se sabe como localizar a informação  

14.2.3. Acesso lento 

14.2.4. Não usável ou não amistoso (problemas de uso relacionados com o 

desenho do site) 

14.2.5. Muita variedade de fontes de informação  

 

15. Avaliação da Facilidade de Interpretação/Compreensão da informação.  

- A facilidade de interpretação dos produtos estatísticos mostra o grau em que os usuários 

podem entender e usar adequadamente a informação disponibilizada. 
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15.1.  Em termos gerais, o (a) senhor (a) considera as estatísticas do SITUR facilmente 

interpretáveis? 

15.1.1. Sim 

15.1.2. Não  

15.2. Se não, especifique em que aspectos poderiam ser mais compreensíveis. 

15.2.1. _____________________________________ 

15.2.2. _____________________________________ 

15.3. Como o (a) senhor (a) avalia a informação metodológica apresentada com os 

dados? 

15.3.1. Suficiente 

15.3.2. Podem ser um pouco melhor 

15.3.3. Podem ser muito melhor 

15.3.4. Totalmente insuficiente ou inexistente  

 

16. Avaliação da Coerência da informação.  

– A coerência dos produtos estatísticos mostra o nível de consistência entre eles, ela 

implica que os dados estejam baseados nos mesmos conceitos, definições e metodologia 

aplicada ao longo do tempo e que as mudanças ou diferenças são explicadas da maneira 

correta, e isso, os tornam em aceitáveis.  

16.1. Nas estatísticas consultadas pelo senhor (a) a série histórica é suficientemente 

coerente para os propósitos pelo que está usando? 

16.1.1. Sim 

16.1.2. Não  

16.2. O (a) senhor (a) encontra algum tipo de incoerência quando combina ou relaciona 

informação de diferentes bases de dados do SITUR? 

16.2.1. Sim  

16.2.2. Não  

16.3.  A estatística consultada pelo (a) senhor (a) é suficientemente coerente entre o 

nível federal e o estadual? 

16.3.1. Sim 

16.3.2. Não  

 

17. Para toda informação estatística publicada pelo MTUR, indique a importância que o (a) 

senhor (a) concede as dimensões de qualidade da informação utilizando o seguinte critério: 
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 1. Nada importante 

 2. Pouco importante  

 3. Bastante importante 

 4. Muito importante 

 

17.1. Precisão  

1 2 3 4 

 

17.2. Acessibilidade  

1 2 3 4 

 

17.3. Credibilidade 

1 2 3 4 

 

17.4. Relevância 

1 2 3 4 

 

17.5. Pontualidade 

1 2 3 4 

 

17.6. Interpretação  

1 2 3 4 

 

17.7. Coerência 

1 2 3 4 

 

18. Para a base de dados do Ministério do Turismo, indique, a dimensão de qualidade que o (a) 

senhor (a) considera mais importante a partir das perspectivas das necessidades de melhora 

(seguindo os mesmos critérios da questão anterior - 1. Nada importante; 2. Pouco importante; 

3. Bastante importante; 4. Muito importante):  

18.1. Precisão  

1 2 3 4 

 

18.2. Acessibilidade 
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1 2 3 4 

 

18.3. Credibilidade 

1 2 3 4 

 

18.4. Relevância 

1 2 3 4 

 

18.5. Pontualidade 

1 2 3 4 

 

18.6. Facilidade de Interpretação  

1 2 3 4 

 

18.7. Coerência 

1 2 3 4 

 

19. Como valora a informação estatística em geral? 

19.1. É de ótima qualidade 

19.2. A qualidade pode melhorar  

19.3. É de pouca qualidade, os que aportam os dados mentem 

19.4. É de pouca qualidade e normalmente manipulada 

19.5. Não tem critério para valorar 

 

Bloco 3 - Indicação da necessidade de dados e informações estatísticas a serem incluídas 

no SITUR NACIONAL FORTALECIDO 

 

Este bloco tem por principal objetivo identificar quais as informações estatísticas relacionadas ao 

setor de turismo que os usuários entrevistados necessitam e gostariam que fossem disponibilizadas 

pelo SITUR NACIONAL FORTALECIDO. 

 

1. Que informações estatísticas de demanda turística internacional e doméstica você considera 

que seria importante agregar ao sistema de informações turísticas nacional? 
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2. Em relação aos dados de demanda internacional e doméstica, a periodicidade anual dos dados 

é suficiente? 

 

3. Em relação aos dados de demanda internacional e doméstica, o nível de desagregação da 

informação é suficiente? Necessita da informação em que nível (nacional, estadual, municipal)? 

 

4. Que informações estatísticas de oferta turística você considera que seria importante agregar ao 

sistema de informações turísticas nacional? 

 

5. Em relação aos dados de oferta, a periodicidade anual dos dados é suficiente? 

 

6. Em relação aos dados de oferta, o nível de desagregação da informação é suficiente? Necessita 

da informação em que nível (nacional, estadual, municipal)? 

 

7. Que informações adicionais sobre o setor de turismo no Brasil você considera que seria 

importante agregar ao sistema de informações turísticas nacional? 

 

8. Como avalia as pesquisas de conjuntura econômica produzidas pelo Ministério do Turismo 

(Boletim de Desempenho Econômico do Turismo e Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica 

do Turismo)? 

 

9. Considera relevante a produção de estudos comparativos sobre a realidade brasileira com 

outros destinos turísticos concorrentes ou referência?  

 

10.  Acredita ser relevante a disponibilização de dados referentes a: 

10.1. Turismo receptivo internacional? Com que frequência? 

10.2. Turismo interno/doméstico? Com que frequência? 

10.3. Dimensionamento e Ocupação hoteleira? Com que frequência? 

10.4. Número de empresas e empregos nas atividades de característica do turismo? Com 

que frequência? 

10.5. Movimentação econômica do setor? Com que frequência? 

 

11. Em sua opinião é importante existir um calendário fixo para divulgação de informações do setor 

de turismo? Gostaria de ser informado sempre que novas informações fossem publicadas? 
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12. O senhor acha importante que o Ministério do Turismo mantenha contato com usuários de dados 

com regularidade para conhecer suas necessidades de informações? Estaria disposto a ser 

consultado e detalhar suas necessidades de informações? 

 

13.  Em sua opinião qual o papel do Ministério do Turismo em relação ao Sistema Nacional de 

Informações Turísticas? E qual deveria ser o papel de entidades de pesquisa como: IBGE, 

Banco Central, Ministério do Trabalho, Polícia Federal, ANAC, IPEA, e demais entidades? 

 

14.  Acredita que os Estados e Municípios devem ser parte deste sistema de informações de 

turismo? De que forma isso poderia acontecer? 

 

15. Comentários gerais e sugestões (aberto para o entrevistado) 
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Anexo 4 - Resultados da pesquisa quantitativa por segmentos 

pesquisados 
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BLOCO 1: CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OFERECIDOS PELO SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO TURÍSTICA - SITUR 
 

1.1. O(A) senhor(a) conhece, no portal do Ministério do Turismo, a área de Dados e Fatos onde as 
informações estatísticas são divulgadas? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 
Estados, Secretarias 

de Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim 64,1% 87,0% 73,8% 76,5% 75,7% 75,6% 74,7% 

b. Não 35,9% 13,0% 26,2% 23,5% 24,3% 24,4% 25,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
1.2. Com que frequência o(a) senhor(a) consulta a área de Dados e Fatos no portal do Ministério do 
Turismo em busca de informações estatísticas?  

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. Semanalmente 12,2% 15,0% 17,8% 17,9% 3,6% 16,1% 14,3% 

b. Mensalmente 31,7% 22,5% 35,6% 25,6% 32,1% 32,3% 29,9% 

c. Trimestralmente 14,6% 42,5% 28,9% 35,9% 46,4% 35,5% 33,0% 

d. Anualmente 41,5% 20,0% 17,8% 20,5% 17,9% 16,1% 22,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
1.3. O(A) senhor(a) conhece as publicações e relatórios estatísticos produzidos e divulgados pelo Ministério 
do Turismo?  

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim 60,9% 93,5% 67,2% 72,5% 70,3% 70,7% 71,7% 

b. Não 39,1% 6,5% 32,8% 27,5% 29,7% 29,3% 28,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
1.4. O(A) senhor(a) já leu, nos meios de comunicação, notícias divulgadas pelo Ministério do Turismo 
relacionadas às estatísticas de turismo?  

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 
Estados, Secretarias 

de Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim 87,5% 78,3% 80,3% 84,3% 75,7% 75,6% 81,0% 

b. Não 12,5% 21,7% 19,7% 15,7% 24,3% 24,4% 19,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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1.5. O(A) senhor(a) acessa sites de outras instituições, além do Ministério do Turismo, em busca de 
informação estatística de turismo? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 
Estados, Secretarias 

de Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim 68,8% 87,0% 60,7% 76,5% 83,8% 65,9% 72,7% 

b. Não 31,3% 13,0% 39,3% 23,5% 16,2% 34,1% 27,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
BLOCO 2: USO DOS PRODUTOS E INFORMAÇÕES OFERECIDAS PELO SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO TURÍSTICAS (SITUR) 
 
2.1. Na sua atividade profissional, o(a) senhor(a) já fez ou faz uso de informação estatística do Sistema de 
Informação Turística (SITUR) em seus diferentes formatos de divulgação?  

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim, porque lhe é 
muito necessária 

21,9% 43,5% 19,7% 33,3% 32,4% 36,6% 30,0% 

b. Sim, consultas 
pontuais 

45,3% 45,7% 54,1% 41,2% 51,4% 41,5% 46,7% 

c. Não 32,8% 10,9% 26,2% 25,5% 16,2% 22,0% 23,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

2.2. O(A) senhor(a) utiliza informação relacionada à demanda turística (número de viajantes, suas 
características, país de residência, destino, motivo de viagem, número de pernoites, gastos, tipo de 
alojamento etc)?  

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim 93,0% 97,6% 91,1% 86,8% 87,1% 87,5% 90,9% 

b. Não 7,0% 2,4% 8,9% 13,2% 12,9% 12,5% 9,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
2.3. O(A) senhor(a) utiliza informação relacionada à oferta turística (empresas e estabelecimentos 
turísticos, ocupação hoteleira, preços, emprego etc)?  

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim 83,7% 92,7% 86,7% 89,5% 87,1% 84,4% 87,4% 

b. Não 16,3% 7,3% 13,3% 10,5% 12,9% 15,6% 12,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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2.4. O(A) senhor(a) utiliza informação referente às contas econômicas, ou outras informações 
econômicas do turismo?  

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 
Estados, Secretarias 

de Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim 81,4% 68,3% 68,9% 73,7% 71,0% 75,0% 73,0% 

b. Não 18,6% 31,7% 31,1% 26,3% 29,0% 25,0% 27,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
2.5. O(A) senhor(a) utiliza informação referente aos dados de emprego e renda do setor (número de 
empregos gerados e média salarial de mercado)? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim 81,4% 85,4% 71,1% 73,7% 64,5% 68,8% 74,8% 

b. Não 18,6% 14,6% 28,9% 26,3% 35,5% 31,3% 25,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
2.6. O(A) senhor(a) utiliza as tabelas e os indicadores publicados no portal do Ministério do Turismo - 
Dados e Fatos?  

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 
Estados, Secretarias 

de Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim 74,4% 85,4% 77,8% 89,5% 64,5% 75,0% 78,3% 

b. Não 25,6% 14,6% 22,2% 10,5% 35,5% 25,0% 21,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
2.7. O(A) senhor(a) utiliza as pesquisas de conjuntura econômica (Boletim de Desempenho Econômico do 
Turismo e Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo) publicadas no portal do Ministério do 
Turismo - Dados e Fatos? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim 76,7% 75,6% 73,3% 65,8% 58,1% 65,6% 70,0% 

b. Não 23,3% 24,4% 26,7% 34,2% 41,9% 34,4% 30,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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2.8. O(A) senhor(a) já utilizou microdados (bases de dados com a informação original das pesquisas) 
produzidos pelo Sistema de Informação Turística (SITUR) para fazer explorações específicas? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 
Estados, Secretarias 

de Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. Sim 25,6% 22,0% 15,6% 23,7% 29,0% 34,4% 24,3% 

b. Não 74,4% 78,0% 84,4% 76,3% 71,0% 65,6% 75,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

BLOCO 2: VALORAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

TURÍSTICAS (SITUR) 

 
3.1. O(A) senhor(a) conhece, mas não fez uso dos produtos e informações estatísticas do Sistema de 
Informação Turística (SITUR). Poderia me dizer por quê? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa 
Privada Universidades 

Municípios e 
Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. Não encontra o que 
precisa ou não encontra 
dados relevantes 

71,4% 20,0% 62,5% 46,2% 50,0% 55,6% 57,1% 

b. Não tem interesse nos 
dados 

28,6% 80,0% 37,5% 53,8% 50,0% 44,4% 42,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
3.1.1. Faltam os conteúdos e indicadores de interesse? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim 73,3% 100,0% 70,0% 83,3% 66,7% 100,0% 77,5% 

b. Não 26,7% 0,0% 30,0% 16,7% 33,3% 0,0% 22,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
3.1.2. A informação está desatualizada? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 
Estados, Secretarias 

de Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim 60,0% 100,0% 60,0% 50,0% 33,3% 80,0% 60,0% 

b. Não 40,0% 0,0% 40,0% 50,0% 66,7% 20,0% 40,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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3.1.3. Falta informação detalhada no nível geográfico de seu interesse (Região, Estado Município)? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim 86,7% 100,0% 90,0% 83,3% 66,7% 100,0% 87,5% 

b. Não 13,3% 0,0% 10,0% 16,7% 33,3% 0,0% 12,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
3.2. O(A) senhor(a) conhece e fez uso da informação estatística do Sistema de Informação Turística 
(SITUR). Poderia avaliar a adequação do conteúdo sobre a DEMANDA TURÍSTICA (indicadores, 
características e variáveis) às suas necessidades? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. O conteúdo é 
adequado 

51,2% 43,9% 37,8% 23,7% 25,8% 21,9% 35,2% 

b. Faltam algumas 
informações relevantes 

23,3% 43,9% 42,2% 36,8% 38,7% 53,1% 39,1% 

c. Faltam muitas 
informações relevantes 

4,7% 4,9% 11,1% 18,4% 16,1% 9,4% 10,4% 

d. Não sei responder 20,9% 7,3% 8,9% 21,1% 19,4% 15,6% 15,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
3.3. Avalie a adequação às suas necessidades do conteúdo sobre a OFERTA TURÍSTICA (indicadores, 
características e variáveis): 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. O conteúdo é 
adequado 

39,5% 39,0% 42,2% 10,5% 19,4% 25,0% 30,4% 

b. Faltam algumas 
informações relevantes 

25,6% 39,0% 35,6% 47,4% 48,4% 43,8% 39,1% 

c. Faltam muitas 
informações relevantes 

16,3% 9,8% 11,1% 23,7% 19,4% 12,5% 15,2% 

d. Não sei responder 18,6% 12,2% 11,1% 18,4% 12,9% 18,8% 15,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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3.4. Avalie a adequação às suas necessidades do conteúdo (indicadores, características e variáveis) sobre 
os dados de emprego e renda no setor de turismo: 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. O conteúdo é 
adequado 

34,9% 31,7% 31,1% 18,4% 19,4% 21,9% 27,0% 

b. Faltam algumas 
informações relevantes 

25,6% 41,5% 28,9% 42,1% 51,6% 25,0% 35,2% 

c. Faltam muitas 
informações relevantes 

9,3% 9,8% 22,2% 15,8% 3,2% 9,4% 12,2% 

d. Não sei responder 30,2% 17,1% 17,8% 23,7% 25,8% 43,8% 25,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

3.5. Avalie a periodicidade de atualização dos indicadores publicados pelo Ministério do Turismo: 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades sem 
Fins 

Lucrativos Outros Total 

a. São atualizados 37,2% 29,3% 24,4% 26,3% 22,6% 37,5% 29,6% 

b. São pouco atualizados 34,9% 61,0% 51,1% 47,4% 51,6% 43,8% 48,3% 

c. São desatualizados 7,0% 2,4% 4,4% 2,6% 9,7% 0,0% 4,3% 

d. Não sei responder 20,9% 7,3% 20,0% 23,7% 16,1% 18,8% 17,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
3.6. Avalie a periodicidade de atualização dos indicadores publicados por outros órgãos federais (IBGE, 
Banco Central, entre outros): 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa 
Privada Universidades 

Municípios e 
Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades sem 
Fins 

Lucrativos Outros Total 

a. São atualizados 41,9% 34,1% 22,2% 34,2% 32,3% 37,5% 33,5% 

b. São pouco atualizados 32,6% 41,5% 51,1% 42,1% 35,5% 21,9% 38,3% 

c. São desatualizados 4,7% 2,4% 11,1% 2,6% 3,2% 3,1% 4,8% 

d. Não sei responder 20,9% 22,0% 15,6% 21,1% 29,0% 37,5% 23,5% 

 
3.7.1. Dados publicados com informações em nível federal: 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. São adequados 20,9% 26,8% 28,9% 15,8% 12,9% 21,9% 21,7% 

b. Podem ser melhorados 55,8% 61,0% 55,6% 68,4% 71,0% 59,4% 61,3% 

c. São insuficientes 2,3% 7,3% 6,7% 7,9% 3,2% 3,1% 5,2% 

d. Não sei responder 20,9% 4,9% 8,9% 7,9% 12,9% 15,6% 11,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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3.7.2. Dados publicados com informações em nível estadual: 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. São adequados 14,0% 4,9% 8,9% 10,5% 6,5% 9,4% 9,1% 

b. Podem ser melhorados 41,9% 51,2% 55,6% 55,3% 41,9% 50,0% 49,6% 

c. São insuficientes 27,9% 39,0% 24,4% 26,3% 45,2% 25,0% 30,9% 

d. Não sei responder 16,3% 4,9% 11,1% 7,9% 6,5% 15,6% 10,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
3.7.3. Dados publicados com informações em nível municipal: 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. São adequados 7,0% 2,4% 4,4% 5,3% 0,0% 3,1% 3,9% 

b. Podem ser melhorados 39,5% 31,7% 33,3% 36,8% 48,4% 31,3% 36,5% 

c. São insuficientes 39,5% 61,0% 55,6% 50,0% 45,2% 46,9% 50,0% 

d. Não sei responder 14,0% 4,9% 6,7% 7,9% 6,5% 18,8% 9,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
3.8.1. O portal do Ministério do Turismo - Área de Dados e Fatos?  

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades sem 
Fins 

Lucrativos Outros Total 

a. É adequado 27,9% 29,3% 35,6% 21,1% 19,4% 21,9% 26,5% 

b. Pode ser melhor 46,5% 61,0% 53,3% 57,9% 54,8% 62,5% 55,7% 

c. Pode ser muito melhor 14,0% 4,9% 8,9% 18,4% 22,6% 6,3% 12,2% 

d. Não sei responder 11,6% 4,9% 2,2% 2,6% 3,2% 9,4% 5,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3.8.2. Os relatórios de resultados? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. São adequados 32,6% 24,4% 40,0% 31,6% 22,6% 28,1% 30,4% 

b. Podem ser melhores 41,9% 61,0% 46,7% 57,9% 54,8% 46,9% 51,3% 

c. Podem ser muito 
melhores 

9,3% 9,8% 13,3% 5,3% 12,9% 12,5% 10,4% 

d. Não sei responder 16,3% 4,9% 0,0% 5,3% 9,7% 12,5% 7,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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3.8.3. As pesquisas e os dados do IBGE? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. São adequados 23,3% 26,8% 28,9% 23,7% 19,4% 31,3% 25,7% 

b. Podem ser melhores 53,5% 51,2% 51,1% 42,1% 61,3% 40,6% 50,0% 

c. Podem ser muito 
melhores 

9,3% 12,2% 20,0% 23,7% 6,5% 6,3% 13,5% 

d. Não sei responder 14,0% 9,8% 0,0% 10,5% 12,9% 21,9% 10,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
3.8.4. As pesquisas e os dados do Banco Central? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. São adequados 20,9% 14,6% 22,2% 18,4% 0,0% 21,9% 17,0% 

b. Podem ser melhores 41,9% 36,6% 44,4% 42,1% 64,5% 37,5% 43,9% 

c. Podem ser muito 
melhores 

11,6% 9,8% 8,9% 10,5% 3,2% 12,5% 9,6% 

d. Não sei responder 25,6% 39,0% 24,4% 28,9% 32,3% 28,1% 29,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Item Relevância (Importância, contribuição ou benefício obtido com a utilização das estatísticas) 

  

Tipo de Organismo 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada 

Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades sem 
Fins Lucrativos 

Outros Total 

Baixa 2,3% ,0% ,0% ,0% 6,5% 3,1% 1,7% 

Boa 55,8% 80,5% 64,4% 78,9% 64,5% 65,6% 68,3% 

Não sei responder 9,3% 2,4% 2,2% 5,3% 3,2% 9,4% 5,2% 

Regular 32,6% 17,1% 33,3% 15,8% 25,8% 21,9% 24,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Item Credibilidade (Confiança dos usuários nos dados baseados na imagem da instituição produtora) 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa 
Privada Universidades 

Municípios e 
Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

Baixa 2,3% 4,9% 2,2% 0,0% 6,5% 6,3% 3,5% 

Boa 58,1% 65,9% 62,2% 68,4% 61,3% 50,0% 61,3% 

Não sei responder 11,6% 4,9% 2,2% 5,3% 3,2% 12,5% 6,5% 

Regular 27,9% 24,4% 33,3% 26,3% 29,0% 31,3% 28,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Item Precisão (Nível de exatidão dada pelos valores estimados e seus valores reais desconhecidos) 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa 
Privada Universidades 

Municípios e 
Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

Baixa 7,0% 9,8% 4,4% 0,0% 9,7% 15,6% 7,4% 

Boa 41,9% 41,5% 44,4% 42,1% 25,8% 28,1% 38,3% 

Não sei responder 11,6% 9,8% 4,4% 7,9% 9,7% 15,6% 9,6% 

Regular 39,5% 39,0% 46,7% 50,0% 54,8% 40,6% 44,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Item Pontualidade (Período de tempo decorrido entre a data de produção do dado e de sua disponibilização) 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa 
Privada Universidades 

Municípios e 
Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

Baixa 16,3% 4,9% 24,4% 13,2% 12,9% 21,9% 15,7% 

Boa 25,6% 14,6% 33,3% 26,3% 19,4% 18,8% 23,5% 

Não sei responder 14,0% 12,2% 6,7% 7,9% 6,5% 15,6% 10,4% 

Regular 44,2% 68,3% 35,6% 52,6% 61,3% 43,8% 50,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Item Acessibilidade (Disponibilidade e facilidade de acesso à informação nos locais de publicação) 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa 
Privada Universidades 

Municípios e 
Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

Baixa 11,6% 2,4% 6,7% 10,5% 6,5% 15,6% 8,7% 

Boa 46,5% 51,2% 51,1% 42,1% 51,6% 43,8% 47,8% 

Não sei responder 7,0% 2,4% 4,4% 5,3% 9,7% 9,4% 6,1% 

Regular 34,9% 43,9% 37,8% 42,1% 32,3% 31,3% 37,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Item Facilidade de interpretação (Grau de compreensão e uso adequado das informações pelos usuários) 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa 
Privada Universidades 

Municípios e 
Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

Baixa 2,3% 4,9% 4,4% 7,9% 6,5% 6,3% 5,2% 

Boa 48,8% 48,8% 60,0% 39,5% 41,9% 43,8% 47,8% 

Não sei responder 9,3% 2,4% 4,4% 5,3% 6,5% 9,4% 6,1% 

Regular 39,5% 43,9% 31,1% 47,4% 45,2% 40,6% 40,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Item Coerência (Nível de consistência metodológica que torna os dados padronizados e comparáveis) 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa 
Privada Universidades 

Municípios e 
Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

Baixa 0,0% 2,4% 11,1% 0,0% 6,5% 18,8% 6,1% 

Boa 55,8% 56,1% 55,6% 50,0% 45,2% 40,6% 51,3% 

Não sei responder 14,0% 4,9% 4,4% 5,3% 9,7% 15,6% 8,7% 

Regular 30,2% 36,6% 28,9% 44,7% 38,7% 25,0% 33,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

3.10. Como o(a) senhor(a) avalia a qualidade da informação estatística do SITUR em geral? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. É de ótima qualidade 20,9% 17,1% 24,4% 13,2% 29,0% 15,6% 20,0% 

b. A qualidade pode 
melhorar 

60,5% 80,5% 68,9% 76,3% 54,8% 65,6% 68,3% 

c. É de pouca qualidade, 
os dados não possuem 
credibilidade 

2,3% 0,0% 2,2% 0,0% 3,2% 6,3% 2,2% 

d. Não tenho critério para 
avaliar 

16,3% 2,4% 4,4% 10,5% 12,9% 12,5% 9,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
BLOCO 4: NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA SOBRE O TURISMO 
 

4.1.1. Em sua opinião, as informações estatísticas disponíveis sobre o turismo receptivo internacional no 
Brasil são suficientes? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. Sim, suficiente em 
nível federal 

12,5% 47,8% 29,5% 39,2% 29,7% 39,0% 31,7% 

b. Sim, em nível federal e 
estadual 

20,3% 10,9% 18,0% 13,7% 10,8% 7,3% 14,3% 

c. Sim, em nível federal, 
estadual e municipal 

9,4% 6,5% 13,1% 5,9% 0,0% 4,9% 7,3% 

d. Não, são insuficientes 
em qualquer nível 
geográfico 

43,8% 28,3% 29,5% 25,5% 40,5% 39,0% 34,3% 

e. Não necessita desta 
informação 

0,0% 2,2% 3,3% 2,0% 5,4% 4,9% 2,7% 

f. Não sabe responder 14,1% 4,3% 6,6% 13,7% 13,5% 4,9% 9,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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4.1.2. Em sua opinião, qual a periodicidade adequada para disponibilização das informações estatísticas 
sobre o turismo receptivo internacional? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. Dados anuais são 
suficientes 

33,3% 26,7% 21,6% 36,7% 33,3% 47,6% 31,9% 

b. Dados com 
periodicidade reduzida 
para trimestre ou mês 

66,7% 73,3% 70,3% 56,7% 60,0% 52,4% 64,4% 

c. Não sabe responder 0,0% 0,0% 8,1% 6,7% 6,7% 0,0% 3,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

4.1.3. Em sua opinião, as informações estatísticas disponíveis sobre o turismo interno do Brasil são 
suficientes? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. Sim, suficiente em 
nível federal 

12,5% 34,8% 19,7% 19,6% 16,2% 31,7% 21,7% 

b. Sim, em nível federal e 
estadual 

14,1% 15,2% 14,8% 19,6% 13,5% 0,0% 13,3% 

c. Sim, em nível federal, 
estadual e municipal 

10,9% 2,2% 9,8% 2,0% 2,7% 4,9% 6,0% 

d. Não, são insuficientes 
em qualquer nível 
geográfico 

46,9% 41,3% 44,3% 45,1% 59,5% 56,1% 48,0% 

e. Não necessita desta 
informação 

0,0% 2,2% 3,3% 2,0% 2,7% 0,0% 1,7% 

f. Não sabe responder 15,6% 4,3% 8,2% 11,8% 5,4% 7,3% 9,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
4.1.4. Em sua opinião, qual a periodicidade adequada para disponibilização das informações estatísticas 
sobre turismo interno/doméstico? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. Dados anuais são 
suficientes 

25,0% 41,7% 18,5% 28,6% 8,3% 13,3% 24,4% 

b. Dados com 
periodicidade reduzida 
para trimestre ou mês 

75,0% 58,3% 81,5% 71,4% 91,7% 86,7% 75,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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4.2.1. Em sua opinião, as informações estatísticas sobre o dimensionamento e a caracterização da oferta 
turística são suficientes? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. Sim, suficiente em 
nível federal 

4,7% 19,6% 19,7% 13,7% 16,2% 9,8% 13,7% 

b. Sim, em nível federal e 
estadual 

9,4% 8,7% 13,1% 11,8% 10,8% 4,9% 10,0% 

c. Sim, em nível federal, 
estadual e municipal 

14,1% 4,3% 9,8% 5,9% 0,0% 7,3% 7,7% 

d. Não, são insuficientes 
em qualquer nível 
geográfico 

60,9% 60,9% 44,3% 52,9% 59,5% 61,0% 56,0% 

e. Não necessita desta 
informação 

1,6% 2,2% 3,3% 5,9% 5,4% 0,0% 3,0% 

f. Não sabe responder 9,4% 4,3% 9,8% 9,8% 8,1% 17,1% 9,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
4.2.2. Em sua opinião, qual a periodicidade adequada para a disponibilização das informações estatísticas 
sobre a oferta turística? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. Dados anuais são 
suficientes 

33,3% 46,7% 30,8% 25,0% 10,0% 0,0% 27,7% 

b. Dados com 
periodicidade reduzida 
para trimestre ou mês 

66,7% 53,3% 69,2% 75,0% 90,0% 88,9% 71,3% 

c. Não sabe responder 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 1,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
4.2.3. O(A) senhor(a) tem interesse em conteúdo sobre o número de empresas e estabelecimentos de 
turismo? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim 94,4% 100,0% 96,2% 93,8% 100,0% 88,9% 95,7% 

b. Não 5,6% 0,0% 3,8% 6,3% 0,0% 11,1% 4,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
4.2.4. O(A) senhor(a) tem interesse em conteúdo sobre as características das empresas (forma jurídica, 
propriedade, anos etc)? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim 77,8% 100,0% 76,9% 75,0% 100,0% 77,8% 83,0% 

b. Não 22,2% 0,0% 23,1% 25,0% 0,0% 22,2% 17,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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4.2.5. O(A) senhor(a) tem interesse em conteúdo sobre o emprego nas empresas (tamanho, 
características, necessidades etc)?  

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim 94,4% 100,0% 92,3% 93,8% 100,0% 66,7% 92,6% 

b. Não 5,6% 0,0% 7,7% 6,3% 0,0% 33,3% 7,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
4.2.6. O(A) senhor(a) tem interesse em conteúdo sobre as contas econômicas ou outras informações 
econômicas dos setores da oferta turística? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim 83,3% 100,0% 84,6% 87,5% 100,0% 100,0% 90,4% 

b. Não 16,7% 0,0% 15,4% 12,5% 0,0% 0,0% 9,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

4.3.1.  Dos mercados turísticos fora do Brasil? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim 81,3% 84,8% 78,7% 80,4% 75,7% 75,6% 79,7% 

b. Não 18,8% 15,2% 21,3% 19,6% 24,3% 24,4% 20,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
4.3.2. Dos mercados turísticos dentro do Brasil? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim 96,9% 100,0% 91,8% 96,1% 100,0% 95,1% 96,3% 

b. Não 3,1% 0,0% 8,2% 3,9% 0,0% 4,9% 3,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
4.3.3. Dos destinos turísticos de referência ou concorrentes? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim 92,2% 95,7% 95,1% 94,1% 100,0% 85,4% 93,7% 

b. Não 7,8% 4,3% 4,9% 5,9% 0,0% 14,6% 6,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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4.3.4. Outras informações de interesse? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Não 56,3% 63,0% 57,4% 52,9% 51,4% 51,2% 55,7% 

b. Sim 43,8% 37,0% 42,6% 47,1% 48,6% 48,8% 44,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Se sim na questão anterior (4.3.4), especificar: 
 
BLOCO 5: RELAÇÃO COM OS USUÁRIOS E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
TURÍSTICAS (SITUR) 
 
5.1. O(A) senhor(a) gostaria de ter acesso a um calendário de divulgação de publicações e de dados do 
setor de turismo? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim 100,0% 100,0% 91,8% 96,1% 91,9% 95,1% 96,0% 

b. Não 0,0% 0,0% 8,2% 3,9% 8,1% 4,9% 4,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
5.2. O(A) senhor(a) gostaria de ser informado sobre os fatos relevantes relacionados ao Sistema de 
Informação Turística (SITUR)? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. Sim 54,7% 76,1% 52,5% 52,9% 73,0% 51,2% 59,0% 

b. Sim, mas de 
conteúdos que eu possa 
selecionar 

45,3% 23,9% 41,0% 45,1% 24,3% 43,9% 38,3% 

c. Não 0,0% 0,0% 6,6% 2,0% 2,7% 4,9% 2,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

5.3. O(A) senhor(a) acha necessário que o Ministério do Turismo mantenha contato com os usuários 
potenciais para conhecer as suas necessidades? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

a. Sim 98,4% 100,0% 93,4% 94,1% 100,0% 95,1% 96,7% 

b. Não 1,6% 0,0% 6,6% 5,9% 0,0% 4,9% 3,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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5.4. O(A) senhor(a) se disporia a detalhar suas necessidades e sugestões para melhoria do sistema? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. Sim, preferencialmente 
se for consultado 
pessoalmente e 
periodicamente 

42,9% 39,1% 36,8% 35,4% 40,5% 25,6% 37,2% 

b. Sim, se for oferecido 
um espaço no site para 
contato 

49,2% 54,3% 52,6% 52,1% 51,4% 51,3% 51,7% 

c. Não 7,9% 6,5% 10,5% 12,5% 8,1% 23,1% 11,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

5.5. Na sua opinião, qual é o papel ou responsabilidade do Ministério do Turismo em relação ao Sistema 
de Informação Turística (SITUR)? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. É o maior responsável 53,1% 65,2% 62,3% 56,9% 45,9% 31,7% 53,7% 

b. Participa com outras 
instituições 

45,3% 34,8% 34,4% 43,1% 51,4% 61,0% 44,0% 

c. Muito pequena ou nula 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 0,3% 

d. Não sabe responder 1,6% 0,0% 3,3% 0,0% 2,7% 4,9% 2,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
5.6. Na sua opinião, qual é o papel ou responsabilidade do IBGE em relação ao Sistema de Informação 
Turística (SITUR)?  

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. É o maior responsável 9,4% 10,9% 9,8% 7,8% 13,5% 12,2% 10,3% 

b. Participa com outras 
instituições 

79,7% 89,1% 83,6% 92,2% 83,8% 78,0% 84,3% 

c. Muito pequena ou nula 1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 2,7% 4,9% 1,7% 

d. Não sabe responder 9,4% 0,0% 4,9% 0,0% 0,0% 4,9% 3,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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5.7. Na sua opinião, qual é o papel ou responsabilidade dos Estados em relação ao Sistema de 
Informação Turística (SITUR)? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. São os maiores 
responsáveis 

34,4% 43,5% 26,2% 31,4% 35,1% 17,1% 31,3% 

b. Participam com outras 
instituições 

60,9% 56,5% 67,2% 60,8% 62,2% 75,6% 63,7% 

c. Muito pequena ou nula 3,1% 0,0% 1,6% 7,8% 2,7% 4,9% 3,3% 

d. Não sabe responder 1,6% 0,0% 4,9% 0,0% 0,0% 2,4% 1,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
5.8. Na sua opinião, qual seria a melhor alternativa para a gestão da produção estatística do SITUR? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. Concentrar a produção 
estatística em uma só 
instituição 

15,6% 30,4% 9,8% 5,9% 18,9% 4,9% 14,0% 

b. Participação de várias 
instituições, coordenada 
por uma instituição 
responsável 

67,2% 63,0% 75,4% 88,2% 78,4% 78,0% 74,7% 

c. Cada instituição 
produzindo os dados de 
sua competência 

10,9% 6,5% 8,2% 3,9% 2,7% 9,8% 7,3% 

d. Não sabe responder 6,3% 0,0% 6,6% 2,0% 0,0% 7,3% 4,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
5.9. O senhor sabe da existência de uma Plataforma Interinstitucional para coordenar e promover ações 
relacionadas a operação do Sistema de Informação Turística (SITUR)? 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais 
e Empresa 

Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

a. Sim, e parece uma boa 
proposta 

31,3% 21,7% 14,8% 19,6% 21,6% 22,0% 22,0% 

b. Sim, mas acredito que 
não é necessária 

4,7% 2,2% 1,6% 0,0% 2,7% 0,0% 2,0% 

c. Não, nunca ouviu falar 54,7% 67,4% 65,6% 68,6% 56,8% 65,9% 63,0% 

d. Não sabe responder 9,4% 8,7% 18,0% 11,8% 18,9% 12,2% 13,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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BLOCO 6: IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
 

6.4. Nível de formação: 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa Privada Universidades 
Municípios e 

Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 

Entidades 
sem Fins 
Lucrativos Outros Total 

Doutorado 1,6% 32,6% 1,6% 2,0% 10,8% 2,4% 7,7% 

Especialização 26,6% 13,0% 39,3% 43,1% 35,1% 36,6% 32,3% 

Fundamental 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 4,9% 1,0% 

Médio 7,8% 0,0% 8,2% 5,9% 0,0% 4,9% 5,0% 

Mestrado 15,6% 54,3% 9,8% 17,6% 29,7% 22,0% 23,3% 

Superior 48,4% 0,0% 39,3% 31,4% 24,3% 29,3% 30,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

6.5. UF: 

 

Tipo de Organização 

Associações 
Empresariais e 

Empresa Privada Universidades 
Municípios 
e Regiões 

Estados, 
Secretarias de 

Turismo 
Entidades sem 
Fins Lucrativos Outros Total 

AC - Acre 1,6% 2,2% 1,6% 5,9% 0,0% 4,9% 2,7% 

AL - Alagoas 6,3% 0,0% 0,0% 2,0% 2,7% 0,0% 2,0% 

AM - Amazonas 0,0% 4,3% 4,9% 2,0% 2,7% 0,0% 2,3% 

AP - Amapá 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 2,7% 0,0% 0,7% 

BA - Bahia 6,3% 6,5% 13,1% 2,0% 0,0% 0,0% 5,3% 

CE - Ceará 4,7% 0,0% 4,9% 3,9% 8,1% 2,4% 4,0% 

DF - Distrito Federal 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 5,4% 41,5% 7,0% 

ES - Espírito Santo 1,6% 0,0% 0,0% 5,9% 5,4% 0,0% 2,0% 

GO - Goiás 1,6% 4,3% 4,9% 2,0% 5,4% 2,4% 3,3% 

MA - Maranhão 1,6% 4,3% 0,0% 3,9% 0,0% 0,0% 1,7% 

MG - Minas Gerais 3,1% 2,2% 6,6% 7,8% 10,8% 7,3% 6,0% 

MS - Mato Grosso do Sul 1,6% 0,0% 0,0% 7,8% 0,0% 2,4% 2,0% 

MT - Mato Grosso 1,6% 2,2% 4,9% 2,0% 2,7% 0,0% 2,3% 

PA - Pará 6,3% 4,3% 3,3% 2,0% 2,7% 0,0% 3,3% 

PB - Paraíba 1,6% 4,3% 1,6% 3,9% 0,0% 2,4% 2,3% 

PE - Pernambuco 4,7% 4,3% 1,6% 9,8% 0,0% 0,0% 3,7% 

PI - Piauí 1,6% 2,2% 3,3% 2,0% 2,7% 2,4% 2,3% 

PR - Paraná 10,9% 23,9% 9,8% 7,8% 8,1% 17,1% 12,7% 

RJ - Rio de Janeiro 6,3% 6,5% 13,1% 0,0% 5,4% 9,8% 7,0% 

RN - Rio Grande do 
Norte 

1,6% 4,3% 1,6% 3,9% 5,4% 0,0% 2,7% 

RO - Rondônia 0,0% 0,0% 1,6% 2,0% 2,7% 0,0% 1,0% 

RR - Roraima 0,0% 6,5% 0,0% 7,8% 5,4% 0,0% 3,0% 

RS - Rio Grande do Sul 12,5% 0,0% 6,6% 3,9% 8,1% 2,4% 6,0% 

SC - Santa Catarina 3,1% 4,3% 6,6% 2,0% 2,7% 0,0% 3,3% 

SE - Sergipe 1,6% 0,0% 3,3% 3,9% 0,0% 0,0% 1,7% 

SP - São Paulo 18,8% 13,0% 3,3% 2,0% 10,8% 4,9% 9,0% 

TO - Tocantins 1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  



 

186 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 - Outras fontes de pesquisa citadas 
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O quadro a seguir exibe as respostas da pergunta 1.5 O(A) senhor(a) acessa sites de outras 

instituições, além do Ministério do Turismo, em busca de informação estatística de turismo?  

 

As fontes estão apresentadas na tabela a seguir da forma como foram feitas as menções. Em alguns 

casos, o respondente mencionou a página web e, em outros, o nome da instituição. Foram feitas 

limpezas apenas de digitação, padronizando, por exemplo, MTUR e MTUR. No total, foram 673 

respostas. Após essa limpeza inicial, foram feitos agrupamentos padronizando o seguinte: 

Ministério do Turismo, ministério do turismo e MTUR. Quando citado o site foi padronizado 

http://turismo.gov.br e www.turismo.gov.br, mas não foi padronizado 

www.turismo.gov.br/dadosefatos. 

 

Quadro 1 - Outras fontes de pesquisas citadas 

(continua) 

Fonte Citações 

OMT 36 

IBGE 29 

www.ibge.gov.br 19 

www.unwto.org 15 

FGV 13 

www.turismo.gov.br 11 

www.observatoriodoturismo.com.br 11 

SEBRAE 11 

INFRAERO 10 

WTTC 10 

ABAV 8 

Ministério do Turismo 8 

IPEA 7 

www.dadosefatos.turismo.gov.br 7 

www.panrotas.com.br 7 

www.turismo.pr.gov.br 7 

EMBRATUR 6 

PANROTAS 6 

ABEOC 5 

ABIH 5 

CNC 5 

Google 5 

MTE 5 

Trip Advisor 5 

www.abeoc.org.br 4 
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(continua) 

Fonte Citações 

www.braztoa.com.br 4 

www.cadastur.turismo.gov.br 4 

www.embratur.gov.br 4 

FIPE 4 

www.mercadoeeventos.com.br 4 

www.observatoriodoturismo.tur.br 4 

Paraná Turismo 4 

SPTURIS 4 

ABRASEL 3 

www.fgv.com.br 3 

Mercado e Eventos 3 

Ministério da Cultura 3 

www.minasgerais.com.br/observatorioturismomg/ 3 

Observatório do Turismo Minas Gerais 3 

Observatório do Turismo de São Paulo 3 

www.observatoriodoturismo.uff.br 3 

www.sebrae.com.br 3 

São Paulo Turismo 3 

www.wttc.org 3 

Observatorios de Turismo 3 

Secretarias Estaduais de Turismo 3 

www.turismo.rs.gov.br 3 

www.abav.com.br 2 

www.cnc.gov.br 2 

www.fipe.com.br 2 

www.fipe.org.br 2 

www.ipea.gov.br 2 

www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/publicacoes/ 2 

www.bi.mte.gov.br/bgcaged/login.php 2 

www.turisrio.rj.gov.br 2 

WTO 2 

ABRACORP 2 

Aeroporto de Guarulhos 2 

Aeroporto do Galeão 2 

ANTT 2 

Bahiatursa 2 

Banco Central 2 

CEARÁ 2 

CNTUR 2 

DIEESSE 2 

Euromonitor 2 
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(continua) 

Fonte Citações 

Observatório do Turismo 2 

Observatório do Turismo-BA 2 

Pernambuco 2 

Secretaria de Estado 2 

Secretaria de Turismo-RN 2 

Secretaria Turismo-CE 2 

Secretarias de Turismo 2 

Spain Info 2 

Turismo de Barcelona 2 

Turismo de Portugal 2 

www.bcb.gov.br 2 

www.euromonitor.com/ 2 

www.fohb.com.br 2 

www.g1.globo.com 2 

www.ine.pt 2 

www.observatorio.turismo.ba.gov.br 2 

www.pt.wikipedia.org 2 

www.turismo.gov.br/turismo/editais/concursos/ 2 

www.cidades.ibge.gov.br/>. 1 

www.ibge.gov.br/home/estatistica 1 

www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2010RGA.asp 1 

www.infraero.gov.br 1 

www.ipea.gov.br/extrator/simt.htm 1 

www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view 1 

IPEA extrator 1 

IPEADATA 1 

Dados e Fatos 1 

MTUR-Estatísticas 1 

www.MTUR.gov.br 1 

www.turismo.gov.br/dadosefatos/ 1 

www.turismo.gov.br/turismo/noticias/todas_noticias 1 

www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/plano_nacional/ 1 

www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/publicacoes/cadernos_publicacoes/12manual_sin
alizacao.html 

1 

Observatório de São Paulo 1 

www.omt.org.br 1 

Relatório OMT 1 

www.mkt.unwto.org/en/barometer 1 

ABEOC/SEBRAE 1 

SEBRAE Turismo 1 
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(continua) 

Fonte Citações 

MTE (RAIS CAGED) 1 

www.mte.gov.br 1 

www.portal.mte.gov.br/portal-mte/ 1 

ABAVsp.com.br 1 

ABBTUR 1 

ABEAR 1 

ABIH BAHIA 1 

ABIH Nacional 1 

ABIHRS 1 

ACADEMICO GOOGLE 1 

ADETUR- Campos Gerais 1 

AGEPAN 1 

ALAGEV 1 

AMAZONASTUR 1 

ANPTUR - Anais 1 

Atout France 1 

BELOTUR 1 

BNB 1 

BNDS 1 

Booking 1 

BRAZTOA 1 

Business monitor 1 

CAGED 1 

Catracalivre.org 1 

CCVB 1 

CET - UnB 1 

CITMAR AMFRI 1 

CNCVB 1 

Colombia 1 

CONTUR 1 

Convention 1 

Conventions Bureaux 1 

EbricksDigital 1 

EBSCO 1 

ELSEVIER 1 

EMPETUR 1 

EMSETUR 1 

Españaturismo 1 

Estado de São Paulo 1 

Estados 1 

 



 

191 
 

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. 

(continua) 

Fonte Citações 

Estrada Real 1 

Estudos Turísticos 1 

FECOMERCIO SC 1 

FIRJAN 1 

FOHB 1 

Folha de S. Paulo Turismo 1 

Folha de São Paulo 1 

folha.com 1 

FUNARTE 1 

Fungevar 1 

Goias Turismo 1 

guia 4 rodas 1 

guia abraseis estaduais 1 

Hosteltur 1 

ICMBio 1 

idesp 1 

INEP 1 

Infohb 1 

INSTITUTO MUNICIPAL TURISMO CURITIBA 1 

Instituto Semeia 1 

IPARDES - PR 1 

Iptur (Goias Turismo) 1 

jornais nacionais 1 

Mapie 1 

Mercado de Eventos 1 

Ministério da Defesa - Programa Calha Norte 1 

MINISTÉRIO DA PESCA 1 

Município de Foz do Iguaçu 1 

Notícias divulgadas em portais da internet 1 

O Globo 1 

Observatório do Turismo da Turístico 1 

Observatório do Turismo da UFF 1 

OCDE 1 

Órgãos de turismo estaduais 1 

Paratur 1 

PERIODICO CAPES 1 

phocus wright 1 

PoaConvention 1 

Portais dos Estados 1 

Portais dos Municípios 1 
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(continua) 

Fonte Citações 

Portal da Copa 1 

Portal da Transparencia 1 

Prefeitura de Santarém 1 

PRODETUR 1 

PromPeru 1 

Publicações de Turismo 1 

RAIS 1 

RBTUR 1 

RETUR 1 

Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo 1 

Revista Cultur 1 

revistadeturismo 1 

Revistas 1 

SANTUR/SC 1 

São Paulo Convention & Visitors Bureau 1 

Secretaria de comercio e serviços 1 

secretaria de portos 1 

Secretaria de Turismo Argentina 1 

Secretaria de Turismo de Minas Gerais 1 

secretaria turismo fortaleza 1 

Secretarias Estaduais e Municipais 1 

sefa pa 1 

SEMTUR/SANTARÉM PARÁ 1 

SENAC 1 

SETU Paraná 1 

Setu/Pr 1 

SETUL/AC 1 

SETUR 1 

SETUR BA 1 

Setur CE 1 

setur pr 1 

setur rs 1 

SindPOA 1 

Site do MS 1 

Site UFVJM 1 

Sites das Prefeituras de cidades 1 

Sites de associações de setores ligados ao turismo, como ABRASEL, ABIH, ABLA, entre 
outros 

1 

Sites de Instituições internacionais 1 

skift 1 

SMTUR - POA/RS 1 
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(continua) 

Fonte Citações 

SOL 1 

SSDAS 1 

SUDAM 1 

terra 1 

Tourism Spain 1 

turismoemfoco 1 

UFRN 1 

UNESCO 1 

Universidade Anhembi Morumbi 1 

Universidade Caxias do Sul 1 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1 

Universidade Vale do Itajaí 1 

UOL 1 

Uol Viagens 1 

WEF 1 

www.abav-pr.com.br/ 1 

www.abavsp.com.br 1 

www.abbtur.com.br 1 

www.abih-sc.com.br/ 1 

www.abracorp.org.br/ 1 

www.abrasel.com.br 1 

www.acte.org 1 

www.amazonatur.am.gov.br 1 

www.anac.gov.br 1 

www.arteris.com.br/Home/index.aspx 1 

www.bcvb.com.br 1 

www.belohorizonte.mg.gov.br/negocios/indicadores-do-turismo-em-bh 1 

www.bhturismo.wordpress.com/2008/10/11/estatistica-e-turismo 1 

www.bibliotecadigital.fgv.br 1 

www.blog.tribunadonorte.com.br/eturismo 1 

www.bnb.gov.br>. 1 

www.bndes.gov.br 1 

www.booking.com/ 1 

www.brasil.gov.br/turismo 1 

www.brasilturis.com.br 1 

www.cbcvb.org.br 1 

www.ceara.gov.br 1 

www.cgu.gov.br 1 

www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/centrais-de-informacao-turistica 1 

www.cprm.gov.br 1 
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(continua) 

Fonte Citações 

www.data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL 1 

www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 1 

www.decolar.com.br 1 

www.dtur.uerj.br 1 

www.embranet/ 1 

www.esaf.fazenda.gov.br/concursos_publicos/encerrados/2013/ministerio-do-turismo 1 

www.estradareal.com.br 1 

www.exame.abril.com.br 1 

www.falandodeviagem.com.br 1 

www.fbha.com.br 1 

www.fecomercio-sc.com.br 1 

www.fecomercio-sc.com.br/produtos-servicos/pesquisas.html 1 

www.fee.rs.gov.br 1 

www.fjp.mg.gov.br 1 

www.g1.globo.com/turismo-e-viagem/index.html 1 

www.goiasturismo.go.gov.br/ 1 

www.guiabh.com.br/turismo 1 

www.guiadoestudante.abril.com.br 1 

www.hosteltur.com.br/ 1 

www.hoteliernews.com.br 1 

www.hotelonline.com.br 1 

www.iaato.org/tourism-statistics 1 

www.iccaworld.com 1 

www.idasbrasil.com.br 1 

www.idestur.org.br/ 1 

www.ipardes.pr.gov.br 1 

www.ipeturis.org.br 1 

www.ipkinternational.com/en/home/ 1 

www.ivt.coppe.ufrj.br 1 

www.jornaldeturismo.tur.br 1 

www.kpilibrary.com 1 

www.lavrasnovas.com.br 1 

www.maringacvb.com.br 1 

www.mg.gov.br 1 

www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3459 1 

www.mpiweb.org 1 

www.natalbrasil.tur.br/ 1 

www.obsturpr.ufpr.br 1 

www.obsturpr.ufpr.br/outrasareas.html 1 

www.oguialegal.com 1 
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(continua) 

Fonte Citações 

www.onu.org.br/ 1 

www.ouropreto.mg.gov.br 1 

www.ouropreto.org.br 1 

www.paraiba.pb.gov.br/pbtur 1 

www.pgtur.uff.br/sites/default/.../estatistica 1 

www.pmf.sc.gov.br/entidades/turismo/ 1 

www.portal.inep.gov.br/ 1 

www.portal2014.org.br 1 

www.portaleducacao.com.br/turismo-e-hotelaria/artigos/33827/a-estrutura-do-sistema-de-
informacoes-turisticas-sistur 

1 

www.portalnoar.com/ 1 

www.presstur.com 1 

www.rbtur.org.br/ 1 

www.restaurant.org 1 

www.revistaeventos.com.br 1 

www.revistaturismobrasil.com.br 1 

www.riocepetur.com.br 1 

www.riodejaneirohotel.com.br 1 

www.sei.ba.gov.br 1 

www.sernatur.cl/estadisticas-sernatur 1 

www.serragaucha.com 1 

www.setur.ba.gov.br/ 1 

www.setur.es.gov.br/ 1 

www.setur.pa.gov.br 1 

www.sindepat.com.br/ 1 

www.sindicatohrbs-fpolis.org.br/web/ 1 

www.spturis.com 1 

www.tripadvisor.com.br/ 1 

www.turismo.curitiba.pr.gov.br 1 

www.turismo.es.gov.br 1 

www.turismo.gov.ar/indexfs.html 1 

www.turismo.gub.uy/index.php/es/estadistica 1 

www.turismo.ig.com.br/ 1 

www.turismo.mg.gov.br 1 

www.turismo.ms.gov.br 1 

www.turismo.pi.gov.br/ 1 

www.turismo.pr.gov.br/modules/turista-pt/ 1 

www.turismo.rs.gov.br/lista/408/Observatorio-de-Turismo 1 

www.turismo.sc.gov 1 

www.turismo.sp.gov.br/ 1 
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(conclusão) 

Fonte Citações 

http://www.turismodeportugal.pt/Português/ProTurismo/estatísticas/análiseestatísticas/Pages/
AnálisesEstatísticas.aspx 

1 

www.viagembrasil.tur.br 1 

www.viajante.com.br 1 

www.visitesaopaulo.com/ 1 

www.visualturismo.com.br 1 

www.vitoria.es.gov.br 1 

www.weforum.org 1 

www2.turismo.rs.gov.br/portal/index.php?q=secretaria&cod=7&id=39&fg=2 1 

www3.weforum.org 1 

www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp 1 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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Quadro 1 - Avaliação da necessidade de outras informações estatísticas 

(continua) 

Opinião dos entrevistados 

Áreas de interesse do turista nacional e estrangeiro (ex. praia, cultura, história, compras, natureza, montanha, rural 
etc.) 

A nossa região é umas das mais lindas do Brasil e no meu ver é pouco divulgada 

Acessibilidade e Sustentabilidade 

Acessibilidade e Sustentabilidade 

Acessos e trânsito em vias terrestres 

Arrecadação de impostos específicos 

Atributos dos destinos de referência 

Avaliação da oferta 

Avaliação da infraestrutura do atrativo ou produto 

Banco de Eventos 

Cenários prospectivos 

Comparativos dentro do Brasil demanda e oferta 

Comparações entre um destino e outro. Custo x Benefício etc. 

Comparativos - números de visitantes gastos etc de cidades e países onde o turismo tem forte atuação 

Comparativos com outras atividades econômicas 

Competitividade 

Competitividade turística em nível municipal de forma específica e não geral. 

Comportamento do Turista, entre outros 

Concorrentes de oportunidade precisam ser mapeados, assim como as tendências mundiais, assim como as 
oportunidades para o Brasil na promoção comercial 

Considerar números do turismo doméstico informal, em flats, apart-hotéis, condo-hotéis, condomínios horizontais com 
mais de 30% de suas unidades para locações de temporada e etc. 

Conta Satélite de Turismo 

Correlação das médias: gastos e permanência (demanda externa e interna) 

Cursos relacionados ao turismo 

Dados de segmentos de turismo 

Dados específicos da região 

Dados específicos de mercado de segmentos do turismo, como no Brasil: turismo religioso, ecoturismo, turismo rural, 
e outros 

Dados específicos sobre turismo de negócios 

Dados estatísticos por regiões turísticas 

Dados estatísticos sobre a gastronomia 

Dados mais aprofundados sobre o perfil do turista interno 

Dados mais reais sobre o desempenho de pequenos negócios no setor de turismo 

Dados mensais de fluxo de turistas em todas as esferas (internacional, federal, estadual e municipal); além do PIB 
gerado pela atividade turística, também em todas as esferas (internacional, federal, estadual e municipal). 

Dados Municipais 

Dados para a construção de uma inteligência comercial 

Dados quantitativos e qualitativos sobre os projetos como 65 destinos indutores ou por segmentação do turismo 

Dados sobre diferentes nichos de mercado 

Dados sobre o turismo receptivo dos destinos indutores elencados pelo MTUR 
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(continua) 

Opinião dos entrevistados 

De impacto do turismo nas economias federal estadual e municipal 

Demanda nos Municípios. Segmentação 

Demanda turística por municípios 

Demandas turísticas por Destinos Indutores, por Estado, por Capitais Brasileiras, Qualificação Profissional nos 
Centros Receptores, Nível de satisfação do turista no nordeste brasileiro, principalmente no RN... 

Depois da privatização, o Aeroporto Galeão não está contabilizando com o código de barras no embarque do terminal! 

Destinos mais visitados; influência das viagens 

Disponibilizar estatísticas comparáveis internacionalmente. Seguir as recomendações de: 
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Seriesm_83rev1s.pdf 

Divulgação e fiscalização sobre o profissional Guia de Turismo. Profissão Regulamentada. 

Mercados turísticos específicos dos destinos indutores 

Dos turistas potenciais, aqueles que poderiam vir, mas por algum motivo não vem. 

Ecoturismo e aventura 

Em conjunto com as UC (Unidades de Conservação) 

Emprego e impostos 

Emprego, renda 

Estatísticas com filtro por segmento, por ex. turismo de negócio e % por região; turismo lazer e % por região... 

Estatísticas sobre emprego informal no nível municipal 

Estatísticas voltadas para questões de Segurança Pública 

Estudo de fluxos, demanda e comportamento de consumo 

Estudos de Capacidade de Carga nos Destinos Turísticos 

Eventos - Segmento MICE 

Expectativa e impressão do turista interno e externo 

Facilitar o acesso ao CADASTUR através das entidades associativas do tipo Convention Visitors Bureaux 

Formação de mão de obra qualificada 

Gasto médio per capita do turista de Eventos Nacionais 

Geração de emprego e renda, estatísticas de valores e custos praticados (hotéis, transportes, traslados, locações de 
equipamentos para eventos.) 

Gostaria de informações mais complementares sobre o fluxo turístico nas chapadas ex. turismo internacional e 
brasileiro. Gostaria de informações de dados de embarque e desembarque mensais e também em relação ao 
aumento do dólar se o brasileiro passa a visitar mais o Brasil e se o estrangeiro menos. Eu pedi ao Luis do ICMBIO 
para levantar dados de visitantes do Parque nac. Chapada dos Veadeiros e junto com a secretaria de turismo vamos 
fazer este levantamento se as estatísticas forem divulgadas mensalmente e ficará mais fácil agente fazer o 
planejamento de mídia e outros se for trimestral também já ajuda. 

Impacto o turismo no PIB do Brasil e dos estados, se possível também dos municípios 

Impacto. Econômico 

Impactos do Turismo na Economia e PIB 

Impactos econômicos da atividade turística 

Impactos nas comunidades locais 

Índice de desemprego 

Informações estratificadas municipais 

Informações mais detalhadas sobre as metodologias aplicadas nos estudos do MTUR 
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(continua) 

Opinião dos entrevistados 

Informações por capitais 

Informações sobre a mobilidade dos turistas por cada continente 

Informações sobre as fichas de hospedagem em destinos indutores 

Informações sobre o segmento Geoturismo 

Locais novos de grande potencial turístico 

Maior detalhamento de cada segmento turístico no mercado brasileiro 

Marketing 

Meio ambiente e patrimônio histórico 

Mercado de Ecoturismo e Turismo de Aventura tanto interno quanto externo, mas ter dados e números internos 
(quantidade de empresas ofertantes, destinos, volume de atendimento, registro de acidentes/incidentes etc.) 

Metodologias das análises 

Municípios 

Necessidades da demanda 

Nível de satisfação 

Número de turistas estrangeiros em todas as cidades brasileiras (com a porcentagem de crescimento anual), número 
de turistas brasileiros nas cidades do exterior, número de turistas estrangeiros que ingressam em cada fronteira 
terrestre do Brasil. 

O que os turistas mais gostam de fazer no destino turístico 

Oferta e demanda turística dos 10 principais destinos turísticos de cada UF 

Os dados sobre as Cidades Históricas especialmente as Cidades Patrimônio Mundial no Brasil, que deveriam 
constituir elemento de divulgação Internacional para atrair visitantes para o Brasil 

Para usar como parâmetros 

Perfil do turista que chega a cada destino, principalmente em cada Estado brasileiro 

Pesquisa do perfil dos visitantes na região sul, no estado do RGS e no município 

Pesquisa por segmento turístico 

PIB do Turismo 

PIB do Turismo 

PIB do turismo, Mercado para turismólogos, Profissionalização 

PIB do Turismo 

PNE, Maior Idade, Famílias etc. 

Políticas Públicas 

Precisamos de mais informações com relação aos destinos Nacionais, para alavancar o turismo interno no Brasil, 
fazer com que o turista tenha interesse por estes roteiros, desmistificando o conceito de que os destinos internacionais 
sejam prioridade e passam a viajar e conhecer o Brasil e suas maravilhas, na cultura, história, gastronomia, turismo de 
lazer, eventos e negócios. O Brasil é um Diamante e precisamos polir 

Preços, destinos, rotas 

Principalmente dados do setor hoteleiro que possuem relatórios falhos no sistema do MTUR 

Profissionais atuantes como Guias de Turismo, Turismólogos, Professores, entre outros 

Projeções 

Promoção/divulgação do turismo interno, nos âmbitos federal e estadual 

Atrativos que foram visitados, quais os destinos e produtos brasileiros preparados para o turismo internacional 

Quais as outras cidades que são destinos 

Qualificação de mão de obra para o turismo, dados regionais e estaduais, mensalmente 
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(conclusão) 

Opinião dos entrevistados 

Quanto da mão-de-obra local se aproveita no turismo? 

Referente ao Estado do Amapá 

Relação a sazonalidade e principalmente a nível da municipalidade. 

Relação feriado x consumo x perfil; qualificação oferta; regionalização estatística 

Segmentação turística 

Segmentar os dados por segmento turístico 

Segmentos 

Setores econômicos mais afetados, apesar de parecer simples, a grande dificuldade é demonstrar o impacto 
econômico do turismo 

Sistema de Ocupação Hoteleira 

Sistema de Ocupação Hoteleira 

Sistema Nacional de registro de Hóspedes, dados estatísticos de fluxo desagregados por estados 

Sistema de Ocupação Hoteleira 

Situação hoteleira 

Sobre a empregabilidade de bacharéis em turismo nas áreas específicas 

Taxa de ocupação hoteleira, taxa de permanência, principais mercados emissores. 

Tendências de mercado, fluxos turísticos, motivação de viagem (nacional) 

Tendências e segmentação 

Tendências, investimentos em turismo, desempenho empresarial 

Todas as informações concernentes, pois elas deveriam chegar mais facilmente, pois há uma diversidade de 
comunicação social, como por exemplo, Facebook, whatsapp e outros de comunicação social, por outro lado, a 
internet ainda não atinge a todos, os órgãos ainda não disponibiliza para todos os servidores, afirmo, sou Policial 
Militar e meu PELOTÃO não disponibiliza de tal ferramenta, por isso, essa democratização dos acessos é essencial e 
produtivo e enquanto não ocorre, outras ações são prejudicadas. 

Turismo Cultural 

Volume de Turistas, quantia gasta, local que mais permanecem 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
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A seguir são apresentadas as respostas para a Pergunta 6.6.  

 

Quadro 1 - Sugestão adicional sobre o SITUR NACIONAL 

(continua) 

Opinião dos entrevistados 

Antes de informar fazer um corpo a corpo com o destino, seja indutor ou não. 

A realização de eventos periódicos para divulgação dos resultados. 

Acho muito confuso a disposição das informações. Poderia ter um site específico de dados estatísticos, separado por 

níveis federal, estadual e municipal. As apresentações dos dados, principalmente da demanda internacional e 

doméstica não é atrativa, é muita tabela com números pequenos, poderia destacar dados mais significativos, as 

informações são cansativas de visualizar. 

Ações voltadas para garantir e disciplinar a segurança de locais turísticos. 

Ampliar os estudos, variáveis e divulgação de resultados para os seguintes itens: Demanda turística Nacional e 

Internacional; Fluxo de Turistas (nacional e internacional) para as capitais; PIB do Turismo para as capitais e Perfil dos 

Turistas. Manter uma metodologia capaz de realizar cruzamento de dados de acordo com as necessidades de cada 

estado/município. 

Apesar de se tratar de documentos com séries históricas sobre turismo eu acredito que deve ser dada maior atenção 

a relação entre as comunidades e a atividade turística, nesse caso em formato estatístico. Esse fato traria mais 

sentido à composição do SITUR na região norte por exemplo. 

Apoiar as instâncias governamentais nos estados para facilitar o acesso às informações referentes a dados 

estatísticos sobre a importância do turismo nas regiões. 

As informações sobre os dados estatísticos do turismo internacional e nacional demoram muito tempo para serem 

disponibilizadas, em comparação às informações que são disponibilizadas pelos países da América do Sul, 

demonstrando que o Brasil não possui eficiência no controle e tratamento dessas informações. Os turistas 

estrangeiros que ingressam no país preenchem um formulário de papel no avião. Tal procedimento, além de 

complicado para o estrangeiro, demonstra que o país está atrasado tecnologicamente, pois utiliza formulário de papel 

ao invés de utilizar as informações que já constam no passaporte e possuem controle eletrônico. 

As pesquisas sobre a oferta e a demanda nacional internas no país precisam ser expandidas e mais frequentes com 

urgência. 

Avisar por e-mail dos resultados desta pesquisa. 

Há uma escassez de estatísticas, especialmente, no âmbito dos estados e municípios. Fica como sugestão iniciar pelo 

mercado de trabalho dos Estados. Ao mesmo tempo, entendo que é preciso um esforço nacional para avançar nas 

Contas Satélites do Turismo. 

Construção de uma Base de Dados interativa para elaboração de relatórios detalhados e específicos. 
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(continua) 

Opinião dos entrevistados 

Contratar estudantes de Turismo como estagiários para desenvolvimento das pesquisas e análises. 

Dar notoriedade ao sistema para que haja cobrança dos envolvidos e interessados. Creiamos que se trata de uma 

ferramenta importante para mensurarmos/tabularmos informações/dados sobre o setor. Se conseguíssemos através 

dos estados estimularmos a criação de seus observatórios, poderíamos com mais agilidade processar e dar 

continuidade a esses dados. 

Deixar os dados estatísticos mais técnicos e menos políticos. 

Maior divulgação nos meios de comunicação sobre o assunto. 

Ser melhor divulgado perante os interlocutores para o desenvolvimento do turismo regional. Nunca soube desta 

plataforma. Creio que no nordeste teriam que desenvolver uma plataforma mais interativa com o baixo nível de 

instrução dos atores. 

Deveríamos ter uma maior participação dos entes públicos e privados dos municípios e dos estados. 

Dificuldade de localização no portal do Ministério do Turismo. Pouca divulgação e trabalho em parceria com o Instituto 

Brasileiro de Museus. Sinto falta de ações conjuntas entre ministérios afins (ex: Turismo/Cultura/Ministério das 

Relações Exteriores). 

Dispor de informações sobre pequenas e médias empresas do ramo turístico. 

É importante que haja uma maior participação dos Estados e Municípios no processo do SITUR, para que se possam 

ampliar os dados sobre a economia, aumentar a competitividade, inovação e sustentabilidade do turismo no Brasil. 

Envolver as IES das Unidades da Federação, especialmente a que possuem cursos de turismo. 

Poder participar mais dessas informações. 

Facilitar e divulgar o acesso aos dados municipais. 

Fazer com que as políticas públicas de turismo sejam sempre baseadas em dados estatísticos. 

Fiscalização na Cadeia Turística do Brasil, Urgente. Só existe Leis que não são cumpridas. 

Ministério criar uma forma de obter as informações corretas e mais confiáveis de cada município, de forma que o 

interessado em qualquer dado sobre Turismo possa ter no SITUR o seu Guia e orientação para suas decisões. 

Gostaria apenas de receber um retorno referente ao resultado desta pesquisa. Quanto ao SITUR ter um conhecimento 

mais amplo sobre a instituição, pois não me recordo de muitas informações referente à mesma. 

Gostaria de obter mais informações sobre SITUR. 

Gostaria de sugerir estatísticas e estudos municipais, desde que o município se adeque à metodologia de pesquisa e 

forneça ao sistema os seus dados coletados. 

Maior interatividade com as Secretarias Estaduais e Municipais. 

Mais eventos unindo a cultura... grandes festivais de música acompanhados de uma rica e bem elaborada 

programação de atividades "verdes" reciclagem... etc. 

Manter sites atualizados. 
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(continua) 

Opinião dos entrevistados 

Melhorar a divulgação e uso do SITUR. 

Na questão 3.5, sobre a periodicidade de atualização dos dados pelo MTUR, é necessário que haja mais agilidade na 

divulgação dos resultados referentes ao ano anterior, por exemplo, o Anuário Estatístico, que só é divulgado no 

segundo trimestre do ano. Além disso, sugerimos avaliarem a possibilidade de disponibilizarem forma de pesquisa 

dentro do site onde o usuário possa selecionar os filtros desejados e obter os dados que necessita. 

Não 

Não 

No momento, não. Em princípio considero o trabalho realizado pelo MTUR como muito bom e de grande importância; 

SUGIRO: Para não deixar de sugerir, proponho um seminário regional, depois de âmbito nacional. E passos que 

expliquem as contas satélites, da sua utilização ou não. 

O ideal seria que houvesse uma capacitação com os estados e metodologias padronizadas, assim como sistemas 

convergentes, para ter dados mais confiáveis e harmônicos. 

O MTUR deve criar uma metodologia de pesquisa para multiplicar entre as cidades e estados para usarmos o mesmo 

padrão 

O portal poderia ter maior acessibilidade, facilitando os dados e campos de pesquisa, bem como com detalhamento 

dos métodos utilizados. 

O resultado das pesquisas estatísticas e divulgações de fatos, relacionados de forma direta ou indireta do setor, 

devem contribuir em tempo hábil, para que o trade possa tomar decisões administrativas acertadas, utilizando os 

mesmos dados com parte do planejamento. E não somente para arquivo histórico de dados, são importantes, mas não 

estratégicos. 

O sul do Brasil recebe sempre pouquíssimo destaque em ações do Ministério, gostaríamos de poder ter em números a 

diferença do turismo de lazer e de eventos. 

O turismo precisa muito de dados estatísticos, espero que em médio prazo tenhamos mais informações sobre o 

impacto econômico do turismo para o Brasil. 

Objetivar mais as informações conforme os resultados dos trabalhos feitos e pesquisados. 

Os dados estatísticos das demandas nacionais e internacionais são muito desatualizados. Idem quanto se trata de 

alguns nichos de mercados (eventos, aventura e experiência). 

Os relatórios que constam nos Dados e Fatos apresentam bom conteúdo. No entanto, devem ser mais bem 

divulgados ao público alvo. Eu, por exemplo, visito a página periodicamente para verificar novas publicações, às 

cegas. Ademais, dados referentes às abrangências estadual e municipal merecem especial atenção, pois são raros e 

muito necessários. Sugiro ainda a criação de um sistema que possibilite a consulta a informações específicas de 

forma mais prática e rápida, sem que seja preciso verificar relatórios propriamente ditos. 

ótima iniciativa. 
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(conclusão) 

Opinião dos entrevistados 

Para melhorar e alavancar o turismo Nacional, pesquisas de demandas e pesquisas de mercado do turismo interno, 

sabendo que grande parte deste mercado é feita por transporte rodoviário, são excursões intermunicipais, 

interestaduais e merco sul, nem sempre se tem uma estatística deste turista, pois a maioria destas viagens não 

passam por uma agência de turismo, e sendo assim são clandestinos, deixam um rastro de destruição para o 

desenvolvimento do turismo profissional e sustentável, uma vez  que eles depositam pessoas dentro de um ônibus e 

não tem o mínimo de conhecimento de legislação, o chamado turismo predador, pois sem informação ele não 

acrescenta nada para o desenvolvimento do turismo, apenas deposita pessoas no destino. Minha opinião, falta 

fiscalização nas rodovias para cumprir as leis federais já existentes, somente com punição aos chamados Mariastur da 

vida. 

Parabéns pela iniciativa da pesquisa! 

Parabéns pela iniciativa de organização do SITUR. Fundamental para os processos de planejamento e 

desenvolvimento do turismo. 

Parabéns! 

Ser melhor divulgado e mais ágil no fornecimento de informações, de preferência mensalmente. 

Precisamos aproveitar melhor as nossas potencialidades, sabemos que o mundo é apaixonado por nossas belezas 

naturais nossa cultura nossa história. Precisamos nos qualificar melhor para acolher ainda melhor os visitantes 

estrangeiros e também os brasileiros conhecendo o Brasil. No entanto os pequenos municípios não têm capacidade 

financeira para implantação da infraestrutura necessária para acolher bem seus visitantes precisa do ministério para 

isso. 

Produzir uma Newsletter com matérias, infográficos, entre outros, ou um resumo dos dados estatísticos da demanda, 

oferta e do mercado turístico e enviar para todos os interessados. 

Que os estados através de suas secretarias de turismo possam participar de reuniões globais para melhor se 

inteirarem das políticas do MTUR em relação às pesquisas de turismo. 

Que seja viabilizado um sistema integrado com as informações gerais e específicas do setor turístico nacional, 

incluindo as regiões turísticas, instâncias de governança e municípios turísticos. 

Retomar o INVITUR Inventário Online dos municípios turísticos brasileiros. 

Reunir mais vezes e produzir dados com estratos para municípios. 

Reunir-se com as instituições. 

Revisão Técnica criteriosa sobre técnicas de abordagem e metodologias que compõem os ICDs. 

Segmentar os dados. 

Sugiro a continuidade das reuniões de alinhamento e integração das estatísticas de turismo no Brasil, sob a liderança 

do MTUR, com a participação dos estados e órgãos parceiros, a exemplo do IBGE e do BID. 

Acesso aos dados dos visitantes através das FNRHs enviada ao SNRHos. 

Uma ação que estimule os municípios para a realização de pesquisas de demanda turística. 

Vamos em frente! 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 
 


