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Plano Nacional Estratégico de Estatísticas Turísticas

Programa Apoio ao Prodetur
Nacional

(PRODETUR NACIONAL)

Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) -
Contrato nº 2229-OC/BR

Componente I:

Fortalecimento da Gestão 
Nacional de Turismo; 

Componentes:

II - Apoio ao Planejamento 
Estadual e Municipal do Turismo;

III - Apoio aos Investimentos 
Estaduais e Municipais no âmbito 

do Prodetur Nacional. 

Plano Nacional Estratégico de Estatísticas  Turísticas



Objetivos

Impulsionar a 
melhoria do Sistema 
de Informações e 
Estatísticas de 
Turismo do Brasil.

Disponibilizar
ao poder público 
informações 
oportunas e 
confiáveis.

Apoiar a tomada de 
decisão da iniciativa 
privada e do setor que 
possibilitem o 
monitoramento e a 
avaliação do 
desenvolvimento 
turístico do país.
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s Contribuir para a melhoria da qualidade 
das estatísticas turísticas;

Avançar na comparabilidade 
intrarregional da atividade turística;

Impulsionar a padronização e 
harmonização dos principais 
instrumentos de observação e 
mensuração da atividade turística;

Promover o aperfeiçoamento e 
harmonização dos sistemas de 
informação e estatísticas de turismo.

Programa de Harmonização de Sistemas de 

Estatísticas de Turismo nos Países do Cone Sul

Programa apoiado pelo BID e  acompanhado pela OMT



Resultados e recomendações

• Compilação de informações para o diagnóstico 
metodológico  e da coordenação interinstitucional:

• Pesquisa de turismo internacional

• Pesquisa Turismo Doméstico/Interno

• Pesquisa de Ocupação Hoteleira

• Pesquisas econômicas estruturais; contas 
nacionais e balanços de pagamentos

Diagnóstico do nível  
harmonização e 

coordenação 
interinstitucional 
entre os países

• Plano de melhoria regional

• Planos operacionais, com recomendação em nível 
nacional

Recomendações de 
avanço



Desafios e Benefícios 

Fortalecer a liderança 
das ANT 

(autoridades nacionais de turismo)

Integração de 
objetivos comuns

Transparência e 
Interlocução

Acordo e entendimento 
para operações 

cooperadas 

Ampliar o 
envolvimento das 

instituições

Incrementar a 
participação do setor 

privado

Alocar recursos 
suficientes

Identificar periodicamente 
as necessidades de 

informação

Responsabilidade de 
cada país avançar rumo 

à harmonização das 
principais operações 

estatísticas

Independência para 
execução de algumas 

ações



Objetivos do Plano

Elaborar o Plano Nacional Estratégico de Estatísticas Turísticas, com vigência de 5 (cinco) anos, 
definindo as diretrizes estratégicas a serem seguidas em nível nacional para a produção, 

armazenamento e disseminação de estatísticas, padronizadas e comparáveis, sobre a atividade 
turística no Brasil.

Promover a 
harmonização 

das estatísticas 
turísticas no 

Brasil de forma 
alinhada com as 
Recomendaçõe
s Internacionais 
de Estatísticas 
de Turismo –

RIET 2008 e com 
as 

recomendações 
do PROJETO 

CONESUL

Avançar no processo de renovação das operações estatísticas sob responsabilidade do Ministério 
do Turismo, componentes do núcleo básico do Sistema Federal de Informações Turísticas, referente 
a turismo receptivo, interno e ocupação hoteleira.

Estimular para o desenvolvimento de esforços que incrementem a produção padronizada e 
comparável, de dados estatísticos em diferentes níveis de abrangência; 

Estruturar o 
desenho de 

plataforma que 
facilite a 

armazenagem e 
difusão, análise e 
acompanhamento 
de dados sobre a 
atividade turística.

Estimular a participação e a cooperação entre as instituições e agentes 
do setor de turismo no desenvolvimento do sistema de estatística de 
turismo 

Incentivar a cooperação entre os 
diferentes níveis de governo para o 

aprimoramento das informações 
estatísticas que subsidiem a tomada 
de decisão e definição de politicas 

públicas para o setor; 

Contribuir para o desenvolvimento e 
fortalecimento dos sistemas de informações 

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

aqueles onde o turismo possa ser 
particularmente relevante; 



SET SITUR Nacional 
Fortalecido

Marco Referencial



SET - Sistema de Estatísticas de 
Turismo

Conceito adotado 
pela OMT para 

efeitos de 
comparabilidade 
internacional no 
Compêndio de 
Estatísticas de 

Turismo

Refere-se a dados 
básicos e 

indicadores  
obtidos  por meio 

de operações 
estatísticas de 
caráter oficial.

Blocos: Demanda  
receptiva e 

emissiva - oferta 
turística, emprego 

e  indicadores 
macroeconômicos.

Marco Referencial



SITUR - Sistema de Estatísticas de 
Turismo

Inclui, além de conjunto de dados do SET, outro 
conjunto de dado originário de operações que 
não são necessariamente estatísticos, regular 
ou tem caráter oficial. Mas são informações 
relevantes para efeitos de monitoramento e 

definição de políticas públicas.

Marco Referencial



SITUR Nacional 

Atual Sistema 
Nacional de 
Informação 
Turística. 

Composto por 
iniciativas 

realizadas pelo 
Ministério do 

Turismo.

Marco Referencial



SITUR NACIONAL FORTALECIDO

Elemento estruturante do Plano 

Conjunto de iniciativas 
implementadas para o 

fortalecimento do atual Sistema 
de Informação Turística, 

harmonizando um conjunto de 
dados estatísticos, em 

particular  ações do Ministério 
do Turismo.

Renovação de operações 
estatísticas:

- Turismo internacional

- Turismo doméstico/interno

- Oferta e ocupação hoteleira.

Ampliar a articulação nacional e 
estadual.

Marco Referencial



Produto 1

Descrição e 
documentação do atual 

SITUR NACIONAL

A/1. Descrição e 
documentação do 

atual Sistema 
Federal de 
Informação 

Turística - SITUR 
NACIONAL

Produto 2

Diagnóstico com usuários reais 
e potenciais do atual Sistema 

Nacional de Informação 
Turística (SITUR NACIONAL)

A/2. Diagnóstico com 
usuários reais e 

potenciais do atual 
SITUR NACIONAL

A/3. Iniciativas para 
sanar as deficiências 

do atual SITUR 
NACIONAL

Produto 3

Operações estatísticas sob a 
responsabilidade do Ministério 

do Turismo

A/5. Realização do 
exercício piloto para teste 
da nova metodologia para 
renovação das pesquisas 
de turismo internacional

A/4. Renovação da atual 
pesquisa de turismo 

internacional

A/7. Proposta para o 
desenho e gestão da 

futura base de dados do 
SITUR NACIONAL 

FORTALECIDO

A/6. Renovação das 
pesquisas de turismo 

interno

Produtos (8) e Atividades (13)



Produtos (8) e Atividades (13)

Produto 4

Colaboração com o IBGE 
em relação ao diretório de 

meios de hospedagem

A/8. Diagnóstico 
sobre o diretório de 

meios de 
hospedagem

Produto 5 

Esquema de governança

A/9. Desenho de 
esquema de 
Governança

Produto 6

Colaboração com o IBGE 
em outras áreas 

estatísticas

A/10. Diagnóstico para 
colaboração com o IBGE 

em outras áreas 
estatísticas



Produtos (8) e Atividades (13)

Produto 7

Iniciativas de capacitação 
e formação

A/11. Iniciativas de 
capacitação e 

formação

A/12. Organização e 
realização de seminários 
sobre a operação piloto 
do Turismo Internacional

Produto 8

Avaliação da execução 
do Plano Nacional 

Estratégico de 
Estatísticas Turísticas

A/13. Sistema de 
Avaliação do Plano 

Nacional Estratégico de 
Estatísticas Turísticas



Nível 
Regional

Nível 
Estadual

Nível 
Municipal

Nível Subnacional



Alcance do Plano

Abrangência nacional

Apresentação das propostas de 
renovação de operações estatísticas: 

turismo internacional e interno

Lançar as bases para a 
articulação de um conjunto de 
dados estatísticos relevantes 

para a estruturação dos 
SITUR ESTADUAIS

Estímulo ao desenvolvimento dos 
SITUR ESTADUAIS

Início da discussão das propostas de 
avanço da estruturação de uma agenda

compartilhada de cooperação, em matéria 
de estatística e análise econômica de 

turismo

Ações para melhorias do SITUR 
NACIONAL FORTALECIDO, 

impulsionam a comparabilidade inter-
regional e interestadual



Especificidades

A população residente para os níveis subnacionais:
- na concepção de políticas
- e mensuração das atividades do visitante.

Atividades não identificadas em nível nacional:

- produtores de artesanato

O subnacional não pode consistir apenas em uma simples 
desagregação do que é relevante em nível nacional.

Abrange não só a sua singularidade temática, mas também 
envolve com maior complexidade técnica à sua mensuração.



Especificidades

O conceito de setor de turismo, nem sempre é apropriado 
para níveis subnacionais, fato que este conjunto de unidades 
produtivas pode não ser relevante: 

- pela escala territorial

- pelo volume de emprego

Temas que não são relevantes no nível nacional, o são 
em níveis subnacionais: 

- o caso do setor de Eventos e Convenções

- a despesa associada com a conservação de 
segundas residências para uso turístico

- o fenômeno dos excursionistas ou visitantes/dia, etc.



Visão de Futuro

Compromisso 
e liderança 

técnica

Compromisso 
e apoio 
político

Sustenta-
bilidade do 

projeto

Credibilidade das 

estatísticas de 

turismo.

Aumento da 

visibilidade do 

setor de turismo 

na agenda 

econômica.



Termo de Referência

Disponível no site do Ministério do Turismo:

• www.turismo.gov.br/dadosefatos

• Outros Estudos

• I Seminário Técnico do Plano Nacional Estratégico 
de Estatísticas Turísticas

http://www.turismo.gov.br/dadosefatos.turismo.gov.br


“Obrigada”

gilce.battistuz@turismo.gov.br

61 2023-8245

mailto:Gilce.Battistuz@turismo.gov.br

