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Apresentação

Objetivos:

 Diagnosticar a situação atual;

 Definir as linhas metodológicas e de organização a serem 
utilizadas;

 Criar um Diretório de Meios de Hospedagem;

 Realizar a manutenção deste diretório de forma sustentável ao 
longo do tempo.



Apresentação

Diretórios de meios de hospedagem: Estatística básica do 
SITUR

 Informação da estrutura produtiva de uma atividade turística 
chave;

 Contemplar informações em diferentes níveis geográficos (Brasil 
e Estados);

 Infraestrutura imprescindível para outras pesquisas estatísticas 
da oferta turística (Por Exemplo: Ocupação dos Meios de 
Hospedagem).



Definição e Objetivos do Diretório

Definição do Diretório
 Registro de todas as unidades produtivas (estabelecimentos);

 Poucas características que se possam atualizar de forma sistemática.

Objetivos do Diretório
 Estrutura de estabelecimentos e o número de empregos gerados 

individualmente, por setores e ramos de atividades;

 Evolução “demográfica” dos estabelecimentos;

 Informação válida para diversos níveis geográficos;

 Infraestrutura estatística, para definir amostras e ponderar os 
resultados das pesquisas amostrais



Diretórios Setoriais

 O Diretório de Meios de Hospedagem
 Contempla toda a atividade de hospedagem: hotéis e similares, 

pensões, apartamentos (flats), fazendas-hotéis, albergues e campings;

 É um subdiretório do diretório geral;

 Precisa, também, que sejam agregadas outras informações e 
características básicas como: tipologia e categoria dos 
estabelecimentos e, principalmente, o número de unidades 
habitacionais e leitos ofertados à população de viajantes.



Referências Metodológicas

 Diagnóstico e recomendações realizadas pelo projeto 
de harmonização das estatísticas turísticas do Cone Sul 
– Projeto Cone Sul;

 Os diretórios gerais do conjunto de atividades 
econômicas: CEMPRE (IBGE);

 Metodologia de gestão de diretórios de unidades 
econômicas do EUROSTAT (Agência Europeia de 
Estatística).



Referências Metodológicas

Análise de experiências internacionais de Diretórios de Meios de 
Hospedagem: avaliação da experiência da Espanha (com uma 
experiência de gestão de diretórios subnacionais) e Chile:

+ -
No caso da Espanha, existem 
diferentes diretórios sendo 

geridos por diferentes 
administrações!



Diagnóstico Atual no Brasil

Registros Administrativos

CADASTUR do Ministério do Turismo
 Registro administrativo;

 Cobertura insuficiente. Menos de 22% do cadastro apresentado pelo 
CEMPRE (7.602 estabelecimentos em 2013, enquanto o CEMPRE 
aponta um total de 36.714 em 2012.)

Sistema Nacional de Registros de Hóspedes
 Registro administrativo com objetivos estatísticos similares ao de um 

diretório e ao das pesquisas de ocupação hoteleira;

 Objetivo censitário;

 Não dispõe de informações suficientes para ser avaliado.



Cadastro Central de Empresas - CEMPRE do IBGE:
 Diretório estatístico de todas as atividades econômicas;

 Metodologicamente equiparável com os diretórios de outros países e 
instituições, com estatísticas consolidadas;

 Baseia sua gestão em registros administrativos, como a RAIS, e em 
suas próprias pesquisas;

 Em relação ao subdiretório de meios de hospedagem é insuficiente 
porque não contém as características de classificação básica, tais 
como: tipo e categoria do estabelecimento e o número de unidades 
habitacionais e leitos.
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Operações estatísticas próximas ou relacionadas com o 
Diretório:
 Pesquisa de Serviços de Hospedagem – PSH do IBGE:

• Parcial e pontual;

• Dos resultados de campo, a partir da avaliação do número de entrevistas perdidas, é 
possível deduzir que o CEMPRE possui uma evidente necessidade de atualização 
da dos dados dos estabelecimentos de meios de hospedagem;

• A RAIS e o CAGED do Ministério do Trabalho e Emprego, utilizadas como uma das 
principais fontes de manutenção do CEMPRE. 
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Outras Considerações



 O diretório de meios de hospedagem deverá relacionar-se 
com a informação produzida pela gestão dos procedimentos 
administrativos que regulam as atividades pública e privada;

 A gestão e a manutenção do diretório é uma operação 
estatística independente de um registro administrativo;

 O principal objetivo é a construção de um diretório único de 
empresas e estabelecimentos.

Propostas De Organização
Estrutura Desejável



 Centralizar, no CEMPRE do IBGE, a gestão das informações básicas das 
unidades jurídicas e empresas dedicadas à atividade de hospedagem, uma vez 
que essa é a operação estatística de referência;

 Realizar uma gestão complementar específica para o subdiretório de meios de 
hospedagem, agregando informações estatísticas de relevância para este 
subsetor, que basicamente se refere a caracterização das unidades e 
dimensionamento do número de unidades habitacionais e leitos.
 Operação ou suboperação estatística independente;

 Fontes de informação de qualidade na gestão administrativa;

 Melhorar o CADASTUR; 

 Agregar outras fontes de informações: SNRHos e pesquisas de ocupação.

Propostas de Organização

Possibilidades para o Brasil



Ações para Avançar ao Objetivo

1. Implantar uma gestão estatística do subdiretório de meios 
de hospedagem:

 A partir das informações já existentes no CEMPRE;

 Agregando as informações do CADASTUR e de outras fontes;

 Acompanhar outras experiências (junto aos Estados, por exemplo);

 Formar e manter uma equipe específica para esta manutenção do 
subdiretório e elaborar um plano de governança consensuado.

2. Melhorar a gestão do registro administrativo do 
CADASTUR (fora do âmbito estatístico)



Ações para Avançar ao Objetivo

3. Implantar uma Pesquisa Conjuntural Contínua sobre a 
Ocupação dos Meios de Hospedagem:

 Utilizando a base de dados do CEMPRE e a partir de uma 
metodologia clássica de pesquisas desta natureza, direcionada a 
unidades produtivas;

 Principais objetivos: caracterização dos meios de hospedagem e 
número total de unidades habitacionais e leitos;

 Contínua com uma periodicidade a ser definida;

 Com um questionário semelhante aos utilizados em pesquisas de 
ocupação de meios de hospedagem;

 Os resultados a serem obtidos devem focar:
• A estrutura produtiva;

• Informações conjunturais: ocupação no período, UH e Leitos, entradas, etc;

• Se constituir em uma fonte de atualização do subdiretório.



Governança

 O enfoque deve ser técnico e não político;

 Elaboração de planos para organizar o acesso e uso da informação 
produzida, além de organizar a própria produção das informações 
necessárias à consolidação do Diretório;

 Devem ser envolvidos o IBGE, o Ministério do Turismo e os 
organismos de Turismo e/ou de estatística dos Estados.



Governança: Aspectos Técnicos

 Deve ser criado um diretório único;

 A gestão estatística deve ser realizada de forma independente;

 A responsabilidade metodológica deve ser harmonizada e única: o 
CEMPRE (IBGE), a estatística turística do MTUR e a manutenção de 
dados, pela proximidade, dos Estados.

 Operação exemplo para a cooperação entre as diferentes instituições;

 Colaboração na pesquisa de ocupação de meios de hospedagem.



Chaves para o Desenvolvimento do Diretório no 

Plano Quinquenal

As pesquisas de ocupação apenas tem sentido se existe um diretório de 
meios de hospedagem em condições de ser utilizado;

As pesquisas de ocupação hoteleira são operações estatísticas 
amostrais e contínuas, que tem por objetivo obter indicadores 
conjunturais sobre o setor: número de UH e Leitos, a entrada de 
viajantes, sua estada média em número de pernoites, os preços médios 
comparáveis, geração de empregos e algumas poucas variáveis a mais;

É de extrema importância para as regiões subnacionais;

Existem sérias limitações metodológicas na estimação da demanda 
turística: entradas x visitantes turistas;

A pesquisa como fonte de estimação das características específicas do 
subdiretório.


