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1. Antecedentes 

 

Durante o ano de 2008, a comunidade internacional aprovou a renovação dos padrões internacionais 

para mensuração da atividade econômica e sua análise macroeconômica. Em linhas gerais tal 

renovação foi centrada nos instrumentos básicos que balizam a mensuração macroeconômica (o 

sistema Contas Nacionais e o Balanço de Pagamentos) e os correspondentes sistemas de classificação 

utilizados (as classificações de atividades econômicas e de produtos).  

 

No decorrer do processo conduzido pela Divisão de Estatísticas da Organização das Nações Unidas - 

ONU, a Organização Mundial de Turismo - OMT como agência especializada em turismo decidiu, em 

2004, aproveitar esse esforço coletivo da comunidade internacional para realizar uma revisão em 

profundidade das recomendações sobre estatísticas de turismo. Não se tratava somente de revisar o 

marco conceitual da Conta Satélite de Turismo, aprovado em 2000, mas particularmente das 

recomendações de 1993, cujo marco conceitual não era compatível com os padrões internacionais de 

mensuração da atividade econômica. 

 

Em consequência, as recomendações de 2008 no campo da estatística de turismo que modificaram 

substancialmente o núcleo básico do que vinha sendo o conjunto de conceitos, definições, 

classificações de dados (dados básicos, indicadores e agregados contábeis) utilizados tanto na 

mensuração do turismo, em cada um dos países, como para assegurar sua comparabilidade 

internacional. 

 

Destaquem-se entre outras consequências desse enfoque renovado, os seguintes aspectos: 

 Foram estabelecidas as bases para articulação dos sistemas nacionais de estatísticas de 

turismo;  

 Foi aprovado e operacionalizado o conceito de setor de turismo, entendido como um 

conjunto de atividades econômicas que produzem bens e serviços demandados pelos 

visitantes;  

 Pela primeira vez, se fornece orientações para a mensuração do emprego nos setores de 

atividades que são prestadores da maioria dos bens e serviços demandados pelos visitantes, 

as denominadas atividade característica de turismo - ACT; 

  A dimensão do turismo é destacada como um serviço relevante na análise das transações 

internacionais e, assim, se inclui as subcontas “Transporte de Passageiros e Viagens 



 

Internacionais” do Balanço de Pagamentos como parte integrante do Sistema Nacional de 

Estatísticas de Turismo;  

 Deu-se atenção especial à mensuração do turismo interno que na grande maioria dos países 

explica a maior parte do consumo turístico; 

 Estabeleceu-se as bases para adaptação das recomendações internacionais ao nível 

subnacional. 

 

Foi justamente após a aprovação formal pela Comissão de Estatística da ONU, em 2008, dos 

documentos que fundamentam estas recomendações que se tornou possível definir com rigor o que 

é um Sistema Nacional de Estatísticas de Turismo. E o que é igualmente relevante, relacionar esse 

sistema com os outros conjuntos de informações (não necessariamente de natureza estatística, 

tampouco oficial) que as administrações nacionais de turismo considerem relevantes para a 

formulação de políticas de turismo. 

 

A partir destas novas recomendações, foi desenvolvida uma iniciativa de natureza estatística apoiada 

pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID no período de novembro/2010 a 

novembro/2012, no âmbito dos países do Cone Sul (Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai), 

denominado Projeto de Harmonização do Sistema de Estatísticas Turísticas nos países do Cone Sul - 

PROJETO CONESUL. 

 

Nesse contexto a implementação do Plano Nacional Estratégico de Estatísticas Turísticas, ao longo do 

quinquênio, permitirá o fortalecimento do atual Sistema Nacional de Informação Turística - SITUR 

NACIONAL1, sob a governança do MTur. Destaque-se que com a implementação do Plano o Brasil se 

alinhará às Recomendações Internacionais para Estatísticas de Turismo (RIET 2008) da OMT, avançará 

rumo à comparabilidade internacional de dados requerida pelo referido órgão e em direção ao 

cumprimento dos compromissos aprovados no âmbito do PROJETO CONESUL. 

 

Ressalte-se também que a elaboração do presente Plano Estratégico de Estatísticas Turísticas deverá 

possibilitar o fortalecimento da correspondente coordenação entre estados e municípios, em relação 

                                                

1 - SITUR NACIONAL - atual  Sistema Nacional de Informação Turística, composto por inciativas de responsabilidade do 

Ministério do Turismo. Entre elas destacam-se a renovação de operações estatísticas de demanda ( turismo internacional, 

turismo doméstico),  oferta e ocupação hoteleira. 

 



 

à informação estatística, em especial, para aqueles municípios onde o turismo é ou possa vir a ser 

particularmente relevante. Ainda que este segundo nível de articulação esteja vinculado aos Estados, 

o Plano deveria contribuir para o avance na concretização deste objetivo. 

 

As recomendações correspondentes a cada uma dessas operações analisadas no âmbito do PROJETO 

CONESUL estão focadas em incorporar melhorias técnicas, tanto no que se refere à sua concepção e 

execução, como em outros aspectos já mencionados. Todas as recomendações aceitas pelas 

delegações nacionais participantes. 

 

Todas as recomendações fazem referência aos distintos componentes (demanda, oferta e emprego) 

que compõem o setor de turismo e se constituem no grupo básico de informações que são os pilares 

para o fortalecimento do atual Sistema Nacional de Informações Turísticas, por três razões principais: 

 Por se tratar de fontes de informação que também são relevantes para os Sistemas 

Estaduais de Informação Turística (SITUR ESTADUAIS);  

 Por se tratar de informação harmonizada, que permitirá ampliar a comparabilidade em nível 

subnacional2;  

 Por permitir aos Estados a fortalecer a articulação estadual e municipal, em especial para os 

municípios onde o turismo é ou possa ser particularmente relevante. 

 

Assinale-se, também, que a OMT chama a atenção, nos últimos anos, para o fato de que o 

desenvolvimento de sistemas nacionais de informação turística deverá ser entendido não como um 

fim em si mesmo, mas como uma iniciativa, que além de permitir a análise mais confiável da atividade 

turística e de seus impactos econômicos, também deverá apoiar o fortalecimento institucional das 

administrações nacionais de turismo, em relação ao desempenho das responsabilidades a elas 

atribuídas. 

 

E, de fato, embora a concepção e implementação do Plano Nacional Estratégico de Estatísticas 

Turísticas sejam um projeto de médio prazo, de responsabilidade do Ministério do Turismo deve-se 

ressaltar a possiblidade de se estabelecer as bases de uma cooperação mais ambiciosa em nível 

estadual.  

 

                                                

2 Nível subnacional - são considerados os níveis administrativos: regional, estadual e municipal. 



 

É por isso que, além de suas próprias responsabilidades, o Ministério do Turismo sugere que os Estados 

avancem no desenvolvimento de ações paralelas para impulsionar o Sistema Nacional de Informação 

Turística - SITUR NACIONAL FORTALECIDO3.  

 

As tarefas da Pesquisa de Turismo Internacional (PTI) constituem um dos trabalhos primordiais do 

Plano Nacional Estratégico de Estatísticas Turísticas e uma das operações básicas e prioritárias para o 

futuro SITUR Fortalecido. 

 

Este documento4 tem como objetivo explicar a necessidade de se propor uma nova metodologia, os 

resultados que poderão ser obtidos com a sua aplicação e sua estrutura básica. Além disso, pretende-

se explicar o ponto de partida e como, no decorrer do tempo, continuamente serão obtidos maiores 

níveis de conhecimento que serão aplicados no desenvolvimento da metodologia da pesquisa.  

 

A necessidade de estabelecer uma nova metodologia de pesquisa surgiu no marco do PROJETO 

CONESUL. Desta forma, o Brasil é o primeiro país a avançar na implementação de ações recomendadas 

neste projeto. Foram analisadas algumas experiências internacionais e a própria experiência do Brasil, 

tendo como referência a recomendações da OMT de 2008.  

 

O escopo deste trabalho envolve também a realização de uma pesquisa piloto e a realização de dois 

seminários sobre os trabalhos que estão sendo realizados, nos quais a PTI terá participação destacada. 

 

Além disso, a complexidade desta operação contribuirá para a reflexão acerca da importância do 

planejamento para o desenvolvimento da estatística turística no Brasil nos próximos cinco anos. 

 

2. Conceitos Básicos 

 

É necessário estabelecer alguns conceitos essenciais, baseados nas RIET 2008. 

                                                

3 Sistema Nacional de Informação Turística - SITUR NACIONAL FORTALECIDO - inclui um conjunto de iniciativas 

implementadas para o fortalecimento do atual Sistema Nacional de Informação Turística – SITUR Nacional, em que se destacam 

as ações desenvolvidas pelo Ministério do Turismo com o objetivo de alcançar a articulação nacional e estadual devidamente 

harmonizada para um conjunto significativo de dados estatístico. Entre elas destacam-se a renovação de operações estatísticas 

de demanda ( turismo internacional, turismo doméstico),  oferta e ocupação hoteleira. 

 
4 Baseada na primeira versão do Relatório 4 – Proposta de Renovação da Pesquisa de Turismo Internacional, do projeto Plano 
Estratégico de Estatísticas Turísticas Nacionais. 



 

 

O termo “viagem” designa a atividade dos viajantes. Um viajante é toda pessoa que se desloca entre 

dois locais geográficos distintos por qualquer motivo e duração. Com maior precisão, o termo “viagem” 

designa todo deslocamento de uma pessoa para um local fora do seu local de residência habitual desde 

o momento de partida até o seu retorno. Portanto se refere a uma viagem de ida e volta. Uma viagem 

se compõe de visitas a um ou mais locais. 

 

A OMT define como visitante uma pessoa que viaja para um destino principal diferente do seu entorno 

habitual, cuja viagem tem duração inferior a um ano, qualquer que seja o motivo principal, tais como 

lazer, negócios ou outros motivos pessoais, que não seja ser empregado por uma entidade residente 

no país ou local visitado. Um visitante é considerado turista quando realiza pelo menos um pernoite 

no local visitado, e excursionista quando não há pernoite no local visitado. 

 

Os visitantes são categorizados como visitantes internacionais, quando a viagem é realizada fora do 

país de residência. Os visitantes internacionais são divididos em visitantes emissivos, quando o 

indivíduo viaja para um local fora de seu país de residência, e visitantes receptivos, quando o indivíduo 

chega a um país em que não reside. 

 

 

3. Singularidades da Proposta de Renovação da Pesquisa de Turismo 

Internacional 

 

 

3.1 Estimativa do Fluxo de Visitantes 

 

O alvo da PTI é medir o fluxo de viajantes, e consequentemente de visitantes, que cruzam as fronteiras 

do Brasil e detalhá-lo de forma que sejam conhecidas as características básicas da viagem e do viajante 

do ponto de vista turístico, suas atividades, os gastos, satisfação ou seus hábitos como um viajante, 

entre outras. 

 

Uma das principais peculiaridades da PTI é que sua população objetivo está constituída por um fluxo 

sobre o qual não se possui nenhuma informação que permita aplicar as técnicas mais usuais na 



 

estatística, como são as de amostragem probabilística. Em pesquisas mais usuais, as características da 

população que é estudada são previamente conhecidas. No caso da PTI, se conhecem os meios de 

chegada do fluxo aos pontos de controle migratório terrestres, aéreos e portos. Isto é, veículos, 

aeronaves e embarcações, dos quais pode-se coletar informação de natureza administrativa que 

possibilitaram iniciar o processo de pesquisa descrito adiante. 

 

Dois aspectos relevantes devem ser destacados: (1) trata-se de observar um fluxo e (2) é necessário 

implantar uma operação complexa do ponto de vista metodológico e operacional, que exige processos 

e ferramentas inovadoras, ou ao menos pouco usuais na maioria das operações estatísticas. 

 

Um terceiro aspecto deve ficar claro: não é possível fazer tudo de uma só vez; é um processo 

cumulativo no qual se sabe o que deve ser feito e como fazê-lo, mas não se podem predizer nem 

prejulgar os resultados. É necessário aplicar o método, analisar seus resultados e então fazer os ajustes 

para voltar a atuar, segundo os dados coletados o indiquem. 

 

 

3.2 Referência Geográfica e Temporal das Estimações 

 

O fluxo de viajantes se distribui no tempo e no espaço, e o fazem de forma desigual. Inicialmente 

deverão ser levantadas informações desagregadas no espaço, com a maior amplitude que tenha sido 

considerada razoável e possível.  

 

Visando a desagregação temporal, segundo a experiência internacional, a PTI deveria oferecer dados 

sobre o tamanho do fluxo e suas características básicas com periodicidade mensal e sobre as 

informações do gasto e comportamento turístico com periodicidade trimestral.  

 

Há de se considerar que essas são recomendações de caráter geral, e não terá sentido manter essa 

frequência em locais com baixa presença de visitantes, mesmo que sejam Unidades da Federação (UF). 

 

As explorações de resultados com periodicidade anual permitirão desagregações mais detalhadas, 

ainda que não sejam necessariamente as mesmas para todos os âmbitos geográficos. 

 



 

Por outro lado, as informações básicas sobre o fluxo abarcarão todos os viajantes, sejam visitantes ou 

não. A informação que será obtida sobre os não visitantes poderá ser menos ampla do que aquelas 

que serão obtidas dos visitantes. O tamanho do fluxo e suas características básicas apresentam 

máxima variabilidade no tempo e no espaço. 

 

 

3.3 Tratamento dispensado ao Turismo Receptivo e ao Turismo Emissivo 

 

O nível de detalhamento exigido para a caracterização dos turistas receptivos e dos turistas emissivos 

não é o mesmo, motivo pelo qual estes dois grupos de visitantes são tratados de forma separada. Os 

turistas receptivos serão caracterizados com informações mais detalhadas que os emissivos, pois no 

caso destes últimos o interesse estaria limitado fundamentalmente ao uso de suas informações no 

cálculo do balanço de pagamentos e outras estatísticas de síntese. 

 

Além disso, podem ser assinaladas outras circunstâncias operativas que reafirmam a proposta de dar 

diferente tratamento aos dois grupos de visitantes. As pesquisas de caracterização e gastos serão 

planejadas para serem realizadas no final da viagem. Esta opção não apresenta nenhum problema 

relevante em relação ao turismo receptivo, já que o visitante estará esperando para embarcar em um 

meio de transporte ou estará em uma fronteira terrestre. Contudo, no caso do turismo emissivo há 

maior dificuldade, pois, os visitantes estarão de volta ao Brasil, desembarcando, e, portanto, com 

menor disponibilidade de tempo e propensão para atender ao pesquisador.  

 

Note-se que o turismo emissivo5 o nível de detalhamento dado pela PTI pode ser menor, pois haverá 

uma pesquisa própria para o turismo interno – formado pelo turismo interno e pelo turismo emissivo, 

ou seja, incluindo todas as viagens dos residentes no Brasil.  

Será possível obter da pesquisa de turismo interno os dados de caracterização do turismo emissivo e 

aplicá-los aos volumes de fluxos calculados na PTI, que são mais confiáveis que os medidos na pesquisa 

de turismo interno por conta de sua participação minoritária no total de viagens. 

 

                                                

5 Turismo emissivo -  tipo de turismo feito por residentes no Brasil, parte do coletivo do turismo nacional que é formado pelo 
turismo interno e emissivo. 



 

Logo, pode-se deduzir que é aconselhável a adoção deste esquema de trabalho no qual se ajusta o 

esforço à importância do turismo emissivo e à conveniência de não se levantar na PTI informações de 

caracterização detalhadas que já tenham sido obtidas nas pesquisas de turismo interno. 

 

3.4 O Universo Populacional e o Plano Amostral 

 

É importante citar a forma de fixar os tamanhos amostrais numa operação deste tipo. O critério 

principal seria o tamanho do fluxo em cada ponto de fronteira, mas também deve ser considerada a 

homogeneidade ou heterogeneidade dos componentes do fluxo em relação às principais 

características de classificação. A existência de homogeneidade permitiria fazer agrupamentos de 

pontos criando estratos e diminuindo o tamanho amostral, enquanto que a presença de 

heterogeneidade aconselharia fazer o inverso, para poder captar toda a diversidade existente.  

 

 

Em estatística, o elemento principal para garantir dados confiáveis é constituído por informações 

censitárias sobre a população de estudo. Se o número total de elementos que compõem essa 

população não for conhecido ou estiver mal quantificado, os erros provocados nas análises serão de 

grandes proporções. 

 

A população de estudo nesta pesquisa é constituída por um fluxo e somente se conhece dele o 

tamanho e algumas poucas características que são de grande utilidade. 

 

Mas de onde provêm essas informações? São informações de caráter administrativo recolhidas pelas 

autoridades responsáveis pelo controle migratório, do tráfego aéreo ou aquático.  

 

Os dados procedentes do controle migratório são coletados com os critérios das autoridades de 

migração seguindo as normas da Organização Internacional para as Migrações (OIM), que utilizam 

definições e classificações diferentes às turísticas. A situação nas rodovias é atualmente a mais 

problemática, já que nem todos os pontos de fronteira têm seus sistemas de coleta de dados 

automatizados implantados ou operativos.  

 

A fonte de dados de trafego aéreo foi, até recentemente, disponibilizados pela Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO. Porém após o início da concessão da gestão de alguns 



 

aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, passa a ter papel fundamental como fonte na 

compilação desses dados pelo Ministério do Turismo. Observe-se, que o momento é de transição, 

sendo necessário acompanhar os desdobramentos do processo de mudança de fonte de compilação 

de dados, 

 

No caso das informações de migração obtidas junto à Polícia Federal, os dados embora confiáveis, não 

são produzidos com o intuito de atender as demandas das estatísticas turísticas.  

 

Isto é, idealmente, o acompanhamento dos fluxos turísticos deveria obter todas as informações 

abaixo, para cada um dos viajantes6:  

 Data e hora de chegada* 

 Posto fronteiriço* 

 Nacionalidade* 

 País de residência 

 Número de pernoites  

 Motivo principal da viagem 

 Tipo de alojamento 

 Destino principal visitado 

 Idade* 

 Gênero* 

 

Observe-se, então, que o principal dado não coletado nos procedimentos migratórios é o país de 

residência, o que obriga a metodologia atual a realizar uma pesquisa complementar que permita 

estimar o país de residência a partir da nacionalidade7. 

 

Diante da constatação de que o Ministério do Turismo tem escassa capacidade de mudar o conteúdo 

e forma de operação das autoridades migratórias, torna-se necessário que a nova metodologia 

desenhe um modo alternativo para obter a informação necessária para estimativa dos fluxos turísticos. 

 

Os responsáveis pela estatística turística de distintos países foram obrigados a fazer mudanças nas 

suas metodologias, por conta, entre outros motivos, de mudanças nos procedimentos de controles 

                                                

6 Os asteriscos indicam as informações que atualmente são coletadas pela Polícia Federal. 
7 Pesquisa complementar realizada somente nos aeroportos. 



 

migratórios que conflitam com as necessidades de informações voltadas ao turismo. Atualmente o 

Brasil defronta-se com a mesma situação, motivo pelo qual é aconselhável que se antecipe esta 

mudança metodológica, em função das perspectivas de restrições das fontes tradicionais de 

informações, advindas com a liberação do livre transito entre os residentes dos país do bloco 

MERCOSUL.  

 

Portanto, há experiências que foram analisadas no Projeto para propor um sistema alternativo a estas 

fontes administrativas, ainda que possam continuar sendo consultadas, porém não como fonte 

principal ou única. O objetivo principal da adoção do novo de metodologia proposto será conseguir da 

forma mais direta possível o número de viajantes e as suas características básicas. 

 

 

4. Proposta de Renovação da Pesquisa de Turismo Internacional 

 

O modelo proposto para a renovação das operações vinculadas ao turismo internacional, no contexto 

do SITUR NACIONAL, é composto por duas operações estatísticas: uma que deverá permitir a 

quantificação e caracterização básica do fluxo de viajantes nas fronteiras do Brasil; e uma segunda que 

deverá se encarregar de pesquisar as características e gastos dos visitantes em suas viagens no Brasil.  

 

Propõe-se que estas operações, que marcam o eixo principal da nova metodologia para a PTI, sejam 

denominadas:  

 FLUXOS: dimensionamento e caracterização básica do fluxo nas fronteiras do Brasil, e  

 GASTOS: caracterização e gasto dos visitantes nas viagens ao Brasil. 

 

Estas duas operações são subdivididas em sub-operações que, dependendo dos meios de transporte 

utilizados, são chamadas: Rodoviária, Aérea e Aquaviária, 

 

Em cada uma destas sub-operações podem ocorrer diferentes "pesquisas", relacionadas a elementos 

singulares característicos, conceituais e operacionais de pesquisa como contagem, pesquisa de 

entrada e pesquisa com não residentes. 

 

As figuras 1 e 2 apresentam, em esquema gráfico, destas operações e sub-operações. 

 



 

Figura 1: Pesquisa de Demanda Internacional 

 

 

 

  



 

Figura 2: Pesquisa de Demanda Internacional - Operação e Sub-operações de Fluxos 

 



 

Figura 3: Pesquisa de Demanda Internacional - Operação e Sub-operações Gastos 
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Em relação às operações, a de GASTOS mantém uma relação de dependência com a operação FLUXOS, 

já que esta proporciona o universo populacional ou quadro de estimativa que aquela precisa. 

 

Os modos de acesso dos viajantes implicam meios de transporte rodoviários, aéreos ou aquaviários, 

ou seja, veículos terrestres, aviões ou barcos de distintos tipos. Nas rodovias é possível contar os 

veículos de maneira automática, com uso de diferentes equipamentos. Nos outros modos de acesso é 

previsível que as autoridades correspondentes possam disponibilizar os dados de aviões ou barcos, e 

o número de passageiros, ou seja, viajantes. Este acréscimo de informação sobre somente o número 

de veículos nas rodovias, faz necessário uma atuação específica sobre o fluxo de viajantes que acessa 

o país pelas rodovias. Assim, nas rodovias se fará, além da contagem automática, uma operação 

estatística de contagem manual para determinar o número de viajantes a partir do número de veículos 

e depois, da mesma maneira que nos outros modos, se fará uma pesquisa chamada “pesquisa de 

entrada”. 

 

 

4.1 Operação FLUXOS: Estimativa do Fluxo de Viajantes  

 

Este sub-item visa sinalizar o processo que deve ser seguido para se obter os resultados mais 

completos possíveis para a renovação da PTI. 

 

4.1.1 Estimativa do Fluxo de Viajantes na Sub-operação Rodoviária 

 

As fronteiras terrestres apresentam desafios que exigem uma diversidade de pesquisas para a 

estimativa do fluxo de viajantes que cruzam estas fronteiras. Sendo assim, para esta sub-operação se 

propõe a realização de três pesquisas para alcançar este objetivo: 

 Contagem Eletrônica de Veículos: Consiste em obter dados de fluxos de veículos que 

entram no país, colocando, nos lugares adequados, contadores eletrônicos de veículos. 

Esses contadores variam desde o tipo simples que conta pneu até sistemas sofisticados 

inseridos sob o asfalto das estradas, incluindo leitores de placas ópticas. Os dados coletados 

ao longo de um ano permitirão a composição de uma base inicial das tipologias de veículos, 

sob as quais se baseariam a distribuição mensal da amostra investigada - por posto. Estes 

dados administrativos fornecerão o universo de veículos que transitam nas fronteiras 

terrestres; 
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 Contagem Manual de Passageiros: A partir de uma pesquisa de campo, com a utilização de 

formulário de observação de campo, pesquisadores realizam a contagem de passageiros por 

tipo de veículos que cruzam as fronteiras, a partir da definição de amostras estatísticas. Os 

resultados desta pesquisa são expandidos e aplicados ao universo de veículos da contagem 

eletrônica de veículos. Com isso, o universo de veículos é utilizado para a definição do 

universo de viajantes. 

 Pesquisa de Entrada: Por fim, a partir de uma pesquisa de campo com a utilização de 

formulários eletrônicos, é realizada uma pesquisa com uma amostra estatística de veículos 

para identificação das características básicas dos ocupantes dos veículos. Esta pesquisa 

permite transformar o universo de viajantes em universo de visitantes. Este será o número 

a ser considerado como universo das pesquisas, inclusive da pesquisa de GASTOS. 

 

4.1.2 Estimativa do Fluxo de Viajantes nas Sub-operações Aérea e 

Aquaviária 

 

No caso das sub-operações Aérea e Aquaviária, a definição dos universos de pesquisa se torna mais 

fácil devido ao fato dos visitantes entrarem no país através de aeroportos e portos, e passarem 

necessariamente por pontos de controle que permitem a estimação de fluxo. 

 

Neste caso, a sub-operação de FLUXOS para os setores Aéreo e Aquaviário serão constituídas de duas 

fontes de informações: 

 Análise dos dados administrativos: No caso dos aeroportos, a ANAC possui informações 

sobre os voos a serem realizados, quantidade de assentos vendidos, origem-destino dos 

voos, entre outras informações. Sendo assim, esta análise constitui-se em uma operação de 

contagem com amostra censitária de relações das empresas aéreas internacionais, com a 

intenção de se ter uma estrutura de ponderação para os viajantes. Este método permite 

classificar os viajantes pesquisados no processo de ponderação, expandir essas informações 

e obter detalhes de todos os viajantes em conexões aéreas internacionais. A mesma 

metodologia se pretende utilizar no caso da sub-operação Aquaviária, desde que a ANTAQ, 

disponha dos dados das embarcações que atracam nos portos nacionais; 

 Pesquisa de Entrada: A partir de uma pesquisa de campo com a utilização de formulários 

auto-preenchíveis, é realizada uma pesquisa com uma amostra estatística de 

voos/embarcações, para identificação das características básicas destes viajantes. Esta 
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pesquisa permite determinar as características dos visitantes em cada voo, em cada 

aeroporto/porto e em cada companhia aérea/operadora de transporte/cruzeiros. Este será 

o número a ser considerado como universo das pesquisas, inclusive da pesquisa de GASTOS 

 

4.2 Operação GASTOS: Caracterização dos viajantes 

 

Conforme já mencionado, é objetivo da PTI conhecer o universo de viajantes que cruzam os pontos de 

fronteira brasileiros e levantar informações que permitam conhecer as características básicas da 

viagem e do viajante do ponto de vista turístico. Isto é, as atividades praticadas, os gastos realizados, 

sua satisfação e outros hábitos entre variáveis. 

 

No caso da metodologia proposta para a operação GASTOS, as sub-operações Rodoviária, Aérea e 

Aquaviária, apresentam as mesmas características de pesquisa. Todas serão pesquisas de campo a 

partir da aplicação de questionários definidos previamente. Existem apenas pequenas mudanças 

operacionais entre a sub-operação Rodoviária e as sub-operações Aérea e Aquaviária, uma vez que a 

operação do trabalho nas estradas é diferenciada de outros meios de transporte. 

 

Poderão ser definidas cotas de "aeroporto-destino", porque há um conhecimento prévio em função 

de informações administrativas do aeroporto. Na estrada, no entanto, só se pode controlar a 

posteriori, uma vez que não há como saber a priori o registro dos veículos que circularão um dia por 

um determinado ponto. 

 

4.2.1 Sub-operação Rodoviária 

 

Os critérios para determinar o tamanho da amostra rodoviária são o tamanho do fluxo de visitantes 

ponderado pelo peso dos excursionistas que são, em grande parte, residentes nos respectivos países 

que fazem fronteira. Dessa maneira propõe-se aumentar a amostra proporcional nos pontos por onde 

transitam um maior número de turistas já que a riqueza de informações que se obtém deles é muito 

maior do que a dos excursionistas. 

 

Considerando que os visitantes residem em diferentes países, é ainda mais evidente a necessidade de 

representar adequadamente os principais pontos de passagem de turistas a fim de obter diversidade 

e representação adequados dos visitantes não residentes que entram no Brasil. 
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Será aplicado questionário em uma amostra do universo da pesquisa de FLUXOS, no mesmo período 

de coleta das informações da pesquisa de entrada, nos pontos da Polícia Federal, na saída dos veículos. 

 

4.2.2 Sub-operação Aérea e Aquaviária 

 

A distribuição da amostra é obtida a partir de uma tabela com o número de viajantes não-residentes 

no aeroporto/porto por relações (aeroporto/porto de destino, origem do voo/embarcação), de acordo 

com os meses. Do resultado obtido podem ser filtradas todas as relações com peso inferior a 0,1% - 

0,5% (o que será determinado em função dos dados) para evitar complicar a análise com relações 

quantitativamente desprezíveis. 

 

O plano amostral proposto utiliza critérios de proporcionalidade com o número de viajantes de cada 

relação existente. Com isso garante uma representação variada dos países de residência relevantes 

existentes entre os viajantes. Além disso, esse plano corresponde ao mesmo definido para a operação 

da pesquisa de FLUXOS, o que o torna um plano mais adequado para representar o universo. 

 

As informações de voos/embarcações realizados durante o ano anterior serão divididas em quatro 

estratos a serem determinados.  

 

Para o caso brasileiro, foi empregada uma estratificação a partir da oferta de assentos em exercício 

simulado com os dados da ANAC. Esta primeira análise, feita preliminarmente com dados ainda 

incompletos, apresentou o seguinte resultado: 

 Fluxo Alto: de 250 mil e mais assentos ofertados - são 14 relações (36%) 

 Fluxo Médio: 125 mil a 250 mil assentos ofertados - são 19 relações (59%) 

 Fluxo Baixo: 75 mil a 125 mil assentos ofertados - são 40 as relações - (85%) 

 Outros: com menos de 75 mil assentos ofertados - são 61 as relações (100%) 

 

Propõe-se que, para os aeroportos considerados com Fluxo Alto, sejam realizadas pesquisas mensais, 

para os de Fluxo Médio, que se façam pesquisas em 6 meses, para os de Fluxo Baixo, apenas 4 meses 

de pesquisa e, por fim, para os considerados de Fluxo Muito Baixo, apenas 2 meses, por ano. 
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Para o caso da sub-operação Aquaviária, não foi possível realizar esta estratificação em razão da 

inexistência de dados prévios. Porém, a metodologia que se pretende empregar é a mesma, do aéreo, 

a partir da construção da base de dados necessária. 

 

É importante ressaltar que estes números apresentados (percentual dos assentos ofertados, número 

das relações por estrato das relações de voos, entre outras informações apresentadas neste 

documento) serão ajustadas em função da consolidação das bases de dados disponibilizadas pela 

ANAC. Os números aqui apresentados apenas são um estudo para testar a aderência da metodologia 

proposta à realidade dos dados no Brasil. 

 

5. Variáveis estimadas nas diferentes sub-operações de FLUXOS 

 

Tal como se desejava com essas operações que em conjunto formam a operação FLUXOS, se poderá 

dispor das seguintes variáveis sobre o fluxo de viajantes nas rodovias: 

 Dados administrativos da contagem eletrônica de veículos: 

 Data e hora de chegada 

 Posto fronteiriço 

 Tipo de veículo 

 Informação adicionada pela contagem manual de passageiros: 

 Tipo de veículo detalhado 

 País da placa do veículo 

 Número de ocupantes 

 Informação adicionada pela pesquisa de entrada: 

 Nacionalidade  

 País de residência 

 Número de pernoites  

 Motivo principal da viajem 

 Tipo de alojamento 

 Destino principal visitado 

 Uso de pacote turístico 

 Idade 

 Gênero 
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No caso do meio de transporte, aéreo, parte-se dos dados administrativos da ANAC que disponibiliza 

os dados de número de viajantes de forma direta. Consequentemente, só é necessário fazer a pesquisa 

de entrada, sem ter que fazer a contagem que ocorrerá nas rodovias. 

 

Descreve-se a seguir, as características que serão obtidas no caso de transporte aéreo e em algum 

momento, do aquaviário: 

 Dados administrativos das agências governamentais: 

 Transportador 

 Identificação do veículo, seja avião ou barco 

 Tipo do veículo 

 País e lugar de origem do veículo 

 Posto fronteiriço de chegada, seja aeroporto ou porto 

 Data e hora de chegada 

 Número de passageiros 

 Informação adicionada pela pesquisa de entrada: 

 Nacionalidade  

 País de residência 

 Número de pernoites  

 Motivo principal da viagem 

 Tipo de alojamento 

 Destino principal visitado 

 Uso de pacote turístico 

 Idade 

 Gênero 
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6. Mudanças da Operação FLUXOS em Relação à Situação Atual 

 

Quais aspectos serão melhorados após a realização da operação FLUXOS, do ponto de vista da 

informação disponível e sua confiabilidade? Os principais são os seguintes: 

 Estarão disponíveis dados sobre o tamanho do fluxo e suas características principais, 

prontos para a sua publicação em caráter conjuntural e estrutural. 

 Poderá se distinguir entre viajantes, tanto receptivos quanto emissivos, e a partir deles os 

tipos de visitantes seja turistas ou excursionistas. 

 Estará estabelecido o universo populacional com a robustez necessária para avançar em 

outras pesquisas, entre elas, em primeiro lugar, a operação GASTOS da PTI. 

 Iniciará a acumulação de dados que será possível, após um ano, desenvolver a maioria dos 

processos auxiliados por técnicas matemáticas que permitam dispor de mostras e 

estimativas plenamente de acordo com a nova metodologia. 

 

No Anexo 1 é apresentada a comparação entre os questionários da operação FLUX que de forma geral, 

o quadro abaixo apresenta uma comparação entre a situação atual e a proposta do Plano Nacional 

Estratégico de Estatísticas Turísticas. 

 

Quadro 1: Comparação entre a situação atual e a nova proposta - FLUXOS 

Tema Situação Atual Proposta 

Descrição geral 

Dados de controle migratório da 
Polícia Federal são a base das 
estimativas, passando por ajustes 
através de parâmetros diversos, 
como dados de órgãos estaduais, 
contagem amostral em aeroportos e 
dados da pesquisa de perfil da 
demanda turística internacional.  
Produz estimativas de fluxos 
desagregadas por poucas variáveis, 
notadamente país de residência e 
portão de entrada no Brasil. 

Combinação de dados administrativos e 
pesquisa.  
No terrestre, combinará contagem automática 
e manual de veículos com pesquisa de entrada; 
no aéreo e nos portos combinará dados 
administrativos sobre viagens aéreas e 
aquaviárias com pesquisa. 
Não apenas proverá as estimativas de fluxos, 
mas também fornecerá um conjunto 
significativo de informações sobre as principais 
características de interesse ao setor turístico 
(país de residência, número de pernoites, 
motivo da viagem, meio de hospedagem, 
destinos visitados, idade, gênero). 

Tipo de operação (contagem 
ou pesquisa) 

Contagem, de natureza censitária Contagem e Pesquisa, de natureza amostral 

Frequência da operação 
(contínua, mensal, trimestral 
ou anual) 

Contínua Mensal 

Tipos de pontos de coleta de 
dados 

Aéreo e terrestre  Aéreo, terrestre e portos 

População de referência Pessoas que chegam ao Brasil Pessoas que chegam ao Brasil 
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Tema Situação Atual Proposta 

Plano amostral Não aplicável 

A unidade amostral serão os veículos nos 
diversos modos de transporte. Tipologia de 
dias em cada ponto fronteiriço. Contagem 
censitária de veículos nos turnos de trabalho 
selecionados. Amostragem Aleatória Simples 
de veículos para a pesquisa de entrada nas 
rodovias. Seleção proporcional ao número dos 
viajantes nas relações origem-destino, fazendo 
pesquisa censitária com viajantes dos voos 
selecionados. Erro amostral calculado após os 
levantamentos. 

Coleta de informações 
primárias 

Formulários de entrada e saída das 
autoridades migratórias são a fonte 
principal de informações 

Combinará dados administrativos e dados 
primários de contagem e pesquisa, coletados 
em meio eletrônico (terrestre) ou papel (aéreo 
e portos) 

Processos estatísticos 
principais 

Não aplicável 

Controle de dados faltantes e comparação com 
dados administrativos.  
Expansão da contagem dos turnos ao dia de 
trabalho e esses ao resto dos dias, nas 
rodovias; expansão dos dados amostrais das 
pesquisas de entrada nos três modos de 
transporte por representantes diretos ou 
doadores. 

Publicação dos resultados 

Não existe divulgação dos dados 
primários da Polícia Federal. Os 
dados são repassados para o 
Ministério do Turismo, que os utiliza 
como base para elaborar os números 
relativos a chegadas de turistas não 
residentes ao Brasil. 

Na web haverá acesso público através de 
arquivos agregados, tabelas dinâmicas, tabelas 
de resultados e metadados. Em parte, serão 
publicados no Anuário Estatístico. Além disso, 
serão disponibilizados arquivos de microdados. 

 

 

7. Mudanças Metodológicas em Relação à Atual Operação GASTOS 

 

Podendo dispor dos dados de FLUXOS, o passo seguinte é desenvolver as primeiras ações da operação 

GASTO. Esta pesquisa tem como universo populacional os dados descritos acima e necessita de certas 

informações de caráter administrativo para a organização do trabalho de campo nas sub-operações 

dos modos aéreo e aquático. As mesmas instituições mencionadas, fontes dos dados correspondentes 

a FLUXOS, deverão disponibilizar os dados das previsões de chegada de aviões ou barcos, permitindo 

a programação dos trabalhos. 

 

Nas rodovias, ao mesmo tempo em que uma equipe estiver fazendo as pesquisas de FLUXOS, outra 

fará as pesquisas de GASTOS. Nos modos aéreo e terrestre não necessariamente haverá esta 

coincidência. 
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O questionário proposto para esta pesquisa é consideravelmente mais longo que aquele sobre a 

pesquisa de entrada em FLUXOS. Porém, também contém as variáveis daquele, já que através delas se 

poderá fazer a estimativa ou expansão dos dados amostrais levantados em GASTOS.  

 

No Anexo 2 é apresentada a comparação entre os questionários propostos no PROJETO CONESUL, o 

questionário proposto por este Projeto e os questionários utilizados na atual PTI (separados entre 

aéreo e terrestre, por haver diferenças entre algumas perguntas). 

 

De forma geral, o quadro abaixo apresenta uma comparação entre a situação atual e a proposta do 

Plano Nacional Estratégico de Estatísticas Turísticas: 

 

Quadro 2: Comparação entre a situação atual e a nova proposta - GASTOS 

Tema Atualmente Proposta 

Descrição geral 

Realização de aproximadamente 31 mil 
entrevistas com turistas receptivos por ano, 
em até quatro etapas de pesquisa. Foco em 
obter amostras significativas para países 
prioritários, baseada nos dados de chegadas 
do Anuário Estatístico de Turismo. 
São realizadas cerca de 11 mil entrevistas com 
turistas emissivos por ano. 

Realização de aproximadamente 12 
mil entrevistas por ano com turistas 
receptivos, em coletas de dados mais 
frequentes (mensalmente nos pontos 
de maior fluxo). 
Foco na representatividade do fluxo 
de viajantes, com forte vinculação 
com a operação FLUXOS, que orienta 
todo seu planejamento. 

Tipo de operação (contagem 
ou pesquisa) 

Pesquisa Pesquisa 

Frequência da operação 
(contínua, mensal, trimestral 
ou anual) 

Trimestral Mensal 

Tipo de pontos de coleta de 
dados 

Aéreo e terrestre Aéreo, terrestre e portos 

Plano amostral 

A unidade de amostragem é o turista que viaja 
só ou em grupo e que constitui uma unidade 
de gasto. O modelo utilizado para turistas 
residentes no exterior supôs um plano de 
Amostragem Aleatória Simples (AAS), seguida 
de outra técnica baseada em critérios 
proporcionais e de estratificação, 
dimensionada em cada portão, com base em 
informações geradas de entrada e na variável 
de renda per capita dos turistas no Brasil, para 
os estratos país de residência e vias de acesso. 
O modelo amostral do turismo emissivo é 
baseado nos critérios proporcionais dos 
portões de saída, levando em consideração a 
experiência acumulada pela realização da 
pesquisa. Adota-se um erro relativo máximo 
entre 3% e 10%, conforme a importância do 
país de residência no volume de chegadas do 
ano anterior, e um nível de confiança de 95%. 

A unidade de amostragem é o turista 
que viaja só ou em grupo e que 
constitui uma unidade de gasto. 
Analise de tipologias - Seleção de dias 
e turnos de trabalho por ponto 
fronteiriço - Amostragem Aleatória 
Simples (AAS) dos visitantes. Análise 
de tipologias - Seleção de voos ou 
barcos - Amostragem Aleatória 
Simples (AAS) dos visitantes, nos 
aeroportos e portos. Erro amostral 
calculado após o levantamento. 
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Tema Atualmente Proposta 

Coleta de informações 
primárias 

Entrevistas diretas na saída do Brasil. 
Questionário eletrônico implantado em 2015. 
Foco em informações sobre as características 
dos turistas e suas viagens, consistente com a 
série histórica existente. 

Entrevistas diretas na saída do Brasil. 
Questionário eletrônico. Consistência 
com recomendações da OMT e 
proposta de harmonização do 
PROJETO CONESUL. 
Foco em informações para 
características dos turistas e suas 
viagens e para subsidiar a elaboração 
da Conta Satélite de Turismo. 

Processos estatísticos 
principais 

Verificação do questionário pelo supervisor de 
campo; verificação detalhada em escritório; 
digitação (somente no emissivo); ajuste de 
variáveis (retirada de outliers); expansão a 
partir dos dados de chegadas de turistas não 
residentes. 

Codificação dos questionários; 
homogeneização da informação de 
gastos; geração de informações; 
detecção e correção de valores 
estranhos ou "outliers"; cálculo das 
árvores de decisão; análise de 
classificação e árvores de 
segmentação; expansão pela 
atribuição da informação das 
pesquisas ao universo da operação 
FLUXO, segundo as técnicas de 
classificação e árvores de 
segmentação. 

Publicação dos resultados 

Os resultados da pesquisa para acesso público 
pela internet estão organizados em fichas 
síntese contendo informações sobre perfil, 
características de viagem e gastos do turismo 
receptivo para os níveis de informação: Brasil, 
principais mercados emissores e principais 
destinos visitados.  
Para público interno, as fichas síntese trazem 
resultados desagregados para todas as 
categorias das variáveis. Ademais, a pesquisa 
é utilizada como suplemento na elaboração 
do anuário estatístico. 

Na web haverá acesso público através 
de arquivos agregados, tabelas 
dinâmicas, tabelas de resultados e 
metadados. Em parte, serão 
publicados no Anuário Estatístico. 
Além disso, serão fornecidos arquivos 
de microdados. 

 

 

8. Comparação Detalhada entre a Metodologia Proposta e a Atual 

 

Voltando a alguns aspectos já tratados, mas agora em formato de comparação entre a atual 

metodologia e a nova, se apresentam nos quadros a seguir alguns aspectos básicos gerais. Como 

mencionado, embora a operação GASTOS tenha mudanças importantes com respeito à pesquisa atual, 

a mudança mais profunda deverá ocorrer na operação FLUXOS, que mudará sua natureza. 

 

Nesta seção são apresentadas comparações entre a metodologia proposta e a atualmente adotada, 

utilizando os seguintes quadros: 
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Quadro 3: Aspectos básicos gerais: Dados administrativos da Polícia Federal e FLUXOS 

Nome da operação 
Dados 

administrativos da 
Polícia Federal 

FLUXOS 

Arquivos administrativos utilizados na operação: (sim/não)   

  Contagem automática de veículos em fronteiras terrestres Não Sim 

  Voos programados e/ou executados Sim Sim 

  Entradas e saídas efetivas e programadas dos barcos Não Sim 

  Formulários de entrada e saída das autoridades migratórias Sim 
Somente para 

contraste 

Operações estatísticas implicadas: (sim/não)   

  Contagem na entrada ou saída de veículos nas fronteiras terrestres Não Sim 

  Pesquisas de entrada ou saída de viajantes nas fronteiras Não Sim 

  Pesquisa domiciliar de turismo interno Não 
Somente para 

contraste 

  Pesquisas de oferta de estabelecimentos de alojamento turístico Não Não 

Tipo de operação (contagem ou pesquisa) Contagem 
Contagem e 

Pesquisa 

Tipo de operação (amostral ou censitária) Censitária Amostral 

Frequência da operação (contínua, mensal, trimestral ou anual) Contínua Mensal 

 
 
 

Quadro 4: Aspectos básicos gerais: Pesquisa da Demanda Turística Internacional e GASTOS 

Nome da operação 
Pesquisa da Demanda 
Turística Internacional 

GASTOS 

Arquivos administrativos utilizados na operação: (sim/não)   

  Contagem automática de veículos em fronteiras terrestres Não Não 

  Voos programados e/ou executados Não Sim 

  Dados registrados pela administração de aviação civil Sim Não 

  Entradas e saídas efetivas ou programadas dos barcos Não Sim 

  Dados registrados pelas autoridades portuárias Não Não 

  Formulários de entrada e saída das autoridades migratórias Não Não 

Operações estatísticas implicadas: (sim/não)   

  Contagem na entrada ou saída de veículos nas fronteiras terrestres Não Não 

  Pesquisas de entrada ou saída de viajantes nas fronteiras Não Não 

  Pesquisa domiciliar de turismo interno Não 
Na estimativa do 
turismo emissivo 

  Pesquisas de oferta de estabelecimentos de alojamento turístico Não Não 

Tipo de operação (contagem ou pesquisa) Pesquisa Pesquisa 

Tipo de operação (amostral ou censitária) Amostral Amostral 

Frequência da operação (contínua, mensal, trimestral, ou anual) Anual Mensal 
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O comparativo do plano amostral pode ser visto nos quadros a seguir.  

 

Quadro 5: Plano amostral: Dados administrativos da Polícia Federal e FLUXOS 

Nome da operação: 
Dados administrativos da 

Polícia Federal 
FLUXOS 

Universo ou população 
de referência 

Pessoas que chegam ao Brasil Pessoas que chegam ao Brasil 

Unidade amostral Não procede Veículos nos diversos modos de transporte 

Tamanho da amostra Não procede 
Contagem de 525 mil veículos e 35 mil pesquisas de 

entrada nas rodovias; 200 mil pesquisas de entrada em 
aeroportos. 

Desenho amostral Não procede 

Tipologia de dias em cada ponto fronteiriço. Contagem 
censitária de veículos nos turnos de trabalho selecionados. 

Amostragem Aleatória Simples (AAS) de veículos para a 
pesquisa de entrada nas rodovias. Seleção proporcional ao 
número dos viajantes nas relações origem-destino, fazendo 

pesquisa censitária com viajantes dos voos selecionados. 

Erro amostral Não procede A ser calculado após o levantamento 

 
 

 
Quadro 6: Plano amostral: Pesquisa da Demanda Turística Internacional e GASTOS. 

Nome da operação: Pesquisa da Demanda Turística Internacional GASTOS 

Universo ou 
população de 

referência 

Fluxo de chegadas e saída de turistas. Turistas não 
residentes no Brasil e de brasileiros residentes no 

exterior que visitam o Brasil (receptivo) e dos 
brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil que 

viajam ao exterior (emissivo). 

Visitantes receptivos no Brasil 
quantificados e caracterizados na 

operação FLUXOS 

Unidade amostral 
A unidade de amostragem é o turista que viaja só ou 

em grupo e que constitui uma unidade de gasto. 

A unidade de amostragem é o turista que 
viaja só ou em grupo e que constitui uma 

unidade de gasto. 

Tamanho da amostra 
31 mil entrevistas no turismo receptivo e 11 mil no 

turismo emissivo. 
12 mil entrevistas 

Desenho amostral 

 O modelo utilizado para turistas residentes no 
exterior supôs um plano de Amostragem Aleatória 

Simples (AAS), seguida de outra técnica baseada em 
critérios proporcionais e de estratificação, 

dimensionada em cada portão, com base em 
informações geradas de entrada e na variável de 

renda per capita dos turistas no Brasil, para os 
estratos país de residência e vias de acesso.  

O modelo amostral do turismo emissivo é baseado nos 
critérios proporcionais dos portões de saída, levando 

em consideração a experiência acumulada pela 
realização da pesquisa.  

Analise de tipologias. Seleção de dias e 
turnos de trabalho por ponto fronteiriço. 
Amostragem Aleatória Simples (AAS) dos 
visitantes. Analise de tipologias. Seleção 

de voos ou barcos. Amostragem 
Aleatória Simples (AAS) dos visitantes, 

nos aeroportos e portos. 
 

Erro amostral 

Adota-se um erro relativo máximo entre 3% e 10%, 
conforme a importância do país de residência no 

volume de chegadas do ano anterior, e um nível de 
confiança de 95%  

A ser calculado após o levantamento 

 

O resumo das principais características da metodologia de coleta de informação ou “trabalho de 

campo”, comparando a empregada atualmente e a nova, podem ser vistas a seguir. 
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Quadro 7: Trabalho de campo: Dados administrativos da Polícia Federal e FLUXOS 

Nome da operação: 
Dados 

administrativos da 
Polícia Federal 

FLUXOS 

Tipo de pontos de coleta de dados: (sim/não)   

  Rodovias Sim Sim 

  Aeroportos  Sim Sim 

  Portos Sim Sim 

Sistema de coleta de informação: (sim/não)   

  Contagem automática de veículos Não Sim 

  Contagem manual de veículos Não Sim 

  Entrevista pessoal em meio eletrônico 
Sim, registra-se aos 

viajantes 
Sim 

  Entrevista pessoal com questionário de papel Não Não 

  Cartão de entradas-saídas de migração Sim Não 

  Cartão de autopreenchimento (aeroporto e porto) Não Sim 

Tipo de sistema de digitação utilizado: (sim/não)   

  Entrada de dados manual mediante digitação  Sim Sim 

  Em meio eletrônico (durante a entrevista) 
Sim, quando há 

necessidade 
Sim 

  Digitalização / leitura ótica Sim Não 

Tipos de sistemas de detecção e correção não estatística de erros (sim/não)   

  Durante o processo de realização da pesquisa em meio eletrônico Não procede Sim 

  Sistema de dupla digitação  Não procede Sim 

  Sistema de validação em diferido Não procede 

Somente para 
marcar os 
campos a 
depurar 

Critérios de validação (sim/não)   

  Critérios de cobertura Não Sim 

  Critérios de estrutura grafo Não Sim 

  Critérios de intervalo Não Sim 

  Critérios de conteúdo Não Sim 

Existência de programa de detecção de erros ou de validação Não Sim 
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Quadro 8: Trabalho de campo: Pesquisa da Demanda Turística Internacional e GASTOS 

Nome da operação: 
Pesquisa da Demanda 
Turística Internacional 

GASTOS 

Tipo de pontos de recolhida de dados: (sim/não)     

  Rodovias Sim Sim 

  Aeroportos  Sim Sim 

  Portos Não Sim 

Sistema de coleta de informação: (sim/não)     

  Pesquisa pessoal em meio eletrônico Sim Sim 

  Entrevista pessoal com questionário de papel Sim Não 

Tipo de sistema de digitação utilizado: (sim/não)     

  Entrada de dados manual mediante digitação Sim Não 

  Em meio eletrônico (durante a entrevista) Sim Sim 

  Digitalização / leitura ótica Não Não 

Tipos de sistemas de detecção e correção não estatística de erros 
(sim/não) 

    

  Durante o processo de realização da pesquisa em meio eletrônico Sim  Sim 

  Sistema de dupla digitação Não Não 

  Sistema de validação em diferido Sim 
Somente para marcar os 

campos a depurar 

Critérios de validação (sim/não)     

  Critérios de cobertura Sim Sim 

  Critérios de estrutura - grafo Sim Sim 

  Critérios de intervalo Sim Sim 

  Critérios de conteúdo Sim Sim 

Existência de programa de detecção de erros ou de validação Sim Sim 
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Os métodos de tratamento estatístico, ou seja, imputação e depuração, elevação e cálculo de erros 

das estimativas da atual e da nova metodologia, podem ser vistos a seguir. 

 

Quadro 9: Processos estatísticos: Dados administrativos da Polícia Federal e FLUXOS 

Nome da operação: 
Dados administrativos da Polícia 

Federal 
FLUXOS 

Sistema de imputação e 
depuração 

Não procede 
Estimativa dos dados administrativos que faltam, 

segundo os dados amostrais, nas rodovias.  

Sistema de elevação  Não procede 

Expansão da contagem dos turnos ao dia de trabalho 
e esses ao resto dos dias, nas rodovias; expansão dos 

dados amostrais das pesquisas de entrada nos três 
modos de transporte por representantes diretos ou 

doadores. 

Erros calculados das 
estimações das variáveis 
principais (sim/não) 

Não procede Sim 

 

 

Quadro 10: Processos estatísticos: Pesquisa da Demanda Turística Internacional e GASTOS 

Nome da operação: 
Pesquisa da Demanda Turística 

Internacional 
GASTOS 

Sistema de imputação e 
depuração 

1. Aplicação do questionário.  
2. Processo de verificação com o supervisor 

(campo).  
3. Processo de verificação detalhada em 

escritório.  
4. Digitação (somente no emissivo).  

5 . Ajuste de variáveis (retirada de outliers).  
6. Expansão a partir dos dados de chegadas 

de turistas não residentes. 

Codificação dos questionários assim previstos; 
homogeneização da informação de gastos; 

geração de informações; detecção e correção 
de valores não representativos ou "outliers"; 

cálculo das árvores de decisão; análise de 
classificação e árvores de segmentação. 

Sistema de elevação 
A partir dos dados do fluxo de chegadas e 

saídas de turistas. 

Atribuição da informação das pesquisas ao 
universo da operação FLUXOS segundo as 

técnicas de classificação e árvores de 
segmentação. 

Erros calculados das 
estimações das variáveis 
principais (sim/não) 

Sim Sim 
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Os próximos quadros comparativos tratam dos arquivos de dados, os processos de exploração, as 

ferramentas informáticas empregadas e os sistemas de publicação e difusão dos resultados.  

 

Quadro 11: Exploração e difusão: Dados administrativos da Polícia Federal e FLUXOS 

Nome da operação 
Dados administrativos da Polícia 

Federal 
FLUXO 

Existência de arquivos de dados: 
(sim/não) 

    

  Resultantes do processo de digitação 
Sim, armazenado em base de dados 

não pública (STI) 
Sim 

  Resultantes do processo de validação Não Sim 

  Após os processos de depuração e 
imputação 

Não Sim 

  Dos dados finais agregados Não Sim 

  Dos dados finais "pré-tabulados" Não Sim 

  Associados às incidências no trabalho 
de campo 

Não Sim 

Critérios e processo de agregação Não Sim 

Critérios e processo de pré-tabulação Não Sim 

Programas utilizados para análise 
estatística e tabulação 

SPSS SPSS; SPAD 

Outros ambientes informáticos Não 
Grafo_Win; Android Studio; Visual 

Studio; 

Linguagem de programação Não Java; C++ 

Sistemas operacionais utilizados  - Windows; REST 

Bases de dados utilizadas  - SQL Server 

Sistema de publicação dos resultados 

Não existe divulgação dos dados. No 
entanto, os dados são repassados para 
o Ministério do Turismo, que os utiliza 
como base para elaborar os números 
relativos a chegadas de turistas não 

residentes ao Brasil. 

Na web haverá acesso público 
através de arquivos agregados, 
tabelas dinâmicas, tabelas de 

resultados e metadados. Em parte, 
serão publicados no Anuário 
Estatístico. Além disso, serão 

fornecidos arquivos de microdados. 
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Quadro 12: Exploração e difusão: Pesquisa da Demanda Turística Internacional e GASTOS 

Nome da operação Pesquisa da Demanda Turística Internacional GASTOS 

Existência de arquivos de dados: 
(sim/não) 

  

  Resultantes do processo de digitação Sim, armazenado em base de dados não pública. Sim 

  Resultantes do processo de validação Sim, armazenado em base de dados não pública. Sim 

  Após os processos de depuração e 
imputação 

Sim, armazenado em base de dados não pública. Sim 

  Dos dados finais agregados Sim, armazenado em base de dados pública. Sim 

  Dos dados finais "pré-tabulados" Sim, armazenado em base de dados pública. Sim 

  Associados às incidências no trabalho 
de campo 

Não Sim 

Critérios e processo de agregação Não disponível Sim 

Critérios e processo de pré-tabulação Não disponível Sim 

Programas utilizados para análise 
estatística e tabulação 

SPSS SPSS; SPAD 

Outros ambientes informáticos Android Studio 
Grafo_Win; Android 

Studio; Visual Studio; 

Linguagem de programação Java Java; C++ 

Sistemas operacionais utilizados Windows; Android Windows 

Bases de dados utilizadas SQL Server SQL Server 

Sistema de publicação dos resultados 

Os resultados da pesquisa para acesso público pela 
internet estão organizados em fichas síntese 

contendo informações sobre perfil, características 
de viagem e gastos do turismo receptivo para os 
níveis de informação: Brasil, principais mercados 
emissores e principais destinos visitados. Nestas 

fichas síntese os motivos de viagem são 
apresentados de forma agregada nas categorias: 
lazer, negócios ou eventos, outros motivos. Esta 
mesma agregação é utilizada para apresentação 

dos resultados por motivo de viagem: gasto médio 
per capita dia no Brasil, gasto médio no destino, 
permanência média total no Brasil, permanência 

média no destino.  
Para público interno, as fichas síntese trazem 

resultados desagregados para todas as categorias 
das variáveis. Ademais, a pesquisa é utilizada como 
suplemento na elaboração do anuário estatístico. 

Na web haverá acesso 
público através de 

arquivos agregados, 
tabelas dinâmicas, tabelas 

de resultados e 
metadados. Em parte, 
serão publicados no 

Anuário Estatístico. Além 
disso, serão fornecidos 

arquivos de microdados. 
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9. A Implantação da PTI e a sua Consolidação no Próximo Quinquênio 

 

A proposta de desenvolvimento da PTI tem previsão de desenvolvimento ao longo dos próximos cinco 

anos, período em serão criados os alicerces do sistema com o detalhamento e teste da metodologia, 

para o seu funcionamento. Neste sentido, será necessário fazer uma sucessão ordenada de esforços 

que possibilitem integrar novos dados e conhecimentos fruto da experiência, que possiblitarão a 

incorporação de novos instrumentos em fases mais adiantadas da metodologia proposta, até se 

alcançar os objetivos pretendidos. 

 

Não obstante, desde o primeiro ano serão produzidos resultados do máximo interesse público e 

privado, e no decorrer do tempo, irá gerar e consolidar uma série de dados em contínuo 

aprimoramento. Os dados acumulados permitirão aperfeiçoar os desenhos da pesquisa, racionalizar a 

produção dos novos dados e fazer estimativas de resultados mais robustos. 

 

Quando esta fase estiver finalizada, aparecerão novas possibilidades de melhora e novos desafios a 

enfrentar. Até então será preciso obter mais conhecimento sobre a população de estudo, a fim de que 

a metodologia proposta possa se desenvolver em toda a sua potencialidade. É um processo no qual a 

informação na posição inicial é ainda insuficiente, mas que se superará, recompilando e analisando 

novos dados e experiências, buscando aprimorar a metodologia inicialmente proposta, 

 

No primeiro quinquênio serão notados os avanços substanciais que a metodologia proposta 

possibilitará. Porém sem perder de vista que o desenvolvimento estatístico é uma atividade 

autorreflexiva, que tem como tarefa contínua desenhar e aplicar novas soluções para problemas que 

não ficaram satisfatoriamente resolvidos até então. Esta será a forma de elevar o nível de qualidade 

dos dados que serão obtidos com o passar do tempo e as possibilidades de análise, em particular, a 

análise metodológica. 

 

A mudança metodológica na operação FLUXOS possibilitará acesso às informações: 

 Número de visitantes para os Estados de destino principal; 

 País de residência; 

 Motivo da viajem; 

 Tipo de alojamento utilizado; 

 Número de pernoites; 
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 Uso de pacote turístico; 

 Idade; 

 Gênero. 

A periodicidade de acesso aos dados poderá ser mensal para os Estados com maior fluxo, e trimestral, 

semestral ou anual para os de menor fluxo de visitantes. 

 

A operação GASTOS apresentará de forma trimestral, semestral ou anual, informação adicional, para 

os destinos secundários, relativas aos dados coletados na operação FLUXOS, que apura os pernoites 

em relação ao destino principal. As informações da operação GASTOS, poderão estar distribuídas para 

cada um dos destinos visitados, que também disporão de dados sobre o gasto e outras características 

da viajem e do viajante. 

 

Destaque-se que a metodologia proposta abrirá um novo âmbito de colaboração entre o Ministério do 

Turismo, Estados e demais instituições. A articulação inclui a discussão metodológica que permitirá 

alcançar objetivos de interesse comum, e, em particular, a otimização dos esforços e a harmonização 

das informações de distintas instâncias administrativas. 
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Anexo 1 - Comparação das informações e questionários de fluxo terrestre: proposta e 
situação atual 

COMPARAÇÃO - QUESTIONÁRIOS DE FLUXO TERRESTRE: PROPOSTA E SITUAÇÃO ATUAL 

VIAGENS E CARACTERÍSTICAS 

Proposta 
Situação 

atual 

Informações 
administrativas 
dos contadores 

automáticos 

Contagem manual 
Pesquisa de entrada 
- turismo receptivo 

Pesquisa de 
entrada - turismo 

emissivo 

Informação 
de imigração 

Informações administrativas Veículos 
Amostra de 

veículos 
Amostra de veículos 

Amostra de 
veículos 

Viajantes 

C.1. Data e hora de chegada           

1. Dia           

2.Mês            

3. Ano           

4. Hora           

5. Quarto de hora           

C.2 Tipo de veículo           

Pesado           

Leve           

C.4 Posto de fronteira           

Posto de fronteira           

Informações adicionais - 
Contagem manual 

        
  

AF.1 Tipo de veículo     EE.1     

Bicicleta           

Moto           

Carro           

Van           

Motor home           

Caminhão           

Ônibus urbano           

Ônibus de viagem 
regular 

  
        

Ônibus fretado           

A pé           

Outros           

AF.2 País da placa do veículo     EE.2     

País da placa do veículo           

AF.3 Número de ocupantes     EE.3      

Número de ocupantes           

AF.3.1 Se ônibus     EE.3.1     

Vazio           

Meio cheio           

Cheio           

Informações adicionadas - 
Entrevista de Entrada           

EE.4 Nacionalidade           

Brasileira           
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COMPARAÇÃO - QUESTIONÁRIOS DE FLUXO TERRESTRE: PROPOSTA E SITUAÇÃO ATUAL 

VIAGENS E CARACTERÍSTICAS 

Proposta 
Situação 

atual 

Informações 
administrativas 
dos contadores 

automáticos 

Contagem manual 
Pesquisa de entrada 
- turismo receptivo 

Pesquisa de 
entrada - turismo 

emissivo 

Informação 
de imigração 

Outra (Qual)           

EE.5 País de residência, pode 
coletar todos os países           

Brasil           

Outros (Quais)           

EE.6 Pernoites           

Não, em trânsito de um 
país para outro           

Não, passou somente o 
dia           

Sim           

Quantos pernoites?           

EE.7 Qual o principal motivo 
de sua viagem?           

Lazer / férias           

Visita a parentes e 
amigos           

Estudos           

Motivo de saúde           

Religião ou 
peregrinação           

Compras           

Trânsito           

Outras razões pessoais           

Razões profissionais ou 
comerciais (trabalho)           

Diplomatas, membros 
consulares ou militares e 
seus acompanhantes           

Nômades           

Refugiados           

Membros de tripulação           

EE.8 Tipo de hospedagem           

Hotéis e similares           

Campings           

Outros 
estabelecimentos comerciais           

Casa de amigos e 
parentes           

Segunda residência           

Outros           

EE.9 Principal destino 
visitado           

UF (Brasil)           

País (fora do Brasil)           
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COMPARAÇÃO - QUESTIONÁRIOS DE FLUXO TERRESTRE: PROPOSTA E SITUAÇÃO ATUAL 

VIAGENS E CARACTERÍSTICAS 

Proposta 
Situação 

atual 

Informações 
administrativas 
dos contadores 

automáticos 

Contagem manual 
Pesquisa de entrada 
- turismo receptivo 

Pesquisa de 
entrada - turismo 

emissivo 

Informação 
de imigração 

EE.10 Idade           

Idade           

EE.11 Gênero           

Masculino           

Feminino           

FIM           

Nota: EE - Entrevista de Entrada. 
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Anexo 2 - Comparação dos questionários de fluxo dos aeroportos 

COMPARAÇÃO DO QUESTIONÁRIOS DE FLUXO DOS AEROPORTOS: PPROPOSTA E SITUAÇÃO ATUAL 

VIAGENS E CARACTERÍSTICAS 

PROPOSTA SITUAÇÃO ATUAL 

Informações 
administrativas 
dos aeroportos 

Pesquisa de 
entrada - 
turismo 

receptivo 

Pesquisa de 
entrada - turismo 

emissivo 

Informaçõe
s de 

imigração 

Pesquisa de 
mudança de 

nacionalidade para 
país de residência 

Informações administrativas 
Censo de voos e 

viajantes 

Amostra de 
voos - censo 
de viajantes 

Amostra de voos - 
censo de viajantes 

Viajantes 
Amostra de 

viajantes 
estrangeiros 

A. 1. Companhia aérea   T.0 T.0     

A.2. Número do voo   T.0 T.0     

A.3. Data e hora de chegada   T.0 T.0     

1. Dia           

2.Mês            

3. Ano           

4. Hora           

A4. Tipo de voo   T.0 T.0     

Regular            

Charter           

A.5. País E Aeroporto de origem do 
voo   

T.0 T.0 
    

1. País           

2. Aeroporto           

A.6. Aeroporto de destino do voo   T.0 T.0     

Aeroporto           

A.7. Número de passageiros           

Número de passageiros           

A.8. Número de assentos           

Número de assentos           

Informações adicionais - Entrevista 
de Entrada 

      
    

T.1 País de residência           

Brasil           

Outro (Qual)           

T.2 Alojamento utilizado           

Hotéis e similares           

Campings           

Outros estabelecimentos 
comerciais   

    
    

Casa de amigos e parentes           

Segunda residência           

Outros           

T.3 Idade           

Menos de 15 anos           

De 15 a 24           

De 25 a 44           

De 45 a 64            
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COMPARAÇÃO DO QUESTIONÁRIOS DE FLUXO DOS AEROPORTOS: PPROPOSTA E SITUAÇÃO ATUAL 

VIAGENS E CARACTERÍSTICAS 

PROPOSTA SITUAÇÃO ATUAL 

Informações 
administrativas 
dos aeroportos 

Pesquisa de 
entrada - 
turismo 

receptivo 

Pesquisa de 
entrada - turismo 

emissivo 

Informaçõe
s de 

imigração 

Pesquisa de 
mudança de 

nacionalidade para 
país de residência 

65 anos ou mais           

T.4 Motivo da viagem           

Lazer / férias           

Negócios/Trabalho           

Estudos           

Motivos pessoais (familiares, 
saúde etc.)   

    
    

Outros motivos           

T.5 Principal destino visitado           

UF (Brasil)           

País (fora do Brasil)           

T.6 Número de pernoites           

Nenhum           

1           

2 a 3           

4 a 7           

8 a 15           

16 a 31           

32 a 60           

61 ou mais           

T.7 Uso de pacote turístico           

Está viajando com pacote 
turístico   

    
    

Não está viajando com pacote 
turístico   

    
    

T.8 Gênero           

Masulino           

Feminino           

Informações específicas de 
imigração 

      
    

M.1 Nacionalidade           

Brasileira           

Outra (Qual)           

Informações específicas da 
pesquisa atual 

      
    

EA.1 País ou UF de residência          

País o UF de residência          

EA.2 Nacionalidade do passaporte           

Brasileira           

Estrangeira           

Não especificado           

FIM           
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Anexo 3 – Comparativo dos questionários da operação GASTOS  

Aspecto Avaliado 
Último questionário aplicado na pesquisa de 

turismo interno no Brasil 
Projeto Conesul/Proposta 

Plano Estatística 

Período de referência Viagem ao Brasil que está sendo finalizada 
Viagem ao país visitado 

que está sendo finalizada 

Identificação do ponto de pesquisa Inclui Inclui 

Nacionalidade Inclui Inclui 

País de residência Inclui Inclui 

Acompanhantes da viagem Inclui Inclui 

Número de pessoas que viajaram juntas e 
dividem os gastos 

Inclui apenas pessoas que estão incluídas nos 
gastos (maiores de 6 anos e residentes fora do 

Brasil) 
Inclui 

Identificação de trabalhador temporário e 
de fronteira (terrestre) 

Inclui Não inclui 

Via que está saindo do Brasil Inclui, somente aéreo e terrestre 
Inclui (aéreo, terrestre, 

aquaviário 

Veículo utilizado para sair do Brasil 
(terrestre) 

Inclui Inclui 

Tipo de voo (aéreo) Não inclui Inclui 

Aeroporto de destino final Não inclui Inclui 

Visitou ou visitará outros países durante a 
viagem (se houver) 

Inclui (não distingue países visitados antes e 
depois do Brasil) 

Inclui (distingue países 
visitados antes e depois do 
Brasil e inclui pernoites em 

cada país) 

Pernoites no Brasil Inclui Inclui 

Motivo da viagem Inclui (não inclui motivos não turísticos) 
Inclui (inclui motivos não 

turísticos) 

Frequência de viagens no último ano Não inclui Inclui 

Número de pernoites em cada localidade 
brasileira visitada na viagem 

Inclui Inclui 

Número de pernoites em cada localidade 
brasileira visitada na viagem, por tipo de 
hospedagem utilizado em cada localidade 

Não inclui (inclui o principal meio de 
hospedagem utilizado no Brasil) 

Inclui 

Atividades realizadas durante a viagem ao 
Brasil 

Inclui (múltipla escolha) 
Inclui (três principais 

atividades) 

Uso de pacote turístico Inclui Inclui 

Valor do pacote turístico Não inclui Inclui 

Itens incluídos no pacote Inclui Inclui 

Gasto total e discriminação dos gastos 
realizados para esta viagem antes de 
chegar ao Brasil 

Inclui gasto total no país de origem, sem 
discriminá-lo 

Inclui 

Gasto total e discriminação dos gastos 
realizados no Brasil 

Inclui Inclui 

Aspectos que influenciaram 
positivamente na decisão de viajar ao 
Brasil 

Não inclui Inclui 

Acesso a informações prévias que 
incentivaram a realizar esta viagem ao 
Brasil 

Não inclui Inclui 

Fontes de informação consultadas para a 
organização da viagem  

Inclui Inclui 

Realização de reserva para esta viagem 
antes de viajar 

Não inclui (a não ser que tenha a reserva tenha 
sido feita via internet) 

Inclui 

Serviços incluídos na reserva 
Não inclui (a não ser que tenha a reserva tenha 

sido feita via internet) 
Inclui 
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Aspecto Avaliado 
Último questionário aplicado na pesquisa de 

turismo interno no Brasil 
Projeto Conesul/Proposta 

Plano Estatística 

Tempo entre o momento da reserva e a 
viagem 

Não inclui Inclui 

Necessidade de informação adicional ao 
chegar no Brasil 

Não inclui Inclui 

Fonte de informações adicionais (se 
necessário) 

Não inclui Inclui 

Avaliação do destino 

Inclui:  
Avaliação da localidade que permaneceu mais 

tempo: limpeza pública, segurança pública, 
serviço de táxi, transporte público, 

telecomunicações/internet, sinalização turística, 
restaurante, diversão noturna, guia de turismo, 
informações turísticas, gastronomia, serviço de 

câmbio/banco e preço. 
Avaliação do Brasil como um todo: rodovias e 

hospitalidade 

Inclui: 
Avaliação do país como 

um todo: preço, qualidade 
e tratamento recebido 
(este último, somente 

respondido por turistas a 
lazer)  

Expectativa da viagem  Inclui (todos os entrevistados) 
Inclui (somente para 

turistas a lazer) 

Aspectos que mais gostou do Brasil Inclui (todos os entrevistados) 
Inclui (somente para 

turistas a lazer) 

Aspectos que menos gostou do Brasil Inclui (todos os entrevistados) 
Inclui (somente para 

turistas a lazer) 

Primeira visita ao Brasil Inclui (todos os entrevistados) 
Inclui (somente para 

turistas a lazer) 

Recomendação do Brasil como destino 
turístico 

Não inclui 
Inclui (somente para 

turistas a lazer) 

Intenção de retornar ao Brasil Inclui 
Inclui (somente para 

turistas a lazer) 

Frequência de viagem com pernoite ao 
Brasil por motivo de negócios (turistas de 
negócios) 

Não inclui Inclui 

Atividades de lazer durante a visita ao 
Brasil (turistas de negócios) 

Inclui ao tratar de atividades realizadas durante 
a viagem ao Brasil, perguntada a todos os 

entrevistados 
Inclui 

Gênero Inclui Inclui 

Idade Inclui Inclui 

Grau de instrução Inclui Inclui 

Atividade econômica Não inclui Inclui 

Situação profissional Não inclui Inclui 

Renda 
Inclui (valor absoluto da renda familiar e 

individual) 
Inclui (nível de renda) 
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Anexo 4 - Comparativo dos questionários da operação GASTOS Receptivo: Cone Sul, 

Proposta e Atual 

CARACTERIZAÇÃO E GASTOS TURÍSTICOS DO TURISMO RECEPTIVO: Cone Sul, Proposta e Atual 

QUESTIONÁRIO CONE SUL Proposta Atual aéreo Atual terrestre 

A. VIAJANTES       

P1. Identificação do ponto de pesquisa 1 0 0 

P2. Data 2 0 0 

Dia       

Mês       

Ano       

P3. Nacionalidade do entrevistado (se o 
entrevistado tem mais de uma, indique a 
utilizada para entrar no país) 

3 
3 3 

P4. País de residência do entrevistado 4 2 2 

Este país  (FIM)   

Só se pergunta o local 
de residência e uma 

instrução no cabeçalho 
que deve-se 

entrevistar apenas não 
residentes no Brasil 

Só se pergunta o local de 
residência e uma instrução no 

cabeçalho que deve-se 
entrevistar apenas não 

residentes no Brasil 

Outros       

País de residência  (P5)   Inclui também a cidade Inclui também a cidade 

Sou uma pessoa que sairá do Brasil para 
estabelecer minha residência em outro país no 
exterior 

  
    

País  (FIM)       

Você viaja sozinho? 5 

16 Se pergunta quem o 
acompanhou na 
viagem, sendo a 

primeira alternativa: 
"sozinho" 

16 Se pergunta quem o 
acompanhou na viagem, 

sendo a primeira alternativa: 
"sozinho" 

NÃO  (P6)       

SIM  (P7)       

P6. Quantas pessoas (incluindo você) está 
viajando e dividindo os gastos? 

6 

14 Pergunta-se apenas 
quantas pessoas estão 

incluídas nos gastos 
(maiores de 6 anos e 

residentes fora do 
Brasil) 

14 Pergunta-se apenas 
quantas pessoas estão 

incluídas nos gastos (maiores 
de 6 anos e residentes fora do 

Brasil) 

Tamanho do grupo de viagem       

P7. Você é? 7     

A. Trabalhador empregado por uma 
entidade localizada nesse país 

  
    

A.1. Trabalhador de fronteira  (FIM)       

A.2. Trabalhador temporário  (FIM)       

A.3. Outros  (FIM)       

B. Outros viajantes  (P8)       

B. MEIO DE TRANSPORTE       

P8. Está saindo de nosso país... 8 1 1 

Por rodovia  (P9) Terrestre     
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CARACTERIZAÇÃO E GASTOS TURÍSTICOS DO TURISMO RECEPTIVO: Cone Sul, Proposta e Atual 

QUESTIONÁRIO CONE SUL Proposta Atual aéreo Atual terrestre 

Em avião  (P10) Aérea     

Em barco/ ferry  (P12) Aquaviária     

Em trem  (P12)       

P9. Veículo em que viaja 9   1 

Bicicleta       

Motocicleta       

Carro       

Van     Van  

Mini van     Van 

Motor home       

Carro com motor home       

Caminhões e outros veículos de uso 
comercial 

  
    

Ônibus regular       

Ônibus fretado       

 

Inclui ônibus 
urbano, a pé 

e outros 
(indique 

qual)   
Inclui taxi, ônibus urbano, a pé 

e outros 

P10. Características do voo de saída do Brasil 10 1   

Voo privado  (P11)       

Voo comercial       

Companhia aérea       

Número do voo       

P11. Aeroporto de destino final da viagem 11     

P12. Você está saindo do Brasil para regressar 
diretamente para seu país de residência? Se 
NÃO, indique os países que pretende visitar, 
assim como o número de pernoites que espera 
passar em cada um deles antes de chegar ao 
seu país de residência. 

12 

    

SIM (P13)        

NÃO        

País de destino várias linhas, uma por 
país) 

  
    

Número de pernoites (várias linhas, 
uma por país) 

  
    

P13. Data de chegada ao nosso país 13     

Dia       

Mês       

Ano       

P14. Chegou ao nosso país 14 
4 Identifica o portão 

de imigração que 
entrou no país 

4 Identifica o portão de 
imigração que entrou no país 

De avião  (P15) Aérea     

Por rodovia  (P16) Terrestre     
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CARACTERIZAÇÃO E GASTOS TURÍSTICOS DO TURISMO RECEPTIVO: Cone Sul, Proposta e Atual 

QUESTIONÁRIO CONE SUL Proposta Atual aéreo Atual terrestre 

Em barco / ferry  (P16) Aquaviária 
Distingue marítimo de 

fluvial Distingue marítimo de fluvial 

Em trem  (P16)       

P15. Características do voo de entrada ao 
Brasil 

15 
    

Voo privado  (P16)       

Voo comercial       

Companhia aérea       

Número do voo       

P16. Chegou ao Brasil direto do seu país de 
residência? Se NÃO, indique os países visitados, 
assim como o número de pernoites em cada 
um deles antes de chegar ao Brasil. 

16 

    

SIM  (P17)       

NÃO       

País de destino (várias linhas, uma por 
país) 

  
    

Número de pernoites (várias linhas, uma 
por país) 

  
    

C. SOBRE SUA ESTADIA       

P17. Número de pernoites passadas em nosso 
país 

17 
8 8 

Nenhum (estou em trânsito de um país 
para outro  (P33) 

  
    

Nenhum (só vim por um dia)  (P18)   

  

Nesse caso, pergunta-se 
quantas horas e minutos: 

realiza-se as questões 13 e 14 
e termina a entrevista 

Um ou mais pernoites       

Número de pernoites  (P20)   
Não considera viagens 

sem pernoites   

P18. Razão principal de sua viagem ao nosso 
país 

18 
6 (Principal motivo da 

viagem) 6 (Principal motivo da viagem) 

Pessoal       

Férias, lazer e diversão   Lazer Lazer 

Visita a amigos e parentes       

Estudos ou cursos       

Motivos de saúde       

Religião ou peregrinação       

Compras   Compras pessoais Compras pessoais 

Trânsito       

Outras       

Comercial e profissional   

 Diferencia 
(congressos, feiras ou 

convenções) de 
negócios ou trabalho 

 Diferencia (congressos, feiras 
ou convenções) de negócios 

ou trabalho 

Motivos não turísticos       

Diplomata, membros consulares ou 
militares (ou seus acompanhantes) de governos 
estrangeiros, estabelecidos neste país.  (FIM) 
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CARACTERIZAÇÃO E GASTOS TURÍSTICOS DO TURISMO RECEPTIVO: Cone Sul, Proposta e Atual 

QUESTIONÁRIO CONE SUL Proposta Atual aéreo Atual terrestre 

Nômade  (FIM)        

Refugiado ou deportado  (FIM)       

Membros de tripulação de transportes 
públicos  (FIM) 

      

   

7 Aos que respondem 
"lazer" na questão 6 se 

pergunta qual é a 
principal atração: sol e 

praia, natureza ou 
ecoturismo, cultura, 
esportes, viagem de 
incentivo (prêmio), 
diversão noturna e 

outros 

7 Aos que respondem "lazer" 
na questão 6 se pergunta qual 

é a principal atração: sol e 
praia, natureza ou ecoturismo, 

cultura, esportes, viagem de 
incentivo (prêmio), diversão 

noturna e outros 

P19. Frequência de viagem 19     

Todos os dias       

Uma vez por semana       

Menos de uma vez por semana       

 (P22)       

P20. Razão para sua estada com pernoite em 
nosso país 

20 
6 (Principal motivo da 

viagem) 6 (Principal motivo da viagem) 

Pessoal       

Férias, lazer e diversão   Lazer Lazer 

Visita a amigos e parentes       

Estudos ou cursos       

Motivos de saúde       

Religião ou peregrinação       

Compras   Compras pessoais Compras pessoais 

Trânsito       

Outras       

Comercial e profissional   

 Diferencia 
(congressos, feiras ou 

convenções) de 
negócios ou trabalho 

 Diferencia (congressos, feiras 
ou convenções) de negócios 

ou trabalho 

Motivos não turísticos       

Diplomata, membros consulares ou 
militares (ou seus acompanhantes) de governos 
estrangeiros, estabelecidos neste país.  (FIM) 

      

Nômade  (FIM)       

Refugiado ou deportado  (FIM)       

Membros de tripulação de transportes 
públicos  (FIM) 

      

   

7 - aos que respondem 
"lazer" na questão 6 se 

pergunta qual é a 
principal atração: sole 
e praia, natureza ou 
ecoturismo, cultura, 
esportes, viagem de 
incentivo (prêmio), 

7 - aos que respondem "lazer" 
na questão 6 se pergunta qual 

é a principal atração: sole e 
praia, natureza ou ecoturismo, 

cultura, esportes, viagem de 
incentivo (prêmio), diversão 

noturna e outros 
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CARACTERIZAÇÃO E GASTOS TURÍSTICOS DO TURISMO RECEPTIVO: Cone Sul, Proposta e Atual 

QUESTIONÁRIO CONE SUL Proposta Atual aéreo Atual terrestre 
diversão noturna e 

outros 

P21. Pernoites no(s) lugar(es) visitados (região, 
município ou outros locais) e os pernoites 
correspondentes de acordo com o tipo de 
alojamento 

21 

Não se pergunta o tipo 
de alojamento em 

cada localidade 
visitada 

Não se pergunta o tipo de 
alojamento em cada 
localidade visitada 

Localidade visitada (várias linhas, uma 
para cada localidade) 

  

 10 sólo se pregunta el 
tipo de hospedaje en 
donde permaneció 

más tiempo 

 10 sólo se pregunta el tipo de 
hospedaje en donde 

permaneció más tiempo 

Hotéis e similares   
Distingue resort, 

pousadas, hotel e flat e 
albergue 

Distingue resort, pousadas, 
hotel e flat e albergue 

Campings turísticos     

Outros estabelecimentos comerciais   
Diferencia casa 

alugada de outros 
Diferencia casa alugada de 

outros 

Casa de amigos e parentes     

Segunda residência   Casa própria Casa própria 

Total de pernoites na localidade     

P22. Por favor, indique as três principais 
atividades realizadas durante a viagem ao 
nosso país, ou seja, as atividades que dedicou a 
maior parte do seu tempo. Ver anexo. 

22 

  

1.     

2.       

3.       

D. AQUISIÇÃO EM SEU PÁIS, OU OUTRO, ANTES 
DE CHEGAR AO NOSSO PÁIS   

P23. A informação sobre os gastos refere-se a: 23 14 14 

Você sozinho  (P24)       

Ao grupo com que viaja       

Tamanho do grupo (incluindo você)   
Maiores de 6 anos e 
residentes fora do 

Brasil 
Maiores de 6 anos e 

residentes fora do Brasil 

P24. Pernoites em nosso país 24 8 8 

Nenhum (estou em trânsito de um outro 
país)  (P33) 

  
  

Não considera viagens em 
trânsito 

Nenhum (apenas passei o dia)  (P25)   
  

Coleta-se o tempo (horas e 
minutos) que permaneceu no 

Brasil 

Um ou mais pernoites  (P25)   
Não considera viagens 

sem pernoites   

P25. Esta viagem foi realizada por meio de um 
pacote turístico? 

25 
11 11 

NÃO  (P32)       

SIM  (P26)   
Distingue "sim, 

pacote" de "sim, 
serviços avulsos" 

Distingue "sim, pacote" de 
"sim, serviços avulsos" 

P26. Preço pago pelo pacote turístico 26     

Não sabe  (P32)       

Sabe        
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CARACTERIZAÇÃO E GASTOS TURÍSTICOS DO TURISMO RECEPTIVO: Cone Sul, Proposta e Atual 

QUESTIONÁRIO CONE SUL Proposta Atual aéreo Atual terrestre 

Valor       

Moeda       

P27. Inclui transporte de ida e volta? 27 

12 Transporte 
internacional (não 

diferencia ida e volta 
de somente ida) 

12 Transporte internacional 
(não diferencia ida e volta de 

somente ida) 

NÃO  (P28)       

SIM  (P29)       

P28. Inclui transporte somente de ida? 28 

12 Transporte 
internacional (não 

diferencia ida e volta 
de somente ida) 

12 Transporte internacional 
(não diferencia ida e volta de 

somente ida) 

NÃO       

SIM       

P29. Inclui transporte interno no nosso país? 29 12 12 

NÃO 29     

SIM 29     

P30. Inclui hospedagem? 30 12 12 

NÃO  (P31)       

SIM       

Pensão completa       

Meia pensão       

Café da manhã       

Somente a hospedagem       

P31. Inclui outros serviços? (pergunta para cada 
um dos itens listados se sim ou não) 

31 
12 12 

Serviços de manutenção   12 12 

Outros serviços       

Serviços de saúde       

Serviços relacionados a educação       

Guia turístico durante toda a viagem       

Visita guiada em locais específicos       

Aluguel de veículo       

Outros serviços  (P33)   
12 Pergunta por 

atrativos e passeios e 
outros 

12 Pergunta por atrativos e 
passeios e outros 

P32. Gastos realizados nessa viagem pago em 
seu país de origem, antes de chegar ao nosso 
país (transporte, hospedagem, outros...) 

32 
13.2 Gasto total no 
país de origem, sem 

discriminá-lo 
13.2 Gasto total no país de 
origem, sem discriminá-lo 

NÃO  (P33)       

SIM       

Valor       

Moeda       

P32.1 Eram serviços de transporte de 
passageiros? 

32.1 
    

NÃO  (P32.2)       
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CARACTERIZAÇÃO E GASTOS TURÍSTICOS DO TURISMO RECEPTIVO: Cone Sul, Proposta e Atual 

QUESTIONÁRIO CONE SUL Proposta Atual aéreo Atual terrestre 

SIM       

Valor       

Moeda       

Porcentagem do total dos gastos       

  Pago direto por você       

  Pago por um intermediário, agência de 
viagem... 

  
    

P32.1.1Para entrar ou sair do nosso país? 32.1.1     

NÃO  (P32.1.2)       

SIM       

Valor       

Moeda       

P32.1.2 Transporte interno no nosso país? 32.1.2     

NÃO  (P32.2)       

SIM       

Valor       

Moeda       

P32.2 Eram serviços de hospedagem? 32.2     

NÃO  (P32.3)       

SIM       

Pensão completa       

Meia pensão       

Café da manhã       

Somente a hospedagem       

Valor       

Moeda       

Porcentagem do total dos gastos       

  Pago direto por você       

  Pago por um intermediário, agência de 
viagem... 

  
    

P32.3 Era outros serviços? (serviço de 
manutenção, serviços de saúde, serviços de 
educação, guia turístico, visitas guiadas, aluguel 
de veículos e outros serviços) 

32.3 

    

NÃO  (P33)       

SIM       

Valor       

Moeda       

Porcentagem do total dos gastos       

  Pago direto por você       

  Pago por um intermediário, agência de 
viagem... 

  
    

E. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NO NOSSO 
PÁIS RESERVADO OU PAGO ANTES, DURANTE 

OU DEPOIS DA VIAGEM 
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CARACTERIZAÇÃO E GASTOS TURÍSTICOS DO TURISMO RECEPTIVO: Cone Sul, Proposta e Atual 

QUESTIONÁRIO CONE SUL Proposta Atual aéreo Atual terrestre 

P33. Gastos realizados nesta viagem pago em 
nosso país (transporte, hospedagem, outros...) 

33 
15 15 

NÃO  (FIM)       

SIM       

Valor       

Moeda       

P33.1 Serviços de transporte de passageiros? 33.1     

NÃO  (P33.2)       

SIM       

Valor       

Moeda       

Porcentagem do total dos gastos       

  Pago direto por você       

  Pago por um intermediário, agência de 
viagem... 

    
  

P32.1.1 Para entrar ou sair do nosso país? 33.1.1     

NÃO  (P33.1.2)       

SIM       

Valor       

Moeda       

P32.1.2 Transporte interno no nosso país? 33.1.2 15.3 15.3 

NÃO  (P33.2)       

SIM       

Valor       

Moeda       

P32.2 Serviços de hospedagem? 33.2 15.1 15.1 

NÃO  (P33.3)       

SIM       

Pensão completa       

Meia pensão       

Café da manhã       

Somente a hospedagem       

Valor       

Moeda       

Porcentagem do total dos gastos       

  Pago direto por você       

  Pago por um intermediário, agência de 
viagem... 

  
    

P32.3 Outros serviços? (serviço de manutenção, 
serviços de saúde, serviços de educação, guia 
turístico, visitas guiadas, aluguel de veículos e 
outros serviços) 

33.3 

15.2 Alimentação, 15.5 
Atrativos e passeios e 

15.6 Outros 
(separados) 

15.2 Alimentação, 15.5 
Atrativos e passeios e 15.6 

Outros (separados) 

NÃO  (P33.4)       

SIM       
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CARACTERIZAÇÃO E GASTOS TURÍSTICOS DO TURISMO RECEPTIVO: Cone Sul, Proposta e Atual 

QUESTIONÁRIO CONE SUL Proposta Atual aéreo Atual terrestre 

Valor       

Moeda       

Porcentagem do total dos gastos       

  Pago direto por você       

  Pago por um intermediário, agência de 
viagem... 

  
    

P33.4 Foram adquiridos outros produtos? 
(presentes, lembrancinhas, outros) 

33.4 15.4 15.4 

NÃO  (FIM)       

SIM       

Valor       

Moeda       

Porcentagem do total dos gastos       

  Pago direto por você       

  Pago por um intermediário, agência de 
viagem... 

  
    

FIM DO QUESTIONÁRIO       

    
  

0 Seleção 
TURISTA/EXCURSIONISTA, de 

forma direta 

 

 

13 custo total da 
viagem, excluindo a 

passagem 
internacional: no país 
de origem e no Brasil 

13 custo total da viagem, 
excluindo a passagem 

internacional: no país de 
origem e no Brasil 

Nota: os números nas colunas, referem-se a perguntas do questionário proposto e/ou dos atuais. 
 


