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• Manual de Contas Nacionais SNA 1993.

• Manual de Contas Nacionais SNA 2008.

• Contas Satélites de Turismo: Manual da 
Organização Mundial de Turismo - aprovado 
pela UNSD.

• Brasil - Economia do Turismo - dados sobre 
atividades características do turismo (ainda 
não é uma conta-satélite). É preciso 
identificar a parcela dessa produção que é 
consumida por turistas.

Fontes e referências



A Conta-satélite

• O Sistema de Contas Nacionais apresenta 

informações consistentes e integradas sobre 

produção, importação, impostos, consumo, 

exportações e outros agregados.

• Conta-satélite: extensão do Sistema de Contas 

Nacionais que expande sua capacidade de 

análise sobre determinadas áreas - como o 

turismo - em formato comparável com o conjunto 

da economia. 



Por que Contas Satélites?  (1) 

 Contas Satélites não são qualquer tipo de 

estatísticas.

 Estatísticas de viajantes não são Contas

 Pesquisas domiciliares não são Contas ...

 Contas Satélites implicam dados econômicos, mas não 

somente estes tipos de dados.

 Contas tem a ver com contabilidade, com a noção de 

receitas e despesas que têm que ser confrontadas. 

 Contas significa que você olha para os fenômenos 

econômicos pelo menos de duas perspectivas: oferta e 

demanda, que terão que ser equilibradas. 



Por que Contas Satélites?  (2) 

 As Contas Satélites são um subsistema das Contas Nacionais. Isto 

significa que existe uma relação de dependência entre as Contas 

Satélites – CS e as Contas Nacionais - CN.

 Esta dependência não significa que CS tem que ser idêntica as CN, 

mas sim que as diferenças têm que ser explicitadas.

 Por exemplo, o consumo turístico inclui o consumo final (das famílias) 

e consumo intermediário (das empresas, denominado turismo de 

negócios).

 Podem existir diferenças nas classificações: mais detalhadas, 

específicas, agrupadas de forma diferente, e assim por diante. 

 Geralmente, as Contas Satélites não cobrem todo o conjunto de 

contas existentes nas Contas Nacionais.

 Os tipos de tabelas podem ser diferentes (tabelas de despesas e 

financiamento das despesas).

 CS: integração de dados físicos e monetários.



Importância das Contas Satélites

• A linguagem do SCN é muito particular e 
não é facilmente entendida.

• Diferença entre despesa de consumo 
final e consumo final efetivo: 
transferências sociais em espécie, etc.

• Elemento de diálogo e colaboração 
entre compiladores Contas Nacionais e 
especialistas do setor.

• Trabalhar em conjunto e ouvir: a Conta 
Satélite deve ser útil e uma ferramenta 
de decisão e análise. 



O que é possível saber através de 

uma Conta Satélite de Turismo?

• Importância do turismo no PIB e seu efeito 
sobre várias atividades econômicas. 

• Número de visitantes, locais visitados, os 
fluxos anuais e por períodos, o uso de 
acomodação, transporte, etc. 

• Os gastos de consumo, total e por produto.

• Estudos realizados por tipo de mercado 
(origem e perfil dos visitantes, e por destino) 

• Fazer mensurações de impacto macro-
econômico em um país, região, destino, etc. 



Requisitos para uma Conta Satélite 

de Turismo padrão

• Necessidade de estabelecer uma mensuração do PIB  

do Turismo comparável com a medição do PIB em outros 

campos da economia. 

• Isso significa que você deve usar as mesmas definições 

de produção e consumo.

• Necessidade de separar os impactos sobre as diferentes 

economias: o turismo doméstico, turismo emissor, 

turismo receptivo. 

• Precisa ter boas estatísticas: relacionáveis com os das 

Contas Nacionais.

• Estatísticas que permitam desenvolver comparações 

temporais e comparações internacionais.



As fontes de informação sobre os 

fluxos de viajantes nacionais e 

internacionais

• Registros de entrada e saída (imigração; BP);

• Pesquisas nas fronteiras (principais portas de 
entrada/saída do país);

• Pesquisas em lugares visitados (atrações ...); 

• Pesquisa domiciliares sobre viagem e despesas de 
viagem;

• Pesquisas em meios de hospedagem (taxa de 
ocupação de quartos, origem do hóspede, tempo médio 
de permanência, etc);

• Pesquisas em agências de viagens (características dos 
pacotes oferecidos, etc).



Situação atual

• Criação de uma plataforma institucional que 

reúna os principais produtores e usuários destas 

estatísticas.

• Convênio entre Ministério do Turismo e IBGE 

para mapear as Atividades Características de 

Turismo pelo lado da oferta.

• Reformulação das pesquisas de Turismo 

internacional e interno do Ministério do Turismo.



Classificação das Atividades Caraterísticas 

do Turismo a partir da oferta

• A OMT desenvolveu a Classificação Internacional 
Uniforme das Atividades Turísticas (Clasificación
Internacional Uniforme de Actividades Turísticas -
CIUAT) compatível com a 3a revisão da Clasificación 
Industrial International Uniforme  – CIIU, elaborada 
pelas Nações Unidas.

• esta classificação parte teoricamente dos 
produtos demandados pelos turistas; 

• determina  quais os mais importantes em função 
de sua participação no consumo, e; 

• identifica as atividades responsáveis pela 
produção dos produtos característicos do turismo.



Tabelas Integrantes da CST

• Tabela 1 - Gasto turístico receptivo, por produtos e categorias 

de visitantes

• Tabela 2 - Gasto turístico interno, por produtos, categorias de 

visitantes e tipos de viagens

• Tabela 3 - Gasto turístico emissor, por produtos e categorias de 

visitantes

• Tabela 4 - Consumo turístico interior, por produtos

• Tabela 5 - Contas de produção das atividades características 

do turismo e outras atividades (a preços básicos)

• Tabela 6 - Oferta interna e consumo turístico interior, por 

produtos (a preços correntes)



Tabelas Integrantes da CST

• Tabela 7 - Emprego nas atividades características do turismo

• Tabela 8 - Formação bruta de capital fixo turística das 

atividades características do turismo e outras atividades

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

administrações públicas

• Tabela 10 - Indicadores não monetários

– Número de viagens e pernoites, por formas de turismo e categorias 

de visitantes

– Turismo receptivo: número de chegadas e pernoites, por meios de 

transporte

– Número de estabelecimentos e capacidade por tipos de alojamento

– Número de estabelecimentos nas atividades características do 

turismo, classificados segundo o número médio de empregos.

– Outros.



Tabela 1 - Turismo Receptivo 



Tabela 2 - Turismo Interno  



Tabela 3 - Turismo Emissor



Tabela 4 – Turismo Interior



Tabela 5 – Conta de Produção das 

Atividades Características do Turismo



Tabela 6 – TRU turismo



Tabela 6 (continuação)– TRU turismo



Tabela 7 – Emprego nas Atividades 

Características de Turismo 



• Participação das atividades características do 
turismo na geração de renda da economia 
(valor adicionado): 3,7%.

• Participação no total de postos de trabalho: 
6,12%.

• Rendimento médio anual por ocupação abaixo 
da média do total da economia.

Dados da Economia do Turismo (2009)

Estágio Atual 



Dados da Economia do Turismo (2009)



Dados da Economia do Turismo (2009)



Dados da Economia do Turismo (2009)



Dados da Economia do Turismo (2009)



Dificuldades para construção CST

• Carência de boas estatísticas de demanda, que sejam 

relacionáveis com as das Contas Nacionais.

• Não homogeneização da mensuração dos pacotes 

turísticos;

• Incertezas sobre o total do gasto turístico interno;

• Problemas na mensuração das despesas com viagens no 

BP: a inclusão do e-comércio nas despesas de viagens; 

falta de detalhamento do gastos de brasileiros no exterior 

e de estrangeiros no Brasil.

• Os dados de oferta de serviços característicos de 

produtos não detalha suficientemente os produtos 

característicos do turismo;

• Ausência de identificação da produção de serviços de 

hospedagem para autoconsumo (aluguel imputado)



As fontes de informação sobre os fluxos 

de viajantes nacionais e internacionais

• Registros de entrada e saída (imigração; BP);

• Pesquisas nas fronteiras (principais portas de 
entrada/saída do país);

• Pesquisas em lugares visitados (atrações ...); 

• Pesquisa domiciliares sobre viagem e despesas de 
viagem;

• Pesquisas a meios de hospedagem (taxa de ocupação 
de quartos, origem do hóspede, tempo médio de 
permanência, etc);

• Pesquisas as agências de viagens (características dos 
pacotes oferecidos, etc).
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