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INTRODUÇÃO 

 

Este documento apresenta o Relatório 1 - Descrição e Documentação do Atual SITUR 

NACIONAL - Versão Final, conforme detalhado no Termo de Referência anexo ao Contrato 

nº 024/2014-MTUR/Apoio ao PRODETUR NACIONAL, celebrado entre o Consórcio Fundação 

Getulio Vargas/Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e o Ministério do Turismo, 

objeto da SDP Nº 06/2013, no âmbito do PRODETUR NACIONAL. 

 

O relatório tem como principal objetivo documentar e descrever as operações estatísticas 

componentes do SITUR NACIONAL. Para tanto, analisou-se o conjunto de estudos e pesquisas 

realizados pelo Ministério do Turismo (MTUR) e instituições parceiras fornecedoras de informações 

para o SITUR. 

 

Como resultado desta avaliação, foram documentadas pesquisas e informações de variadas 

organizações, assim como registros administrativos que podem ser submetidos a tratamentos 

estatísticos para composição do SITUR NACIONAL FORTALECIDO. As operações documentadas 

foram separadas em fichas e são apresentadas no Anexo 2 deste documento, seguindo critério de 

divisão em grupos de informações e tipologias de dados, que serão descritos no corpo deste 

relatório. 

 

Seguindo orientações do Termo de Referência, as operações estatísticas documentadas, parte de 

um sistema de estatísticas de turismo, incluíam três grupos básico de informações. Estas operações 

foram catalogadas seguindo pelo menos um dos seguintes critérios: 

 

 Dados originários de operações estatísticas e outras fontes consideradas relevantes para 

a estruturação do Plano Nacional Estratégico de Estatísticas Turísticas; 

 Informações procedentes das outras operações estatísticas oficiais relevantes para a 

mensuração e análise do turismo;  

 Informações dessas outras fontes, não necessariamente estatísticas ou oficiais; e 

 Informações complementadas por outros registros administrativos de interesse. 

 

 



 

10 
 

FGV Projetos CE Nº 2125/15  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo 

ou revelar o seu conteúdo. 

No capítulo 1 são apresentados critérios metodológicos que compuseram o processo de 

identificação e separação das operações em grupos, segundo a origem dos dados, conforme 

orientações do Termo de Referência. São apresentados sete grupos de informações que separam, 

por exemplo, aquelas levantadas de responsabilidade direta do MTUR, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), entre outras. 

 

No capítulo 2 é apresentado o modelo de ficha de metadados a ser utilizado para catalogação das 

informações de cada uma das operações. A ficha em questão apresenta campos de informação 

sobre a operação estatística, marco institucional, abrangência, conceitos, divulgação e observações 

sobre a qualidade dos dados compilados. 

 

No capítulo 3 é apresentada uma descrição do processo de catalogação das fichas de metadados, 

de acordo com as sete tipologias utilizadas, além de observações gerais sobre alguns dos itens que 

as compõem.  

 

Por fim, no capítulo 4, são apresentadas conclusões gerais do processo de coleta de operações 

estatísticas e recomendações sobre o uso destas para o sucesso do SITUR NACIONAL 

FORTALECIDO. 

 

Com isso, por meio deste relatório, espera-se incentivar a documentação de informações como 

subsídios para o processo de Harmonização das Estatísticas Turísticas no Brasil, de forma alinhada 

com as Recomendações Internacionais de Estatísticas de Turismo da Organização Mundial do 

Turismo (OMT). A composição das fichas está alinhada com o trabalho desenvolvido durante o 

PROJETO CONESUL e estabelece os parâmetros para o avanço do processo de documentação 

de renovação das operações estatísticas componentes do SITUR NACIONAL FORTALECIDO. 
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1. Aspectos metodológicos 

 

A identificação das fontes de dados relacionados direta ou indiretamente à atividade turística é um 

passo importante para a constituição do SITUR NACIONAL FORTALECIDO. Mais do que uma 

coletânea de informações, a compilação de dados de cada operação e consequente fichamento 

contribuem para a análise das variáveis e indicadores existentes e conhecimento geral do universo 

de informações disponíveis atualmente no Brasil sobre o setor de turismo. 

 

Com o objetivo de catalogação das operações turísticas recolhidas, foram criadas fichas de 

metadados para organizar as informações existentes sobre cada operação estatística. A ficha foi 

elaborada com diferentes campos, conforme descrito a seguir: 

 

 Operação Estatística - item de abertura da ficha de metadados que se destina à reunião 

de informações gerais como nome da operação e a descrição sobre as informações nela 

contidas. Este item contempla ainda a tipologia à que a operação pertence, segundo 

nomenclatura proposta pelo Consórcio FGV/FIPE; 

 

 Marco Institucional - neste item são descritas as responsabilidades organizacionais 

referentes à operação descrita. Estabelece-se, portanto, o nome da instituição 

responsável pela operação e suas respectivas unidades de coordenação, se aplicável. 

Considera-se ainda neste item as demais instituições ou departamentos que tenham 

colaborado para a operação; 

 

 Abrangência e Periodicidade - neste campo destacam-se os itens de abrangência 

geográfica do dado (nacional, estadual ou municipal), a periodicidade de sua coleta e os 

períodos de referência da primeira e última coleta; 

 

 Conceitos - campo onde se indicam os temas objeto de estudo ou coleta e as variáveis 

estudadas, apontando as variáveis de referência vinculadas a cada tema; 

 

 Divulgação - este item da ficha considera a forma de publicação da operação em análise, 

seus editores e datas de divulgação, incluindo link de acesso, quando disponível na 

internet; e 
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 Observações sobre a Qualidade e Utilização dos Dados - este item descreve informações 

relevantes para a utilização da pesquisa, como possibilidades de recorte, cruzamentos, 

limitações e restrições de uso dos dados.  

 

O processo de levantamento das fontes de informação a serem catalogadas seguiu seis critérios 

básicos de seleção, vinculados aos três grupos de informações indicados pelo TDR. Primeiramente 

foram selecionadas fontes de responsabilidade do Ministério do Turismo, incluindo operações de 

demanda internacional e doméstica, e hospedagem tanto do ponto de vista de oferta, quando de 

ocupação hoteleira, entre outras.  

 

Em segundo lugar, foram selecionadas operações relacionadas a dados de emprego, 

principalmente fontes do IPEA e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), como Relação Anual 

de Informações Sociais (RAIS), Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e 

Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD). O terceiro grupo foi composto de operações 

sob responsabilidade do IBGE, por exemplo, a Pesquisa Anual de Serviços. O quarto grupo reuniu 

as operações de síntese estatística de âmbito macroeconômico, ou seja, as Contas Nacionais e 

Balanço de pagamentos. Em seguida, foram selecionadas outras operações que reuniam dados 

estatísticos relevantes para mensuração de análises em turismo. Depois, foram identificadas as 

demais operações não necessariamente estatísticas ou oficiais e, por fim, foram fichados os outros 

tipos de registros administrativos com potencialidade de uso futuro. 

 

Seguindo essas recomendações do Termo de Referência, as operações estatísticas identificadas 

foram classificadas de acordo com sete grupos: 

 

G1 - Operações estatísticas sob responsabilidade do Ministério do Turismo; 

G2 - Operações estatísticas relacionadas ao emprego nas atividades do turismo; 

G3 - Operações estatísticas sob responsabilidade do IBGE; 

G4 - Operações de síntese estatística - contas nacionais e balanço de pagamentos; 

G5 - Outras operações estatísticas oficiais relevantes para a mensuração e análise do 

turismo; 

G6 - Informações dessas outras fontes, não necessariamente estatísticas ou oficiais; e 

G7 - Registros administrativos.  
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Entre as fontes pesquisadas, constatou-se que a principal fonte de dados é o MTUR. Em seu portal 

estão disponíveis variados estudos e pesquisas, inclusive de outras fontes, como IBGE e IPEA, 

também pesquisados enquanto fornecedores de informações sobre turismo. Além destes, foram 

pesquisados outros órgãos e institutos de pesquisa nacionais que produzem dados relacionados ao 

setor, como a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), o Banco Central do Brasil (BACEN), entre outros. 

 

No Anexo 1, apresenta-se um quadro com o resumo de informações sobre as fichas de metadados 

e seus respectivos grupos conforme definido pelo TDR. O Quadro 1 apresenta a lista dessas 

operações. 

 

Quadro 1 - Grupos de informações das operações estatísticas 

(continua) 

Grupos de operações estatísticas 

G1 - Operações estatísticas sob responsabilidade do Ministério do Turismo 

Pesquisa sobre o Turismo Receptivo e Emissivo Internacional. Pesquisa de Demanda Turística Internacional 

Contagem do Fluxo Turístico Internacional no Brasil 

Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil 

Sistema Nacional de Registro de Hóspedes (SNRHos) 

Cadastramento dos Prestadores de Serviços Turísticos e Guias de Turismo (CADASTUR) 

Anuário Estatístico de Turismo 

Chegada de Turistas não Residentes ao Brasil 

Registros Administrativos Diários de Migração (entrada e saída de estrangeiros e brasileiros) 

G2 - Operações estatísticas relacionadas ao emprego nas atividades do turismo 

Sistema Integrado de Informações sobre o Mercado de Trabalho no Setor Turismo (SIMT) 

Texto para discussão - Mensurando o Emprego no Setor Turismo no Brasil: do nível nacional ao regional e local 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 

Pesquisas de Emprego e Desemprego (PED) 

G3 - Operações estatísticas sob responsabilidade do IBGE 

Pesquisa Anual de Serviços (PAS) 

Pesquisa de Serviços de Hospedagem (PSH) 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD e PNAD continua) 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 

Censo Demográfico 2010 (CD) 

Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) 

Matriz de Insumo - Produto do Brasil 

Produto Interno Bruto dos Municípios 

Síntese de Indicadores Sociais 
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(conclusão) 

Grupos de operações estatísticas 

G3 - Operações estatísticas sob responsabilidade do IBGE 

Pesquisa Mensal de Emprego (PME) 

Economia do Turismo: Uma Perspectiva Macroeconômica - 2003-2009. 

G4 - Operações de síntese estatística - Contas nacionais e Balanço de pagamentos 

Sistema de Contas Nacionais 

Balanço de Pagamentos - Conta de serviços - Viagens Internacionais 

Receita Cambial de Turismo (Anuário) 

G5 - Outras operações estatísticas oficiais relevantes para a mensuração e análise do turismo 

Pesquisa de Hábitos de Consumo do Turismo Brasileiro 

Boletim de desempenho das instituições financeiras federais no financiamento do setor de turismo 

Movimentação de embarque e desembarque, nacional e internacional, de passageiros em aeroportos do Brasil 

Movimentação nacional e internacional de passageiros em rodoviárias do Brasil 

Índice de Competitividade do Turismo Nacional 

Copa das Confederações - Brasil 2013 - Características do público geral e da demanda turística internacional 

Pesquisa de Demanda Turística Doméstica na Copa do Mundo da FIFA no Brasil - 2014 

Estudo de Demanda Internacional do Brasil - Copa 2014 

Estudo da Demanda de Imprensa Internacional Brasil - Copa 2014 

G6 - Informações dessas outras fontes, não necessariamente estatísticas ou oficiais 

Inventario da Oferta Turística (INVTUR) 

Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo (PACET) 

Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem 

Boletim de Desempenho Econômico do Turismo (BDET) 

Eventos Internacionais Realizados no Brasil, por cidade (Anuário) 

Perfil dos visitantes internacionais na Copa da África do Sul 2010 

Proposta estratégica de organização turística para a Copa do Mundo 2014 

G7 - Registros administrativos 

Locação de Automóveis 

Anuário Estatístico de Energia Elétrica 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

 

2. Ficha-padrão 

 

De modo geral, os dados do setor de turismo, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, são 

coletados e apresentados de maneira fragmentada, de acordo com temas específicos, o que 

evidencia a importância da construção de uma base de dados de informação turística que 

armazene, integre e forneça um conjunto de informações amplas e integradas entre si. Essa 
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organização contribui para uma análise das informações mais eficiente, na medida em que torna 

mais fácil encontrar as informações e estabelecer conexões entre os diversos assuntos.  

 

Sendo assim, com o objetivo de facilitar a ordenação das informações e contribuir para a 

organização desse sistema, foi estruturada uma ficha-padrão, que deve ser preenchida com os 

dados de cada operação estatística relevante para a composição do SITUR. Essa ficha, 

denominada ficha de metadados, foi produzida com base nas recomendações da Organização 

Mundial do Turismo, que a utiliza para documentar de maneira homogênea as operações 

estatísticas em nível mundial1. A Ficha foi repassada e validada pelo DEPES/MTUR e as alterações 

solicitadas foram incorporadas na versão final, apresentada no Quadro 2 a seguir: 

 

Quadro 2 - Ficha de metadados - validada pelo DEPES/MTUR 

FICHA DE METADADOS 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: [identificação da pesquisa/estudo] 
Tipo de fonte de dados: [seguir referência estabelecida – T1 a T7] 
Descrição: [breve descrição da pesquisa/estudo] 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: [nome da instituição responsável pela pesquisa/estudo] 
Unidade responsável dentro da instituição: [nome da unidade responsável pela pesquisa/estudo] 
Outras unidades ou instituições envolvidas: [nome das instituições que também participaram da 
pesquisa/forneceram dados] 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: [referência do dado. Exemplo: nacional, estadual] 
Periodicidade da coleta: [descrever periodicidade de coleta dos dados] 
Período de referência da primeira investigação: [ano da primeira coleta] 
Período de referência da última investigação: [ano da última coleta] 

CONCEITOS 
Temas [indicar os temas objeto de estudo ou coleta com descrição sucinta] 
Variáveis estudadas: [indicar as variáveis de referência vinculadas a cada tema. Exemplo: em pesquisas 
de demanda, listar as variáveis pesquisadas, como: idade, motivação, gasto na viagem etc.] 

DIVULGAÇÃO 
Nome: [nome da publicação] 
Editor: [nome da instituição responsável] 
Periodicidade: [periodicidade da publicação] 
Defasagem da publicação: [número de meses ou anos referente à diferença entre a coleta e a publicação 
do dado] 
Link de acesso por meio da internet: [endereço eletrônico/site onde a publicação está disponível] 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
[descrever informações relevantes para a utilização da pesquisa, como possibilidades de recorte, 
cruzamentos limitações e restrições de uso dos dados] 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

                                                

1 O projeto de metadados da OMT: diretrizes gerais para documentar as estadísticas do turismo 
<http://statistics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/metadata.pdf>. Acesso: 17 Ago 2015. 

http://statistics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/metadata.pdf
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3. Operações estatísticas 

 

As operações estatísticas identificadas como relevantes para compor o SITUR foram listadas e 

validadas pelo Departamento de Estudos e Pesquisas do DEPES/MTUR. A partir de então, as 

operações foram categorizadas, conforme a recomendação do projeto de documentação da OMT2, 

em sete itens diferentes, que fazem referência ao tipo de operação. A saber: 

 

 T1 - Estatísticas derivadas de pesquisas sob a perspectiva da demanda turística; 

 T2 - Estatísticas derivadas de pesquisas sob a perspectiva da oferta turística; 

 T3 - Estatísticas derivadas de processos administrativos; 

 T4 - Censos e diretórios; 

 T5 - Sínteses estatísticas; 

 T6 - Banco de dados; e 

 T7 - Publicações gerais com conteúdo turístico. 

 

O preenchimento das fichas considerou alguns critérios: 

 

 Foi utilizada a sigla NA para determinar quando o quesito era “Não Aplicável”. Por 

exemplo, nos casos em que não havia outras unidades ou instituições envolvidas na 

produção da operação; 

 Foi utilizada a sigla ND para informações “Não Disponíveis” publicamente; 

 Quando se tratava de uma operação estatística regular, com mais de uma publicação 

disponível, os dados foram preenchidos de acordo com as informações da última 

publicação; 

 A cobertura geográfica foi classificada como Nacional, Estadual ou Municipal, na maior 

parte dos casos. Exceções foram registradas, como por exemplo, para pesquisa 

“Contagem do Fluxo Turístico Internacional no Brasil” em que alguns destinos não são 

pesquisados, ou para pesquisas que abrangem apenas algumas regiões metropolitanas;  

 A periodicidade da coleta foi classificada como mensal, trimestral, anual, quinquenal e 

decenal. Também há operações de coleta única, contínua ou eventual (caso em que não 

há uma periodicidade regular de coleta de dados); e 

                                                

2 Formato básico para documentar as estatísticas do turismo. UNWTO, 2005  
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 O link de acesso por meio da internet foi pesquisado no período de produção deste 

relatório. Convém ressaltar que o endereço da web onde as operações estatísticas estão 

publicadas fica sujeitos a alterações por parte da instituição que divulga essas 

informações e devem ser checados com regularidade. 

 

Ao todo, foram classificadas e organizadas 46 operações estatísticas, categorizadas pelo grupo à 

qual pertencem. Em seguida, essas operações foram numeradas dentro de cada grupo, ou seja, o 

grupo 1 contendo as fichas de número 1.1, 1.2 e assim por diante. Por último, as operações foram 

classificadas pelo tipo de operação – T1, T2 e assim por diante. Os Quadros 3 e 4 apresentam a 

classificação das operações por grupo e por tipo, respectivamente. 

 

Quadro 3 - Classificação de operações estatísticas segundo grupo de referência 

Grupo de referência 
Número de 
operações 

G1 - Operações estatísticas sob responsabilidade do Ministério do Turismo 8 

G2 - Operações estatísticas relacionadas ao emprego nas atividades do turismo 5 

G3 - Operações estatísticas sob responsabilidade do IBGE 11 

G4 - Operações de síntese estatística - contas nacionais e balanço de pagamentos 3 

G5 - Outras operações estatísticas oficiais relevantes para a mensuração e análise do turismo 9 

G6 - Informações dessas outras fontes, não necessariamente estatísticas ou oficiais 7 

G7 - Registros administrativos 3 

Total 46 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Quadro 4 - Classificação de operações estatísticas segundo tipo de operação 

Tipo de operação 
Número de 
operações 

T1 - Estatísticas derivadas de pesquisas sob a perspectiva da demanda turística 13 

T2 - Estatísticas derivadas de pesquisas sob a perspectiva da oferta turística 6 

T3 - Estatísticas derivadas de processos administrativos 11 

T4 - Censos e diretórios 3 

T5 - Sínteses estatísticas 7 

T6 - Banco de dados 3 

T7 - Publicações gerais com conteúdo turístico 3 

Total 46 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

O Anexo 1 contém um quadro com as informações de todas as fichas apresentadas de forma 

resumida e as fichas encontram-se no Anexo 2 deste relatório. 
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Vale ressaltar que o MTUR tem o papel de estimular o desenvolvimento dos SITUR ESTADUAIS. 

Cada Estado deverá fazer um exercício exploratório de estruturação do seu próprio sistema, 

identificando os principais dados e indicadores necessários para mensurar o turismo como um setor 

de atividade econômica, detectar as lacunas de informação existentes e levantar outras fontes 

complementares. Sendo assim, esse trabalho será de grande utilidade para servir de referência 

para os estados organizarem as informações que irão compor o seu SITUR. 

 

 

4. Conclusões e recomendações 

 

O processo de descrição e documentação das principais operações de informações turísticas do 

SITUR NACIONAL foi relevante para comprovar a importância do setor de turismo para a economia 

brasileira e a boa quantidade de dados disponíveis sobre o setor, sob a responsabilidade do MTUR 

e de outras instituições. Foram identificadas informações que vão desde o perfil, a motivação e o 

comportamento dos turistas nacionais e internacionais até impactos econômicos gerados pela 

atividade nos diversos setores que compõem a cadeia de serviços. Dessa forma, pode-se observar 

que o SITUR tem boa base operacional para iniciar o processo de evolução para um modelo mais 

robusto de gestão da informação turística, balizando o processo transitório a um SITUR NACIONAL 

FORTALECIDO. 

 

Por meio desta investigação, foi possível identificar ainda que o MTUR já exerce papel de liderança 

na compilação de informações sobre o setor e que deverá exercer sua atividade coordenadora para 

fomentar a aproximação da instituição com outros órgãos da gestão pública para fornecimento de 

informações. Neste sentido, recomenda-se que, para a composição de um SITUR NACIONAL 

FORTALECIDO, sejam estabelecidos acordos bilaterais com organizações como o IBGE, a Polícia 

Federal e o Banco Central, para que possam prover informações em períodos pré-acordados e com 

recortes específicos para a composição das novas estatísticas de turismo. 

 

O levantamento de documentação do atual SITUR é parte integrante dos trabalhos de 

aperfeiçoamento e fortalecimento para a composição de um SITUR NACIONAL FORTALECIDO. 

Porém, a compilação das pesquisas, estudos e dados administrativos de variadas instituições não 

significam que tais informações poderão ser diretamente comparadas ou utilizadas em 

complemento a outras. Neste sentido, cabe reafirmar a necessidade de revisão e definição de 
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processos metodológicos que permitam uma maior integração de dados e a maximização da 

utilização dos dados estatísticos para ampliar a qualidade da informação turística e permitir, por 

exemplo, maior desagregação da informação nas diferentes esferas administrativas do governo 

federal. 

 

Por fim, entende-se que as informações providas nas fichas de metadados servem de insumo para 

o aumento da qualidade dos demais produtos a serem desenvolvidos neste projeto e podem ser 

consideradas ponto de partida para a composição dos futuros preceitos metodológicos do SITUR 

NACIONAL FORTALECIDO. 
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Anexo 1 - Quadro resumo das fichas de metadados 
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Quadro 1 - Quadro resumo das fichas de metadados 

(continua) 

Grupo Nº Tipo Operação estatística 
Instituição 

responsável 
Cobertura 
geográfica 

Periodicidade 
da coleta 

Ano da 
primeira 
coleta 

Ano da 
última 
coleta 

Nome da publicação 

1 1.1 T1 
Pesquisa sobre o Turismo Receptivo e 
Emissivo Internacional. Pesquisa de 
Demanda Turística Internacional 

MTUR 
Nacional e 
Estadual 

Anual 1998 2013 Estudo da Demanda Turística Internacional 

1 1.2 T1 
Contagem do Fluxo Turístico 
Internacional no Brasil 

MTUR Nacional Anual 1998 2013 Dados não divulgados - Uso interno 

1 1.3 T1 
Caracterização e Dimensionamento do 
Turismo Doméstico no Brasil 

MTUR Nacional Anual 1998 2010/2011 
Caracterização e dimensionamento do turismo 
doméstico no Brasil 

1 1.4 T6 
Sistema Nacional de Registro de 
Hóspedes (SNRHos) 

MTUR 
Nacional, 
Estadual e 
Municipal 

Contínua ND ND 
Dados não divulgados. Sistema em fase de implantação. 
Banco de Dados. 

1 1.5 T4 
Cadastramento dos Prestadores de 
Serviços Turísticos e Guias de 
Turismo (CADASTUR) 

MTUR 
Nacional, 
Estadual e 
Municipal 

Contínua ND 2015 Sistema CADASTUR  

1 1.6 T7 Anuário Estatístico de Turismo MTUR 
Nacional, 
Estadual e 
Municipal 

Anual 1971 2013 Anuário Estatístico de Turismo 

1 1.7 T3 
Chegada de Turistas não residentes 
ao Brasil 

MTUR 
Nacional e 
Estadual 

Anual 1971 2013 
Chegada de Turistas não residentes ao Brasil - Anuário 
Estatístico de Turismo ao Brasil 

1 1.8 T3 
Registros Administrativos Diários de 
Migração (entrada e saída de 
estrangeiros e brasileiros) 

DPF Nacional Contínua ND 2003 Banco de dados 

2 2.1 T5 
Sistema Integrado de Informações 
sobre o Mercado de Trabalho no Setor 
Turismo (SIMT) 

IPEA 
Nacional, 
Estadual e 
Municipal 

Contínua 2006 2015 

Estimativas da dimensão da mão de obra formal e 
informal ocupada no setor turismo, a partir dos dados da 
RAIS e da PNAD e posteriores, para o Brasil, Região 
Centro-Oeste e Distrito Federal. 

2 2.2 T3 
Texto para discussão - Mensurando o 
Emprego no Setor Turismo no Brasil: 
do nível nacional ao regional e local 

IPEA 
Nacional, 
Estadual e 
Municipal 

Contínua ND 2015 
Mensurando o Emprego no Setor Turismo no Brasil: do 
nível nacional ao regional e local - Texto para discussão 

2 2.3 T3 
Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS) 

MTE 
Nacional, 
Estadual e 
Municipal 

Contínua 1976 2014 
Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho 
(PDET) 

2 2.4 T3 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) 

MTE 
Nacional, 
Estadual e 
Municipal 

Contínua 1965 2015 
Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho 
(PDET) 
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(continua) 

Grupo Nº Tipo Operação estatística 
Instituição 

responsável 
Cobertura geográfica 

Periodicidade 
da coleta 

Ano da 
primeira 
coleta 

Ano da 
última 
coleta 

Nome da publicação 

2 2.5 T2 
Pesquisas de Emprego e 
Desemprego (PED) 

DIEESE 

Distrito Federal e Regiões 
Metropolitanas de São Paulo, Porto 
Alegre, Belo Horizonte, Salvador, 
Recife e Fortaleza 

Contínua 1994 2014 Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) 

3 3.1 T2 
Pesquisa Anual de Serviços 
(PAS) 

IBGE Nacional Anual 1998 2012 Pesquisa Anual de Serviços (PAS) 

3 3.2 T2 
Pesquisa de Serviços de 
Hospedagem (PSH) 

IBGE Nacional, Estadual e Municipal Única  2011 2012 Pesquisa de Serviços de Hospedagem 2011 

3 3.3 T1 
Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
(PNAD e PNAD continua) 

IBGE Nacional, Estadual e Municipal Anual 2000 2014 
Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios  

3 3.4 T1 
Pesquisa de Orçamentos 
Familiares (POF) 

IBGE Nacional, Estadual e Municipal Eventual 1987 2009 
Pesquisa de orçamentos familiares 2008-
2009. Perfil das despesas no Brasil; 
Indicadores selecionados 

3 3.5 T4 
Censo Demográfico 2010 
(CD) 

IBGE Nacional, Estadual e Municipal Decenal 1872; 1991 2010 Censo Demográfico 2010  

3 3.6 T4 
Cadastro Central de 
Empresas (CEMPRE) 

IBGE Nacional, Estadual e Municipal Anual 2006 2013 
Estatísticas do Cadastro Central de 
Empresas 

3 3.7 T5 
Matriz de Insumo - Produto 
do Brasil 

IBGE Nacional Quinquenal 1970 2005 Matriz de insumo-produto: Brasil 2000/2005 

3 3.8 T5 
Produto Interno Bruto dos 
Municípios 

IBGE Nacional, Estadual e Municipal Anual 1995 2015 Produto Interno Bruto dos Municípios 

3 3.9 T5 
Síntese de Indicadores 
Sociais 

IBGE Nacional, Estadual e Municipal NA NA NA Síntese de Indicadores Sociais 

3 3.10 T1 
Pesquisa Mensal de 
Emprego (PME) 

IBGE 
Regiões metropolitanas de Recife, 
Salvador, Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Porto Alegre 

Mensal 1980 2015 Pesquisa Mensal de Emprego 

3 3.11 T5 
Economia do Turismo: Uma 
Perspectiva Macroeconômica 
-2003-2009. 

IBGE Nacional Eventual 2000-2005 
2003-
2009 

Economia do Turismo: Uma Perspectiva 
Macroeconômica -2003-2009 

4 4.1 T5 Sistema de Contas Nacionais IBGE Nacional, Estadual e Municipal 
Anual - parciais 
trimestrais 

2000 2015 Sistema de Contas Nacionais  

4 4.2 T5 
Balanço de Pagamentos - 
Conta de serviços - Viagens 
Internacionais 

BACEN Nacional Mensal 1947; 2014 2015 

Nota para Imprensa do Setor Externo, 
Sistema Gerenciador de Séries Temporais 
(SGST) e Séries Históricas do Balanço de 
Pagamentos 

4 4.3 T3 
Receita Cambial de Turismo 
(Anuário) 

MTUR Nacional Mensal/Anual 1990 2015 Receita Cambial de Turismo 
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(continua) 

Grupo Nº Tipo Operação estatística 
Instituição 
responsável 

Cobertura geográfica 
Periodicidade 
da coleta 

Ano da 
primeira 
coleta 

Ano da 
última 
coleta 

Nome da publicação 

5 5.1 T1 
Pesquisa de Hábitos de Consumo do 
Turismo Brasileiro 

MTUR Nacional  Eventual 2007 2009 
Pesquisa de Hábitos de Consumo do Turismo 
Brasileiro 

5 5.2 T7 
Boletim de desempenho das 
instituições financeiras federais no 
financiamento do setor de turismo 

MTUR Nacional Mensal 2003 2014 
Boletim de desempenho das instituições 
financeiras federais no financiamento do setor 
de turismo (dezembro de 2014) 

5 5.3 T3 

Movimentação de embarque e 
desembarque, nacional e 
internacional, de passageiros em 
aeroportos do Brasil 

INFRAERO e 
ANAC 

Nacional Contínua 2004 2013 

Movimentação de embarque e desembarque, 
nacional e internacional, de passageiros em 
aeroportos do Brasil - Anuário Estatístico de 
Turismo 

5 5.4 T3 
Movimentação nacional e 
internacional de passageiros em 
rodoviárias do Brasil 

ANTT Nacional Contínua 2008 2013 
Movimentação nacional e internacional de 
passageiros em rodoviárias do Brasil - Anuário 
Estatístico de Turismo 

5 5.5 T2 
Índice de Competitividade do Turismo 
Nacional 

MTUR 
Nacional, Estadual e 
Municipal 

Anual 2007 2014 
Índice de Competitividade do Turismo 
Nacional – Relatório Brasil 

5 5.6 T1 
Copa das Confederações - Brasil 2013 
– Características do público geral e da 
demanda turística internacional 

MTUR Nacional Única 2013 NA 
Copa das Confederações FIFA Brasil 2013 – 
Características do público geral e da demanda 
turística internacional 

5 5.7 T1 
Pesquisa de Demanda Turística 
Doméstica na Copa do Mundo da 
FIFA no Brasil – 2014 

MTUR 
Nacional, Estadual e 
Municipal 

Única 2014 NA 
Pesquisa de Demanda Turística Doméstica na 
Copa do Mundo da FIFA no Brasil – 2014 

5 5.8 T1 
Estudo de Demanda Internacional do 
Brasil – Copa 2014 

MTUR 
Nacional, Estadual e 
Municipal 

Única 2014 NA 
Estudo de Demanda Internacional do Brasil – 
Copa 2014 

5 5.9 T1 
Estudo da Demanda de Imprensa 
Internacional Brasil - Copa 2014 

MTUR Nacional Única 2014 NA 
Pesquisa com Imprensa Internacional durante 
a Copa do Mundo de 2014 

6 6.1 T6 
Inventario da Oferta Turística 
(INVTUR) 

MTUR 
Nacional, Estadual e 
Municipal 

Eventual NA NA Inventário da Oferta Turística 

6 6.2 T2 
Pesquisa Anual de Conjuntura 
Econômica do Turismo (PACET) 

MTUR Nacional Anual 2004 2014 
Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do 
Turismo 

6 6.3 T1 
Sondagem do Consumidor - Intenção 
de Viagem 

MTUR 

Belo Horizonte, Brasília, 
Recife, Rio de Janeiro, 
Salvador, São Paulo e Porto 
Alegre 

Mensal 2008 2015 
Sondagem do Consumidor - Intenção de 
Viagem 

6 6.4 T2 
Boletim de Desempenho Econômico 
do Turismo (BDET) 

MTUR Nacional Trimestral 2004 2015 
Boletim de Desempenho Econômico do 
Turismo  

6 6.5 T3 
Eventos Internacionais Realizados no 
Brasil, por Cidade (Anuário) 

MTUR Nacional  Anual 2004 2013 
Eventos Internacionais Realizados no Brasil, 
por Cidade 

 



 

25 
 

FGV Projetos CE Nº 2125/15  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

(conclusão) 

Grupo Nº Tipo Operação estatística 
Instituição 
responsável 

Cobertura 
geográfica 

Periodicidade da 
coleta 

Ano da 
primeira coleta 

Ano da 
última coleta 

Nome da publicação 

6 6.6 T1 
Perfil dos visitantes internacionais na 
Copa da África do Sul 2010 

MTUR Internacional Única 2010 NA World Cup – Turistas  

6 6.7 T7 
Proposta estratégica de organização 
turística para a copa do mundo 2014 

MTUR Nacional Única 2008 NA 
Proposta Estratégica de Organização 
Turística Copa do Mundo 2014 

7 7.1 T3 Locação de Automóveis ABLA Nacional Anual 2001 2013 Locação de Automóveis  

7 7.2 T3 Anuário Estatístico de Energia Elétrica EPE Nacional e Estadual Anual 2004-2006 2014 
Anuário Estatístico de Energia Elétrica 
- 2015 (ano base 2014) 

7 7.3 T6 
Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento 

Ministério das 
Cidades 

Nacional, Estadual e 
Municipal 

Anual 1995-2002 2013 
Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento - Série Histórica 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 
 



 

26 
 

FGV Projetos CE Nº 2125/15  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo 

ou revelar o seu conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 - Fichas de metadados 

 

 

 

  



 

27 
 

FGV Projetos CE Nº 2125/15  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo 

ou revelar o seu conteúdo. 

FICHA DE METADADOS 1.1 - Pesquisa sobre o turismo receptivo e emissivo internacional. Pesquisa 
de Demanda Turística Internacional 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Pesquisa sobre o turismo receptivo e emissivo internacional. Pesquisa de Demanda Turística 
Internacional. 
Tipo de fonte de dados: T.1. Estatísticas derivadas de pesquisa, a partir da perspectiva da demanda 
turística. 
Descrição:  
Pesquisa busca identificar o perfil e gasto turístico dos turistas não residentes no Brasil e de brasileiros 
residentes no exterior que visitam o Brasil (Receptivo). Avalia ainda o perfil e gastos de brasileiros e 
estrangeiros residentes no Brasil que viajam ao exterior (emissivo). 
A pesquisa avalia o perfil dos turistas que visitam o Brasil por meio da aplicação de um questionário 
impresso nos 15 aeroportos internacionais do Brasil e em 12 pontos de fronteira terrestre. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Ministério do Turismo (MTUR). 
Unidade responsável dentro da instituição: Departamento de Estudos e Pesquisas (DEPES). 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), 
Departamento de Polícia Federal (DPF), Infraero, Receita Federal e apoio dos órgãos oficiais de turismo 
dos Estados. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional e Estadual. 
Periodicidade da coleta: Anual. 
Período de referência da primeira investigação: 1998. 
Período de referência da última investigação: 2013. 

CONCEITOS 
Temas: Pesquisa é realizada com o intuito de obter informações sobre o perfil do turista e gasto turístico 
dos turistas não residentes no Brasil e de brasileiros residentes no exterior que visitam o Brasil. 
Variáveis estudadas:  

 Gasto total e médio per capita dia US$ - (Brasil, país de residência e destino visitado) 
 Permanência média (Brasil, país de residência e destino visitado) 
 Residência permanente; 
 Motivo principal de viagem; 
 Principais motivações de viagem a lazer; 
 Meios de hospedagem utilizados na cidade em que permaneceu mais tempo; 
 Composição do grupo turístico; 
 Destinos mais visitados por motivo de viagem; 
 Organização da viagem - Fonte de informações sobre o país, utilização de agência de viagem; 
 Fidelização ao destino - Intenção de retorno, frequência de visita ao Brasil e preferência de viagem 

a lazer;  
 Grau de satisfação em relação a viagem; 
 Avaliação dos atrativos e a infraestrutura turística e urbana; 
 Perfil socioeconômico do visitante - Grau de instrução, idade e renda média mensal; 
 Conhecimento da Marca Brasil; 
 Uso de internet para obter informações ou adquirir produtos turísticos no Brasil. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Estudo da Demanda Turística Internacional. 
Editor: Ministério do Turismo (MTUR). 
Periodicidade: 2013. 
Defasagem da publicação: ND. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/demanda_turistica/internacional/ 
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OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
 Em geral, a pesquisa está em conformidade com as recomendações internacionais. As 

recomendações para a melhoria desta operação serão feitas dentro das propostas de renovação 
das operações parte do Plano Nacional Estratégico de Estatísticas Turísticas, que dão 
continuidade às recomendações do PROJETO CONESUL. 

 A pesquisa dispõe de dados com representatividade estatística para algumas Unidades da 
Federação, pois os tamanhos das amostras são insuficientes para várias delas. Note-se que a 
amostra foi definida para garantir esta significância em nível estadual. 

 O banco de dados permite calcular indicadores básicos, tais como o número de turistas 
internacionais no Estado, por país de residência e meio de transporte, o número de pernoites, 
permanência média, despesa média por pessoa e por dia. Também é possível obter a 
caracterização básica destes turistas, tais como: motivo da viagem, tipo de hospedagem, 
organização da viagem entre outras. 

 O MTUR dispõe de arquivos de dados desagregados que permitem a geração de resultados com 
dados extrapolados para município e Estado. Caso dos estimados para o agrupamento de 
municípios no processo de categorização. 

 A pesquisa não estuda o tipo de viajante excursionista, nem inclui aqueles visitantes que chegam 
por via marítima nos cruzeiros. 
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FICHA DE METADADOS 1.2 - Contagem do Fluxo Turístico Internacional no Brasil 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Contagem do Fluxo Turístico Internacional no Brasil.  
Tipo de fonte de dados: T1. Estatísticas derivadas de pesquisa, a partir da perspectiva da demanda 
turística. 
Descrição:  
Complemento da Pesquisa de Perfil do Turismo Receptivo Internacional no Brasil, que fornece as 
informações sobre nacionalidade e país de residência do turista não residente e o resto das variáveis 
básicas de caracterização de turismo.  
 
Os dados expandidos da pesquisa de contagem aérea realizada durante o ano fornecem informações para 
ajuste na base do número de brasileiros que residem no exterior.  

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Ministério do Turismo (MTUR). 
Unidade responsável dentro da instituição: Departamento de Estudos e Pesquisas (DEPES). 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), 
Departamento de Polícia Federal (DPF), Infraero, Receita Federal e apoio dos órgãos oficiais de turismo 
dos Estados. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional. 
Periodicidade da coleta: Anual. 
Período de referência da primeira investigação: 1998. 
Período de referência da última investigação: 2013. 

CONCEITOS 
Temas: Conversão nacionalidade - país de residência. 
 
Variáveis estudadas:  
Nº de voo; Unidade da Federação de residência, no caso dos residentes no Brasil; País de residência para 
os residentes no exterior; Nacionalidade do passaporte utilizado para entrar no Brasil - Brasileiro ou 
estrangeiro. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: ND 
Editor: ND. 
Periodicidade: ND. 
Defasagem da publicação: ND. 
Link de acesso por meio da internet: ND 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
 A contagem está de acordo com as recomendações internacionais, e seu principal objetivo é servir 

como informação secundária para identificar e calcular os brasileiros residentes no exterior. Assim, 
permite-se que a estimativa de chegadas de turistas não residentes também possa incluir os 
nacionais brasileiros que vivem no estrangeiro. 

 A pesquisa de contagem do fluxo de turistas é realizada nos pontos de migração aéreos, não 
havendo operação nos pontos de migração terrestre. 

 Há necessidade de retomada e renovação das operações a serem realizadas nos pontos de 
fronteira terrestre. 
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FICHA DE METADADOS 1.3 - Caracterização e dimensionamento do turismo doméstico no Brasil 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Caracterização e dimensionamento do turismo doméstico no Brasil  
Tipo de fonte de dados: T1. Estatísticas derivadas de pesquisa, a partir da perspectiva da demanda 
turística. 
Descrição:  
Pesquisa direta domiciliar realizada com o intuito de caracterizar o perfil socioeconômico do turista interno, 
seu comportamento de viagem, motivações preferências e interesses e dimensionar o consumo do turismo 
doméstico no Brasil.  

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Ministério do Turismo (MTUR). 
Unidade responsável dentro da instituição: Departamento de Estudos e Pesquisas (DEPES). 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional. 
Periodicidade da coleta: Anual. 
Período de referência da primeira investigação: 1998. 
Período de referência da última investigação: 2010/2011. 

CONCEITOS 
Temas: Viagem doméstica, viagem rotineira, viagem internacional. 
 
Variáveis estudadas:  
Número de residentes no país que realizaram pelo menos uma viagem no ano; Número de viagens por tipo 
de motivação; Motivos porque não viajam; Principais centros emissores e receptores de turistas em nível 
de UFs e de principais destinos; Matriz de origem e destino dos turistas domésticos em nível macro região 
e de UF; Estimação dos gastos gerados pelo turismo interno; Padrões de sazonalidade das viagens - 
Consumo dos diferentes tipos de viagens - domésticas, rotineiras (viagens realizadas pelo menos 10 vezes 
para o mesmo destino no período de um ano) e internacionais - Caracterização do perfil das viagens a 
lazer, negócios e por outros motivos e principal viagem; Caracterização da principal viagem realizada nos 
últimos 12 meses; Caracterização das viagens de lazer, negócios, outros motivos e da principal viagem 
doméstica; Motivo das viagens; Meios de hospedagem utilizados; Meios de transportes utilizados; 
Localidades visitadas (matriz de origem e destino); Permanência média; Número de viagens; Gastos 
turísticos nas viagens; Composição do grupo turístico; Utilização de serviços de agência de viagem; 
Avaliação de serviços e infraestrutura turística destinos das principais viagens; Realização de outros tipos 
de viagem (excursão, rotineira ou internacional). Desejo de viagens futuras; Perfil sócio demográfico dos 
turistas e não turistas. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Caracterização e dimensionamento do turismo doméstico no Brasil.  
Editor: Ministério do Turismo (MTUR). 
Periodicidade: Intermitente. 
Defasagem da publicação: 6 meses. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/demanda_turistica/domestica/ 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
A Pesquisa de Turismo Doméstico tem como população alvo de pesquisa o conjunto de domicílios 
particulares permanentes (DPP) situados nas áreas urbanas do país compreendendo 137 municípios (110 
selecionados + 27 municípios de capital). 
 
Em geral, a pesquisa está em conformidade com as recomendações internacionais. O período de referência 
para as viagens realizadas é de 12 meses, de modo que o erro causado pela falta de recordação é claro. 
 
Oferecem dados com significação para algumas Unidades da Federação, apesar dos tamanhos das 
amostras serem insuficientes para algumas delas. 
 
É recomendável a redução da periodicidade de publicação para períodos inferior ao anual. 
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FICHA DE METADADOS 1.4 - Sistema Nacional de Registro de Hóspedes (SNRHos) 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Sistema Nacional de Registro de Hóspedes (SNRHos). 
Tipo de fonte de dados: T6. Banco de dados. 
Descrição:  
Segundo informação oficial do Ministério do Turismo (MTUR), o SNRHos é o sistema criado para 
informatizar a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH). Deverá permitir que o tratamento dos 
dados coletados nos meios de hospedagem, gerem indicadores de ocupação hoteleira e caracterização do 
perfil dos hóspedes.  

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Ministério do Turismo (MTUR). 
Unidade responsável dentro da instituição: Coordenação Geral de Competitividade e Inovação (CGCI). 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação 
(CGTI/MTUR). 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional, estadual e municipal. 
Periodicidade da coleta: Contínua. 
Período de referência da primeira investigação: ND. 
Período de referência da última investigação: ND. 

CONCEITOS 
Temas:  
Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH). 
  
Variáveis estudadas:  
FNRH. 
 
Estabelecimento - nº leitos, nº Unidade Habitacional (UH), Entradas de hóspedes por dia, Saídas de 
hóspedes por dia, nº hospedados por dia, UH ocupadas por dia. 
 
Hóspede 
Profissão, nacionalidade, idade, sexo, residência permanente (cidade, estado, país), última procedência, 
próximo destino, motivo da viagem, meio de transporte, data entrada, data saída, acompanhantes. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: ND. 
Editor: ND. 
Periodicidade: ND. 
Defasagem da publicação: ND. 
Link de acesso por meio da internet: ND. 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
O SNRHos é um sistema composto de registro administrativo que pode ter caráter estruturante para o 
governo federal em áreas como Polícia Federal, ABIN, Anvisa, entre outros. Contudo, no atual estágio não 
pode ser tratada como operação de caráter estatístico. Conforme descrição do termo de referência, a base 
de dados não pode ser utilizada como universo estatístico para gerar amostra aleatória por não dispor de 
cobertura robusta e abrangente. Orientada por padrões estatísticos que garantam a confiabilidade de sua 
atualização na exploração de dados. 
 
O sistema teve início das operações-piloto em 2012, e ainda está fase de implantação. Sua cobertura é 
insuficiente e pouca robusta em termos de abrangência territorial e irregular quanto à entrada de dados 
relativos a movimentação de hóspedes nos meios de hospedagem. 
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FICHA DE METADADOS 1.5 - Cadastramento dos Prestadores de Serviços Turísticos e Guias de Turismo 
(CADASTUR) 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Cadastramento dos Prestadores de Serviços Turísticos e Guias de Turismo (CADASTUR)  
Tipo de fonte de dados: T4. Censos e diretórios  
Descrição:  
O CADASTUR visa promover o ordenamento, a formalização e a legalização dos prestadores de serviços 
turísticos no Brasil, por meio do cadastro de empresas e profissionais do setor. 
 
O Sistema recebe cadastros obrigatórios dos prestadores de serviços turísticos das seguintes atividades: 
Meios de Hospedagem (albergue, condo-hotel, flat, hotel urbano, hotel de selva, hotel fazenda, hotel 
histórico, pousada, resort e cama & café); Agências de Turismo; Transportadoras Turísticas; Organizadoras 
de Eventos; Parques Temáticos; Acampamentos Turísticos; Guias de Turismo. 
 
Em caráter opcional, também podem se cadastrar: Restaurantes, Cafeterias e Bares; Centros de 
Convenções; Parques Aquáticos; Estruturas de Apoio ao Turismo Náutico; Casas de Espetáculo; 
Prestadoras de Serviços de Infraestrutura para Eventos; Locadoras de Veículos para Turistas; Prestadoras 
Especializadas em Segmentos Turísticos.  

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Ministério do Turismo (MTUR). 
Unidade responsável dentro da instituição: Coordenação-Geral de Competitividade e Inovação 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Secretarias Estaduais de Turismo - Órgãos delegados. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional, estadual e municipal. 
Periodicidade da coleta: Contínua. 
Período de referência da primeira investigação: ND. 
Período de referência da última investigação: 2015. 

CONCEITOS 
Temas:  
O cadastro de cada empresa deve ser compatível com a atividade principal ou secundária declarada de 
acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Atualmente é utilizada como 
referência a CNAE-Subclasses 2.1. 
 
À cada empresa (prestador de serviços turísticos) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) é 
permitido o cadastro em mais de uma atividade econômica (hotéis, restaurantes, serviços turísticos etc). 
Isto é, a cada CNPJ o prestador de serviços turísticos poderá estar vinculado a mais de uma atividade 
turística. 
 
Variáveis estudadas:  
 CNPJ, Razão social, Nome fantasia, situação, representante legal, certificado, endereço, CEP, Bairro, 

Cidade, UF, Telefone, e-mail, website; 
 Meio de Hospedagem: Tipo, Número total de UH, Número total de leitos; 
 Acampamento turístico: Capacidade máxima (número de pessoas), Período funcionamento; 
 Restaurantes, Cafeterias e Bares: Tipo, Especialidade, Tipo de culinária por região, Capacidade; 
 Transportadora: Tipo de veículo, Quantidade.  

DIVULGAÇÃO 
Nome: Sistema CADASTUR – Online.  
Editor: Ministério do Turismo (MTUR). 
Periodicidade: Contínua. 
Defasagem da publicação: NA. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/anuario/ 
http://www.cadastur.turismo.gov.br/cadastur/PesquisarEmpresas.MTUR 

http://www.cadastur.turismo.gov.br/cadastur/PesquisarEmpresas.MTUR
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OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
O CADASTUR não é um diretório nem uma operação estatística. É um cadastro administrativo das 
empresas e estabelecimentos de todas as classes de atividades turísticas consideradas compatíveis com 
a atividade principal ou secundária. 
 
A comparação dos números do CADASTUR com os do CEMPRE (IBGE), indicam que a cobertura do 
cadastro é rarefeita e representa somente uma pequena parte do diretório do CEMPRE. 

 
  



 

34 
 

FGV Projetos CE Nº 2125/15  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo 

ou revelar o seu conteúdo. 

FICHA DE METADADOS 1.6 - Anuário Estatístico de Turismo 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Anuário Estatístico de Turismo. 
Tipo de fonte de dados: T7. Publicações gerais com conteúdo turístico. 
Descrição:  
A publicação apresenta uma compilação de informações anuais relativas ao comportamento de diversos 
setores da área turística, entre eles: fluxo mensal de turistas estrangeiros para o Brasil pelos principais 
portões de entrada, via de acesso, residência permanente e informações sobre as características de seu 
perfil, movimentação de passageiros, evolução do turismo internacional e resultados econômicos da 
atividade. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Ministério do Turismo (MTUR). 
Unidade responsável dentro da instituição: Departamento de Estudos e Pesquisas (DEPES). 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Coordenação-Geral de Competitividade e Inovação (CGCI) 
e Coordenação-Geral de Tecnologia de Informação. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional, Estadual e Municipal. 
Periodicidade da coleta: Anual. 
Período de referência da primeira investigação: 1971 
Período de referência da última investigação: 2013. 

CONCEITOS 
Temas:  
Cobertura geral de variadas fontes de informações sobre estatísticas de turismo no Brasil. 
Variáveis estudadas:  
Conjunto de resultados estatísticos disponíveis como: 

 Chegadas de turistas ao Brasil segundo continentes e países de residência permanente, por vias 
de acesso: total, aérea, marítima, terrestre e fluvial; 

 Chegadas de turistas ao Brasil segundo continentes e países de residência permanente, por mês; 
 Chegadas de turistas ao Brasil, segundo continentes e países de residência permanente - Via 

aérea, por mês; 
 Chegadas de turistas ao Brasil, segundo continentes e países de residência permanente - Via 

marítima, por mês; 
 Chegadas de turistas ao Brasil, segundo continentes e países de residência permanente - Via 

terrestre, por mês; 
 Chegadas de turistas ao Brasil, segundo continentes e países de residência permanente - Via 

fluvial, por mês; 
 Chegadas de turistas para cada UF, segundo continentes e países de residência permanente, por 

vias de acesso: total, aérea, marítima, terrestre e fluvial; 
 Chegadas de turistas para cada UF, segundo continentes e países de residência permanente, por 

mês; 
 Chegadas de turistas para cada UF, segundo continentes e países de residência permanente - Via 

aérea, marítima, terrestre ou fluvial, por mês.  
Demanda internacional receptiva - Gasto total e médio per capita dia US$ - (Brasil, país de residência e 
destino visitado); Permanência média (Brasil, país de residência e destino visitado); Residência 
permanente; Motivo principal de viagem; Principais motivações de viagem a lazer; Meios de hospedagem 
utilizados na cidade em que permaneceu mais tempo; Composição do grupo turístico; Destinos mais 
visitados por motivo de viagem; Organização da viagem - Fonte de informações sobre o país, utilização de 
agência de viagem; Fidelização ao destino - Intenção de retorno, frequência de visita ao Brasil e preferência 
de viagem a lazer; Grau de satisfação em relação a viagem; Avaliação dos atrativos e a infraestrutura 
turística e urbana; Perfil socioeconômico do visitante - Grau de instrução, idade e renda média mensal; 
Conhecimento da Marca Brasil; Uso de internet para obter informações ou adquirir produtos turísticos no 
Brasil. 
Movimentação nacional e internacional de passageiros em aeroportos do Brasil. 
Movimentação nacional e internacional de passageiros em rodoviárias do Brasil. 
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Equipamentos, prestadores de serviços turísticos e profissionais da área de turismo cadastrados no 
Ministério do Turismo. 
Eventos internacionais realizados no Brasil, segundo dados da International Congress & Convention 
Association (ICCA). 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Anuário Estatístico de Turismo. 
Editor: Ministério do Turismo (MTUR). 
Periodicidade: Anual. 
Defasagem da publicação: 1 ano. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/anuario/index.html 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
Integra anualmente as estatísticas relacionadas com o setor turístico. No marco do novo desenvolvimento 
do Sistema Nacional de Informação Turística (SITUR), será necessário redesenhar o Anuário com os novos 
conteúdos ajustados a futura renovação das operações estatísticas do SITUR. 
 
É recomendável que o Anuário tenha uma estrutura de informação cujo eixo central seja os conteúdos-
chave do SITUR, complementados com dados mais específicos ou sem tanta importância. 
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FICHA DE METADADOS 1.7 - Chegadas de Turistas não Residentes ao Brasil. 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Chegadas de Turistas não residentes ao Brasil. 
Tipo de fonte de dados: T3. Estatísticas derivadas de processos administrativos. 
Descrição:  
Estimativa do número de chegadas de turistas não residentes ao Brasil, por continente e país de residência. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Ministério do Turismo (MTUR). 
Unidade responsável dentro da instituição: Departamento de Estudos e Pesquisas (DEPES). 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Departamento de Polícia Federal (DPF), Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas (FIPE). 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional, Estadual. 
Periodicidade da coleta: Anual. 
Período de referência da primeira investigação: 1971 
Período de referência da última investigação: 2013. 

CONCEITOS 
Temas/Variáveis estudadas:  

 Chegadas de turistas ao Brasil segundo continentes e países de residência permanente, por vias 
de acesso: total, aérea, marítima, terrestre e fluvial; 

 Chegadas de turistas ao Brasil segundo continentes e países de residência permanente, por mês; 
 Chegadas de turistas ao Brasil, segundo continentes e países de residência permanente - Via 

aérea, por mês; 
 Chegadas de turistas ao Brasil, segundo continentes e países de residência permanente - Via 

marítima, por mês; 
 Chegadas de turistas ao Brasil, segundo continentes e países de residência permanente - Via 

terrestre, por mês; 
 Chegadas de turistas ao Brasil, segundo continentes e países de residência permanente - Via 

fluvial, por mês. 
 
Os dados a seguir estão disponíveis para as seguintes UF: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Esse dado difere em relação à UF já que, em alguns casos, não há 
acesso fluvial ou terrestre para determinada UF, por exemplo. Os dados das demais UF são apresentados 
de forma agregada. 

 Chegadas de turistas para cada UF, segundo continentes e países de residência permanente, por 
vias de acesso: total, aérea, marítima, terrestre e fluvial; 

 Chegadas de turistas para cada UF, segundo continentes e países de residência permanente, por 
mês; 

 Chegadas de turistas para cada UF, segundo continentes e países de residência permanente - Via 
aérea, marítima, terrestre ou fluvial, por mês.  

DIVULGAÇÃO 
Nome: Chegadas de Turistas não residentes ao Brasil - Anuário Estatístico de Turismo. 
Editor: Ministério do Turismo (MTUR). 
Periodicidade: Anual. 
Defasagem da publicação: 6 meses. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/anuario 
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OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
Dados com recorte para as UF com maior fluxo de turistas. 
 
É preciso verificar se o filtro inclui todos os visitantes, conforme as recomendações internacionais sobre 
estatísticas do turismo, ou exclui alguns deles. 
 
Conversão da nacionalidade ao país de residência: tem como fonte original um banco de dados baseado 
na nacionalidade, utilizam-se os resultados obtidos na pesquisa de “Contagem” para converter 
nacionalidade em país de residência permanente. 
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FICHA DE METADADOS 1.8 - Registros Administrativos Diários de Migração (entrada e saída de 
estrangeiros e brasileiros)  

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Registros Administrativos Diários de Migração (entrada e saída de estrangeiros e brasileiros) 
Coletados nos Postos de Fronteira. 
Tipo de fonte de dados: T3. Estatísticas derivadas de processos administrativos. 
Descrição:  
A base de dados é composta pelos registros administrativos de migração coletados no Sistema de Tráfego 
Internacional (STI), do Departamento de Polícia Federal (DPF). Também integram a base disponibilizada 
mensalmente pela Polícia Federal os dados existentes nas fichas preenchidas em papel, ainda em uso, 
nas localidades onde o STI ainda não foi instalado. 
 
Os dados são provenientes dos registros administrativos diários de migração (entrada e saída de 
estrangeiros e brasileiros) coletados nos postos de fronteira: aérea, terrestre, marítima e fluvial, em pontos 
onde está instalado o Sistema de Tráfego Internacional (STI), que realiza leitura eletrônica de passaportes. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Departamento de Polícia Federal (DPF). 
Unidade responsável dentro da instituição: Diretoria de Estudos e Pesquisas (DEPES). 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Coordenação Geral de Polícia de Imigração (CGPI), 
Coordenação Geral de Tecnologia de Informação (CGTI). 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional. 
Periodicidade da coleta: Contínua. 
Período de referência da primeira investigação: ND. 
Período de referência da última investigação: 2003 

CONCEITOS 
Temas:  
Separação de dados por tipo de passaporte utilizado pelos viajantes internacionais, no procedimento de 
migração (estrangeiro ou brasileiro) e posto de fronteira. 
Formato CSV (comma-separated values), isto é, Excel separado por vírgulas, em arquivos com até 500 mil 
registros. 
 
Variáveis estudadas:  
Tipo de movimento, Data/hora registro entrada e saída, Local de acesso, Tipo de transporte, Tipo de 
fronteira, Data de transporte, Data de nascimento, Sexo, País de Nacionalidade, Classificação. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: NA. 
Editor: NA. 
Periodicidade: NA. 
Defasagem da publicação: NA. 
Link de acesso por meio da internet: NA. 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
Cabe ressaltar que o sistema Adabas Database Management System (ADABAS) onde são inseridos e 
estão armazenados os dados das fichas de migração em papel, ainda não incluídos no STI, apresenta 
baixa cobertura de digitação dos dados, e representou, em 2013, somente cerca de 0,7% do volume total 
de dados recebidos. 
 
Os registros administrativos são diários e o repasse das informações ao Ministério do Turismo (MTUR) é 
mensal, desde setembro de 2011. A utilização direta desta informação para fins estatísticos relacionados 
ao turismo deve seguir algumas recomendações básicas, descritas a seguir.  
 
1. A variável de referência na base de dados, derivada do passaporte, é a "nacionalidade". Seria desejável 
negociação com a Polícia Federal para inclusão de campo de identificação da variável "País de 
Residência". 
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2. A DPF oferece dois bancos de dados diferentes – o primeiro com a informação de passaportes brasileiros 
e o segundo de passaportes estrangeiros. Recomenda-se a verificação das informações das bases, 
seguindo as seguintes estruturas: em uma nova base referente a país de residência, os brasileiros 
residentes no exterior devem ser alocados junto aos estrangeiros residentes no exterior e os estrangeiros 
residentes no Brasil junto aos brasileiros residentes no Brasil. 
 
3. A classificação do viajante como "turista" está baseada no tipo de visto entregue pela DPF a cada viajante 
(turista, temporário e outros, ligado à razão da viagem vinculada a Lei de Estrangeiros). 
 
Deve-se analisar mais profundamente se esse método consegue diferenciar os visitantes de outros 
viajantes, conforme as recomendações internacionais. 
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FICHA DE METADADOS 2.1 - Sistema Integrado de Informações sobre o Mercado de Trabalho no Setor 
Turismo (SIMT) 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Sistema Integrado de Informações sobre o Mercado de Trabalho no Setor Turismo (SIMT). 
Tipo de fonte de dados: T5. Sínteses estatísticas. 
Descrição:  
Segundo informação oficial do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o estudo é resultado de 
parceria entre o Ministério do Turismo (MTUR) e o IPEA e tem a finalidade de dimensionar e caracterizar 
a mão de obra formal e informal empregada nas Atividades Características do Turismo (ACT) - alojamento, 
alimentação, transporte aéreo, transporte terrestre, transporte aquaviário, agências de viagem, aluguel de 
transporte, e cultura e lazer - a partir da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), além de acompanhar sua evolução, a participação relativa de 
cada atividade no total de ocupações no turismo e na economia. 
 
As estimativas da ocupação formal do setor turismo são feitas a partir do cruzamento dos dados sobre o 
número de ocupados declarados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), para um conjunto selecionado de atividades, com os coeficientes de demanda 
turística que expressam a porcentagem de atendimento a turistas no estabelecimento, para os doze meses 
do ano. A pesquisa de campo realizada pelo IPEA no âmbito do Sistema Integrado de Informações sobre 
o Mercado de Trabalho no Setor de Turismo (SIMT), tem como objetivo atualizar os coeficientes de 
demanda turística utilizados para o cálculo das estimativas de ocupação no setor. 
 
A definição do universo dos estabelecimentos utilizados na segunda pesquisa de campo conduzida pelo 
IPEA foi feita com base nos dados da RAIS 2008. Para reconhecimento dos dados cadastrais dos 
estabelecimentos a serem utilizados nas entrevistas por telemarketing, utilizou-se o Cadastro de 
Estabelecimentos Empregadores (CEE), de outubro de 2009. 
 
As dimensões e características dos trabalhadores informais só podem ser conhecidas com o uso de dados 
oriundos dos domicílios, notadamente os provenientes do Censo Demográfico (CD) ou da PNAD. As 
estimativas da ocupação informal são feitas a partir de multiplicadores da relação ocupação 
informal/ocupação formal calculados em base nos dados da PNAD cruzados com estimativas da ocupação 
formal. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 
Unidade responsável dentro da instituição: Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e 
Ambientais. 
Outras unidades ou instituições envolvidas: MTUR e MTE. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional, Estadual e Municipal. 
Periodicidade da coleta: Contínua. 
Período de referência da primeira investigação: 2006. 
Período de referência da última investigação: 2015. 

CONCEITOS 
Temas:  
Atividades Características do Turismo (ACTs), ocupação formal, ocupação informal, coeficiente de 
atendimento a turistas, emprego nas ACTs relacionado ao consumo de turistas, emprego total nas ACTs, 
CNAE 2.0, multiplicadores da relação ocupação informal/ocupação formal. 
 
Variáveis estudadas:  
Pesquisa: Identificação do estabelecimento, atividade principal, atividade secundária, se funcionou ou não 
no ano anterior, meses de funcionamento do estabelecimento, tipo de clientela (turistas e residentes) 
atendida prioritariamente pelo estabelecimento, percentual de atendimento por tipo de cliente em cada 
“temporada, meses de “temporada” alta, média e baixa (em relação ao percentual de atendimento a 
turistas), total de empregados no estabelecimento com carteira de trabalho assinada”. 
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Os registros administrativos possibilitam conhecer os principais atributos demográficos (sexo, idade, 
escolaridade) e ocupacionais da mão-de-obra nas ACTs (rendimento, dimensão do estabelecimento, tempo 
de serviço, ocupação). 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Estimativas da dimensão da mão de obra formal e informal ocupada no setor turismo, a partir dos 
dados da RAIS e da PNAD e posteriores, para o Brasil, Região Centro-Oeste e Distrito Federal. 
Editor: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA. 
Periodicidade: Anual. 
Defasagem da publicação: Mensal: 2 meses; Anual: 15 meses. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2971&Itemid=33 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
O SIMT deve ser uma das operações de referência na definição de estatísticas do SITUR, pois permite 
comparar estimativas produzidas por diferentes fontes, integrá-las e aprofundar suas análises. É uma 
operação-chave para estimativas de emprego e aproximações da Conta Satélite. 
 
Segundo as IRTS 2008, há duas formas de mensurar o emprego relacionado ao turismo. A primeira 
considera a totalidade das ocupações nas ACTs, independentemente de estas ocupações estarem 
relacionadas ao consumo de turistas ou não. A segunda consiste em contabilizar apenas o “emprego 
estritamente relacionado aos bens e serviços adquiridos por visitantes”, mas não se restringe apenas às 
ACTs.  
 
Apesar de a segunda forma fornecer uma visão mais realista da dimensão do mercado de trabalho do 
turismo, seu cálculo exige informações relativas ao consumo turístico que, na maioria das vezes, não estão 
disponíveis nos países. Tendo isso em vista, no Brasil, muitas das estatísticas referentes ao mercado de 
trabalho no turismo adotam a primeira forma, o que às vezes leva a percepções superdimensionadas do 
setor. 
Enquanto os dados sobre emprego nas ACTs, sem coeficiente, estão disponíveis até o nível local 
(municipal), os dados sobre o emprego no turismo, com coeficiente, estão disponíveis apenas até o nível 
Estadual, tendo em vista que a amostra da pesquisa do IPEA não possibilita estimar coeficientes nesse 
nível de desagregação. Os dados sobre emprego no turismo com coeficientes, que partem de dados 
amostrais, são mais realistas em termos do tamanho do setor. As estatísticas de emprego nas ACTs sem 
coeficiente, que são censitárias, podem levar a um superdimensionamento da magnitude do setor. Assim, 
ambas as abordagens são válidas e, de acordo com o objetivo da análise, uma ou outra pode ser mais 
adequada. 
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FICHA DE METADADOS 2.2 - Texto para discussão - Mensuração do Emprego no Setor Turismo no Brasil: 
do nível nacional ao regional e local 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Texto para discussão - Mensuração do Emprego no Setor Turismo no Brasil: do nível nacional ao 
regional e local. 
Tipo de fonte de dados: T3 Relatório, informação administrativa e pesquisa. 
Descrição:  
Desde 2003, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) desenvolve um sistema de informação 
sobre o mercado de trabalho no setor de turismo por meio da utilização de um registro administrativo – a 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) – como sua principal fonte de dados. Este projeto tem sido 
realizado em cooperação com o Ministério do Turismo (MTUR), e mostra que os registros administrativos 
constituem rica fonte de dados a partir da qual estatísticas subnacionais valiosas para o turismo podem ser 
derivadas de forma relativamente barata. 
 
As estatísticas gerais do emprego no setor são apresentadas para o nível nacional, regional e local com 
seus respectivos mapas. Estatísticas comparativas de emprego e características dos trabalhadores e 
estabelecimentos são dadas, então, para Brasil, Bahia, Salvador e cidades turísticas da Bahia como caso 
ilustrativo da análise de dados em diferentes níveis geográficos. Por fim, as principais conclusões são 
apresentadas com indicação de pesquisas futuras do turismo. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: IPEA. 
Unidade responsável dentro da instituição: Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e 
Ambientais. 
Outras unidades ou instituições envolvidas: MTUR. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional, Estadual e Municipal. 
Periodicidade da coleta: Contínua. 
Período de referência da primeira investigação: ND. 
Período de referência da última investigação: 2015. 

CONCEITOS 
Temas:  
Número de empregos; Número de estabelecimentos; Massa salarial. Remuneração média. Taxa de 
dependência do turismo. 
 
Variáveis estudadas:  
Número de empregos nas ACT, Número de estabelecimentos, Massa salarial, Razão entre remuneração 
média nas ACT e na economia e Remuneração média nas ACT/ Remuneração. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Mensurando o Emprego no Setor Turismo no Brasil: do nível nacional ao regional e local - Texto 
para discussão. 
Editor: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 
Periodicidade: Anual. 
Defasagem da publicação: ND. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2073.pdf 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
A metodologia aplicada na pesquisa é de grande importância para a medição do emprego turístico no nível 
subnacional. Já se estabelece como um antecedente inovador para o desenvolvimento do SITUR. 
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FICHA DE METADADOS 2.3 - Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 
Tipo de fonte de dados: T3. Estatísticas derivadas de processos administrativos. 
Descrição:  
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), foi 
instituída pelo Decreto no 76.900, de 23/12/75. A RAIS tem por objetivo o suprimento às necessidades de 
controle da atividade trabalhista no país, e ainda, o provimento de dados para a elaboração de estatísticas 
do trabalho e a disponibilização de informações do mercado de trabalho às entidades governamentais. Os 
dados coletados pela RAIS constituem expressivos insumos para atendimento das necessidades: da 
legislação da nacionalização do trabalho; de controle dos registros do FGTS; dos Sistemas de Arrecadação 
e de Concessão e Benefícios Previdenciários; de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial; e, de 
identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP. 
 
Constitui um levantamento importante do ponto de vista estatístico, já que fornece informações 
quantitativas e qualitativas anuais sobre o emprego formal até o nível municipal, possibilitando inclusive 
que, nesse nível, possam ser conhecidas desagregações do emprego para atividades econômicas da 
CNAE em cinco dígitos.  
 
O tratamento estatístico das informações captadas pela RAIS permite que os dados divulgados sejam 
fracionados em nível de município, classe de atividade econômica e ocupação. Os dados de RAIS 
encontram-se organizados de modo que cada relação de trabalho formal declarada (constituída por um 
trabalhador e um estabelecimento empregador) é registrada na base. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: MTE. 
Unidade responsável dentro da instituição: Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho.  
Outras unidades ou instituições envolvidas: NA. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional, Estadual e Municipal. 
Periodicidade da coleta: Contínua. 
Período de referência da primeira investigação: 1976. 
Período de referência da última investigação: 2014. 

CONCEITOS 
Temas:  
Emprego total nas Atividades Características do Turismo (ACT), Ocupação formal. 
 
Variáveis estudadas:  
Grupos de variáveis relativas ao estabelecimento (atividade econômica, localização geográfica, tamanho), 
ao trabalhador (gênero, escolaridade, idade, nacionalidade) e ao próprio vínculo (data e tipo de admissão, 
data e causa de rescisão, ocupação, remuneração, horas trabalhadas, tempo de emprego). 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET). 
Editor: MTE. 
Periodicidade: Anual. 
Defasagem da publicação: ND. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_anuario_rais/anuario.htm  

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
O uso direto dessa fonte administrativa, possibilita obter informações do total do emprego formal total nas 
ACT, não do volume do emprego necessário para abastecer a atividade turística concretamente. 
 
Os Registros Administrativos possuem elevada quantidade de informações sobre o mercado de trabalho 
formal. Entretanto, recomenda-se cautela na utilização e interpretação dos dados, considerando as 
vantagens e as limitações quando do uso desse Registro Administrativo. Como ocorre com qualquer 
registro administrativo, a RAIS, além das omissões de vínculos ativos, não declarados por atraso, 

http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_anuario_rais/anuario.htm
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declaração incorreta ou não resposta – situação que pode provocar subestimação das medições em 31 de 
dezembro de cada ano – também apresenta omissão de vínculos extintos, correspondentes a unidades 
que, havendo encerrado atividades no ano x, deixaram de declarar a RAIS nos primeiros meses do ano 
x+1. Tais omissões podem ser corrigidas. 
 
A principal vantagem dessa fonte de informação é a sua abrangência, uma vez que permite o cruzamento 
de variáveis, englobando níveis ocupacionais, setoriais e geográficos, inclusive por município. 
 
O RAIS, assim como o CEMPRE, destaca-se como uma das principais fontes para a futura atualização do 
subdiretório de meios de hospedagem do SITUR. 
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FICHA DE METADADOS 2.4 - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). 
Tipo de fonte de dados: T3. Estatísticas derivadas de processos administrativos. 
Descrição:  
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Este é um registro administrativo de cobertura 
nacional, administrado pelo Ministério, complementar à Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). O 
CAGED levanta as admissões e os desligamentos celetistas ocorridos mensalmente. O CAGED foi criado 
pelo Governo Federal, através da Lei nº 4.923/65, que instituiu o registro permanente de admissões e 
dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
 
As empresas encaminham, pela internet, os dados mensalmente ao MTE. As informações se referem aos 
munícipios e às atividades econômicas e servem de suporte a várias políticas de emprego. Com as 
informações enviadas é possível saber exatamente qual o saldo de empregos no país, com detalhamento 
por Estados e regiões. 
 
Os aperfeiçoamentos ocorridos no sistema CAGED e também na metodologia de tratamento dos dados 
tornaram esse registro administrativo uma das principais fontes de informações estatísticas sobre o 
mercado de trabalho conjuntural. O CAGED apresenta desagregações idênticas às da RAIS, em termos 
geográficos, setoriais e ocupacionais, possibilitando a realização de estudos que indicam as tendências 
mais atuais. No espectro conjuntural, é a única fonte de informação com tal nível de desagregação, sendo, 
portanto, imprescindível para o balizamento das intervenções dos formuladores de políticas na esfera do 
mercado de trabalho, aumentando a eficácia e eficiência das políticas de emprego que possibilitam o 
aumento do número e da qualidade de postos de trabalho e, por conseguinte, a redução da desigualdade 
social. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: MTE. 
Unidade responsável dentro da instituição: Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho.  
Outras unidades ou instituições envolvidas: NA. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional, Estadual e Municipal. 
Periodicidade da coleta: Contínua. 
Período de referência da primeira investigação: 1965. 
Período de referência da última investigação: 2015. 

CONCEITOS 
Temas:  
Emprego total nas Atividades Características do Turismo (ACT), Ocupação formal. 
 
Variáveis estudadas:  
Conjunto de informações sobre admissões e desligamentos e estoques que possibilitam o cálculo do índice 
de emprego, taxa de rotatividade e a flutuação de emprego, desagregados em nível geográfico, setorial e 
ocupacional. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET). 
Editor: MTE. 
Periodicidade: Mensal. 
Defasagem da publicação: ND. 
Link de acesso por meio da internet:  
 http://portal.mte.gov.br/portal-pdet/home/ 
http://portal.mte.gov.br/caged/estatisticas.htm 
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OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
Os resultados do CAGED são divulgados segundo recortes: Brasil, Grandes Regiões, Unidades da 
Federação, nove Regiões Metropolitanas (Belém, Recife, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre) e Municípios; setorial: setor, subsetor, segundo a classificação 
IBGE 80 e em nível de Seção, Divisão, Grupo e Classe segundo a CNAE 1.0 E CNAE 2.0; e ocupacional: 
Grande Grupo Ocupacional, Subgrupo Principal, Subgrupo Ocupacional, Família Ocupacional e Ocupação. 
 
O CAGED apresenta percentagens de omissão de resposta mais elevadas que as da RAIS e, sobretudo, 
que as coberturas das admissões são superiores às dos desligamentos, situação que acaba 
superestimando a geração de emprego mensal. Esses problemas devem ser devidamente resolvidos para 
o CAGED passar a ser uma fonte útil de consulta no que se refere à geração e à caracterização do emprego 
formal recente. 
 
O uso direto desta fonte administrativa possibilita obter informações sobre a ocupação formal total nas 
ACT, e não das pessoas ocupadas necessárias para a oferta da atividade turística demandada. 
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FICHA DE METADADOS 2.5 - Pesquisas de Emprego e Desemprego (PED) 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Pesquisas de Emprego e Desemprego (PED). 
Tipo de fonte de dados: T2. Estatísticas derivadas de pesquisa, a partir da perspectiva da oferta turística. 
Descrição:  
Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), A Pesquisa 
de Emprego e Desemprego (PED) é um levantamento domiciliar contínuo, realizado mensalmente, desde 
1984, na Região Metropolitana de São Paulo, em convênio entre o DIEESE e a Fundação Sistema Estadual 
Análise de Dados (Seade). O reconhecimento da importância da PED como instrumento de análise da 
realidade socioeconômica concretizou-se com solicitações da implantação da Pesquisa em outras regiões 
do país, a partir de 1987.  
 
As atividades de assessoria e acompanhamento das PED regionais por parte do Seade e do DIEESE têm 
se dado de forma contínua, em convênio com diversas instituições.  
 
Atualmente, a PED é realizada no Distrito Federal e nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, Porto 
Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife e mais recentemente Fortaleza, constituindo o Sistema PED. O 
apoio financeiro e o reconhecimento institucional da PED como parte integrante do Sistema Público de 
Emprego, por parte do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT) e do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) foram inestimáveis na consolidação deste novo sistema de produção estatística. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: DIEESE. 
Unidade responsável dentro da instituição: ND. 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Fundação Seade e MTE. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Distrito Federal e nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, Porto Alegre, Belo 
Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza. 
Periodicidade da coleta: Contínua. 
Período de referência da primeira investigação: 1994. 
Período de referência da última investigação: 2014. 

CONCEITOS 
Temas:  
A elaboração da metodologia da PED (versão completa) pretendeu dar expressão a comportamentos 
típicos de um mercado de trabalho pouco estruturado, com grande disponibilidade de mão de obra e 
dinamizado por uma estrutura produtiva marcada por grandes diferenças entre as empresas (tamanho, 
tecnologia, participação no mercado etc.). 
 
Variáveis estudadas:  
 

 Contagem de trabalhadores: apenas cerca de metade dos trabalhadores é contratada segundo as 
regras vigentes, tendo acesso às garantias oferecidas pela legislação do trabalho; no entanto, a 
grande maioria está submetida a alta rotatividade, baixos salários e jornadas de trabalho extensas; 

 Trabalhadores assalariados e não assalariados: o assalariamento sem carteira de trabalho 
assinada e o trabalho autônomo constituem parte expressiva do conjunto de ocupados, cuja 
precariedade de inserção decorre da falta de acesso ao contrato de trabalho padrão, da 
descontinuidade da relação de trabalho e da instabilidade de rendimentos; 

 Benefícios: os mecanismos de proteção aos desempregados são muito limitados, em termos de 
duração e valor do benefício recebido; ademais, a proporção de trabalhadores que pode requerer 
o seguro desemprego é relativamente pequena; 

 Contrato de trabalho: os parâmetros que orientam os contratos de trabalho foram definidos em 
função do trabalhador individual, inexistindo regras que, referidas ao contrato coletivo, permitissem 
aos sindicatos negociar contratação e demissão de mão de obra. 
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DIVULGAÇÃO 
Nome: Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED). 
Editor: DIEESE. 
Periodicidade: Mensal. 
Defasagem da publicação: ND. 
Link de acesso por meio da internet: http://www.dieese.org.br/analiseped/ped.html 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
Constitui uma fonte secundaria para a análise do emprego nos ramos turísticos, mesmo que só esteja 
disponível para umas poucas regiões do país. Na área de cobertura o dado é de boa qualidade e atualizado. 
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FICHA DE METADADOS 3.1 - Pesquisa anual de serviços (PAS) 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Pesquisa anual de serviços (PAS). 
Tipo de fonte de dados: T2. Estatísticas derivadas de pesquisa, a partir da perspectiva da oferta turística. 
Descrição:  
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Pesquisa Anual de Serviços (PAS) foi 
iniciada em 1998 e insere-se no modelo das pesquisas anuais de caráter estrutural, respondendo, em 
substituição aos Censos Econômicos, pelas informações necessárias à caracterização da estrutura 
produtiva dos diversos segmentos das atividades de serviços que abrange. 
 
A Pesquisa Anual de Serviços - PAS tem por objetivo identificar as características estruturais básicas da 
atividade de serviços e suas transformações no tempo. Para tanto, pretende-se: 
 

 Construir um sistema de informações econômicas que permita a comparabilidade nos vários 
segmentos pesquisados, extraindo das empresas informações necessárias às estimativas do valor 
adicionado, empregos e salários; 

 Construir uma pesquisa contínua, que sirva de base para a elaboração de pesquisas detalhadas 
sobre segmentos específicos do setor serviços, tais como: turismo (hospedagem, agências de 
viagem, locadoras de automóveis), telecomunicações, informática etc., denominadas "Pesquisas 
Satélites"; 

 Dimensionar a distribuição regional da atividade no território nacional, fornecendo estimativas 
básicas, segundo classes de atividades econômicas selecionadas, para as Unidades da 
Federação. 

 
Fornecer as informações necessárias ao tratamento do setor serviços e seus segmentos, no Sistema de 
Contas Nacionais.  

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: IBGE. 
Unidade responsável dentro da instituição: Diretoria de Pesquisas – Coordenação de Serviços e 
Comércio. 
Outras unidades ou instituições envolvidas: NA. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional. 
Periodicidade da coleta: Anual. 
Período de referência da primeira investigação: 1998. 
Período de referência da última investigação: 2012. 

CONCEITOS 
Temas:  
Em 2007, com a entrada em vigor da CNAE 2.0, os resultados da pesquisa foram publicados na versão 
anterior da classificação de atividades, para encerrar a série na CNAE 1.0, e na nova versão, dando início 
a nova série. Unidades de investigação: empresa. 
 
Variáveis estudadas:  
Pessoal ocupado; salários, retiradas e outras remunerações; demonstrativo da receita; receitas líquidas 
de prestação de serviços; destino das vendas; gastos com material; despesas financeiras; aquisições e 
baixas de ativos tangíveis e dados de regionalização. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Pesquisa Anual de Serviços (PAS). 
Editor: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Periodicidade: Anual. 
Defasagem da publicação: 18 meses. 
Link de acesso por meio da internet:  
www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/comercioeservico/pas/pas2011/default.shtm 
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OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
Disponibilidade dos dados até 18 meses e seu conteúdo é detalhado, no tocante às informações relativas 
à estrutura da empresa e, limitado, no tocante à mão-de-obra. 
 
É uma pesquisa anual, que dá tratamento censitário para as empresas de comércio e de serviços, incluindo-
se as empresas das Atividades Características do Turismo, com 20 ou mais pessoas ocupadas e 
tratamento probabilístico às demais. As empresas pesquisadas estão desagregadas com base na 
classificação de atividades CNAE, segundo a localização. 
 
Para o Brasil e os nove estados onde se concentra um número maior de empresas, é possível um 
detalhamento das atividades segundo a CNAE a quatro dígitos, enquanto para os demais 17 estados e 
para o Distrito Federal, essa desagregação está limitada à CNAE e a três dígitos. 
 
Tem abrangência nacional, sendo que para as Unidades da Federação da Região Norte (RO, AC, AM, RR, 
PA, AP e TO) são investigadas somente as empresas do município da capital, com exceção do Pará onde 
são investigadas empresas sediadas na Região Metropolitana de Belém. 
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FICHA DE METADADOS 3.2 - Pesquisa de Serviços de Hospedagem (PSH) 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Pesquisa de Serviços de Hospedagem (PSH). 
Tipo de fonte de dados: T2. Estatísticas derivadas de pesquisa, a partir da perspectiva da oferta turística. 
Descrição:  
A Pesquisa de Serviços de Hospedagem (PSH) 2011 foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério do Turismo (MTUR). 
 
A pesquisa teve por objetivo quantificar os estabelecimentos de hospedagem, conhecer suas 
características e mensurar sua capacidade de hospedagem, em termos de número de unidades 
habitacionais e leitos, para os diversos tipos e categorias de estabelecimentos. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: IBGE. 
Unidade responsável dentro da instituição: Diretoria de Pesquisas – Coordenação de Serviços e 
Comércio. 
 Outras unidades ou instituições envolvidas: MTUR. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional, Estadual e Municipal. 
Periodicidade da coleta: Única. 
Período de referência da primeira investigação: 2011. 
Período de referência da última investigação: 2012. 

CONCEITOS 
Temas:  
Informações sobre as empresas de hospedagem. A coleta de dados da pesquisa CATI - Entrevista por 
telefone assistida por computador; PAPI - Entrevista tradicional com questionário em papel. 
 
Variáveis estudadas:  
Número de Estabelecimentos de Hospedagem, Unidades Habitacionais (UH) e Leitos disponíveis. 
 
Identificação da empresa, tipo do estabelecimento, categoria, característica, UH por tipo de acomodação, 
Leitos por tipo de acomodação,  

DIVULGAÇÃO 
Nome: Pesquisa de Serviços de Hospedagem 2011. 
Editor: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Periodicidade: Única 2011-2012. 
Defasagem da publicação: 4 meses. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/comercioeservico/psh/2011/ 
http://www.metadados.ibge.gov.br/detalhePesquisa.aspx?cod=SH 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
As informações da pesquisa são essenciais para o conhecimento desse segmento. Permitem ao setor 
privado aprofundar as análises de mercado, conhecer os tipos e categorias de estabelecimentos de 
hospedagem existentes e a capacidade do sistema de hospedagem. Aos governos, oferecem subsídios 
para o desenvolvimento de políticas públicas para o setor. 
 
É uma pesquisa pontual com cobertura geográfica parcial que, se expandida e reeditada, pode ser um 
referencial importante (tanto metodológico como analítico) para a composição do Cadastro de Meios de 
Hospedagem assim como as correspondentes pesquisas conjunturais dirigidas a esses estabelecimentos. 
 
Para o Brasil e os nove estados onde se concentra um número maior de empresas, é possível um 
detalhamento das atividades segundo a CNAE a quatro dígitos, enquanto para os demais 17 estados e 
para o Distrito Federal, essa desagregação está limitada à CNAE e a três dígitos. 
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FICHA DE METADADOS 3.3 - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e PNAD Contínua 
(trimestral) 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e PNAD Contínua (trimestral). 
Tipo de fonte de dados: T1. Estatísticas derivadas de pesquisa, a partir da perspectiva da demanda 
turística. 
Descrição:  
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o sistema de pesquisas domiciliares, 
implantado no Brasil com a criação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) tem como 
finalidade a produção de informações básicas para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do país. 
 
Desde a implantação da PNAD os temas eleitos para serem pesquisados, de forma permanente, através 
da Pesquisa Básica, foram habitação e trabalho, associados a algumas características demográficas, 
educacionais e de rendimento. 
 
O principal objetivo da PNAD continua é produzir informações contínuas sobre a inserção da população no 
mercado de trabalho e de características tais como idade, sexo e nível de instrução. 
 
A PNAD Contínua, que está em fase de implementação, substituirá as estatísticas sobre mercado de 
trabalho obtidas a partir da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) e da PNAD, potencializando os resultados 
produzidos por ambas, agregando, em relação à primeira, a cobertura do território nacional e, em relação 
à segunda, a disponibilização de informações sobre trabalho com periodicidade de divulgação que permitirá 
a análise conjuntural do tema. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: IBGE. 
Unidade responsável dentro da instituição: Coordenação de Trabalho e Rendimento. 
Outras unidades ou instituições envolvidas: NA. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional, Estadual e Municipal. 
Periodicidade da coleta: Anual. 
Período de referência da primeira investigação: 2000. 
Período de referência da última investigação: 2014. 

CONCEITOS 
Temas:  
Informações sobre trabalho e rendimentos. 
 
Variáveis estudadas:  
PNAD: Atividade e ocupação, categoria do emprego nos trabalhos principal e secundário, rendimento e 
horas trabalhadas, contribuição para instituto de previdência, tempo de permanência no trabalho principal, 
setor do emprego e área do emprego público nos trabalhos principal e secundário, tempo gasto do domicílio 
para o trabalho, local de estabelecimento do empreendimento e número de pessoas ocupadas no 
empreendimento do trabalho principal. 
 
Forma de remuneração, associação a sindicato, recebimento do seguro-desemprego das pessoas sem 
trabalho, condição de aposentado, pensionista e cuidar dos afazeres domésticos. 
 
PNAD contínua: exercício de ao menos uma hora de trabalho na semana de referência; características do 
trabalho exercido – ocupação, existência de carteira de trabalho assinada, contribuição para a previdência, 
horas habitualmente e efetivamente trabalhadas, desejo e disponibilidade para trabalhar mais horas, 
rendimentos de trabalho; características do empreendimento – atividade do empreendimento, número de 
pessoas ocupadas, registro no CNPJ; para as pessoas ocupadas ou não ocupadas – rendimentos 
domiciliares. 
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DIVULGAÇÃO 
Nome: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.  
Editor: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Periodicidade: Anual. 
Defasagem da publicação: 6 meses. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=40 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2012/default.shtm 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pnad_continua/ 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
A PNAD é a pesquisa sociodemográfica de referência em Brasil tanto por os seus conteúdos, quanto os 
seus tamanhos amostrais, e a sua rigorosidade estatística. Não coleta informação turística, mas pode ser 
de grande interesse para a produção das estatísticas do setor, tanto por seus resultados, como por suas 
características metodológicas. 
 
A PNAD contínua tem abrangência nacional, com recortes para Grandes Regiões, Unidades da Federação 
e 20 Regiões Metropolitanas que contêm municípios das capitais (Manaus, Belém, Macapá, São Luís, 
Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Vale do Rio Cuiabá, e Goiânia), além da Região Integrada 
de Desenvolvimento da Grande Teresina. 
 
O processo de estimação, ou seja, a expansão dos resultados da amostra para o universo, faz uso de 
projeções demográficas independentes da população residente em cada região metropolitana ou estado. 
A revisão dessas projeções é feita cada cinco anos, com os resultados do novo censo demográfico, ou da 
contagem de população.  
 
A PNAD Contínua produz indicadores conjunturais de trabalho e rendimentos. A principal limitação 
metodológica se centra na identificação da atividade da empresa na qual o trabalhador está empregado.  
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FICHA DE METADADOS 3.4 - Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF). 
Tipo de fonte de dados: T1. Estatísticas derivadas de pesquisa, a partir da perspectiva da demanda 
turística. 
Descrição:  
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as informações da pesquisa são utilizadas 
para atualizar as estruturas de ponderações, necessárias para a produção dos Índices de Preços ao 
Consumidor (Índices, calculados e publicados mensalmente pelo IBGE, que indicam a variação média 
ocorrida nos preços do conjunto de bens consumidos e de serviços utilizados pela população) e também 
na atualização da participação das despesas das famílias no cálculo das Contas Nacionais. Além disso, 
permitem estudar a evolução dos hábitos de consumo das famílias e possibilitam os mais variados estudos 
e planejamentos sobre: distribuição, concentração e desigualdade de renda, aspectos demográficos e 
socioeconômicos, quantidade adquirida "per capita".  
 
A partir da POF 2002-2003, além de cobrir todo o país (áreas urbana e rural), foram incluídas as aquisições 
de produtos realizadas pelas famílias através de aquisições não monetárias (doações, trocas, retiradas do 
negócio, produção própria). Também foram incluídos novos temas relacionados à nutrição, investigando 
as medidas antropométricas - peso e altura -, a quantidade de alimentos adquiridos no domicílio e 
pesquisando também aspectos sobre as condições de vida das famílias - Questionário de avaliação 
subjetiva das condições de vida.  
 
Na POF 2008-2009, foram incluídas variáveis relacionadas aos temas Meio Ambiente, Turismo, Assistência 
à Saúde, Fecundidade e também maiores detalhamentos em relação a antropometria. Nas últimas versões 
da pesquisa foram incluídas experiências na utilização de um modelo metodológico para investigação do 
consumo efetivo pessoal, definido e trabalhado em parceria com o Ministério da Saúde.  

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: IBGE. 
Unidade responsável dentro da instituição: Diretoria de Estudos e Pesquisas, Coordenação de trabalho 
e rendimento. 
Outras unidades ou instituições envolvidas: NA. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional, Estadual e Municipal. 
Periodicidade da coleta: Eventual 
Período de referência da primeira investigação: 1987 
Período de referência da última investigação: 2009 

CONCEITOS 
Temas:  
Domicílios particulares permanentes ocupados e seus moradores, na área de abrangência da pesquisa 
nas situações urbana e rural. Foram excluídas as áreas definidas pelo IBGE como sendo quartéis, bases 
militares, alojamentos, acampamentos, embarcações, penitenciárias, colônias penais, presídios, cadeias, 
asilos, orfanatos, conventos e hospitais. 
 
Variáveis estudadas:  
Domicilio: tipo do domicílio; cômodos - total, servindo de dormitórios e total de banheiros; condição de 
ocupação; abastecimento de água; esgotamento sanitário; origem da energia elétrica; material que 
predomina no piso; pavimentação na rua do domicílio; tempo de moradia; e características do aluguel.  
 
Famílias: tamanho da família; e bens duráveis (inventário), condições de vida. Pessoas: relação com a 
pessoa de referência da família; condição de presença; idade; sexo; nível de escolaridade; cor ou raça; 
religião; peso e altura; atividade/ocupação.  
 
Orçamentos: despesa global; despesa corrente; despesa de consumo; aumento do ativo; diminuição do 
passivo; local de compra; despesa mensal familiar; rendimento total; rendimento do trabalho; 
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transferências; rendimento de aluguel; outros recebimentos; rendimento mensal domiciliar; rendimento 
mensal familiar; rendimento mensal pessoal e movimentação financeira.  
 
Na POF 2008-2009, foram incluídas as seguintes variáveis relacionadas ao tema meio ambiente: 
localização do domicílio, separação do lixo, coleta seletiva do lixo, destino do lixo, origem da energia 
elétrica, fonte própria de energia elétrica, aquecimento de água, combustível utilizado no fogão. Também 
foram incluídas variáveis relacionadas ao tema nutrição como: amamentação materna, alimentação 
escolar. E ainda foram incluídas variáveis do tema fecundidade. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Pesquisa de orçamentos familiares 2008-2009. Perfil das despesas no Brasil; Indicadores 
selecionados.  
Editor: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Periodicidade: Eventual. 
Defasagem da publicação: 1 ano. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.ibge.gov.br/home/xml/pof_2008_2009.shtm  

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
A classificação utilizada para os setores de atividade pode não ser consistente com a recomendada 
internacionalmente e usada nas pesquisas estruturais e conjunturais do IBGE (CNAE 2.0). Mas este 
procedimento pode ser ajustado para uma nova versão. 
 
Para áreas urbanas, os resultados foram produzidos nos níveis Nacional, Grandes Regiões, Unidades da 
Federação, nove Regiões Metropolitanas (Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre) e todas as capitais das Unidades da Federação. Para áreas 
rurais, os resultados foram produzidos nos níveis Nacional e Grandes Regiões. 
 
Sua cobertura espacial e temporal não é muito oportuna. Está desatualizada.  
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FICHA DE METADADOS 3.5 - Censo Demográfico 2010 (CD) 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Censo Demográfico 2010 (CD). 
Tipo de fonte de dados: T4. Censos e diretórios. 
Descrição:  
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Censo Demográfico tem por objetivo 
contar os habitantes do território nacional, identificar suas características e revelar como vivem os 
brasileiros, produzindo informações imprescindíveis para a definição de políticas públicas e a tomada de 
decisões de investimentos da iniciativa privada ou de qualquer nível de governo.  

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: IBGE. 
Unidade responsável dentro da instituição: Gerência Técnica do Censo Demográfico. 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Coordenação de população e indicadores sociais (IBGE). 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional, Estadual ou Municipal. 
Periodicidade da coleta: Decenal. 
Período de referência da primeira investigação: 1872, 1991 (considerando o modelo atual). 
Período de referência da última investigação: 2010. 

CONCEITOS 
Temas:  
Análise dos resultados, Aspectos populacionais, Cor ou raça, Composição das unidades domésticas, 
Situação educacional, Saneamento, Análise preliminar da distribuição e diferenciais, de rendimentos, 
Direitos humanos e os indicadores sociais. 
 
Variáveis estudadas:  
População residente, total e respectiva distribuição percentual, por situação do domicílio e sexo, e razão 
de sexo, segundo as Grandes Regiões e as classes de tamanho da população dos municípios – 2010, 
Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever, total e respectivas taxas de 
analfabetismo, por cor ou raça e grupos de idade, segundo as Grandes Regiões e as classes de tamanho 
da população dos municípios – 2010, Unidades domésticas, por sexo das pessoas responsáveis pelos 
domicílios particulares permanentes, total e respectiva distribuição percentual por número de responsáveis, 
segundo as Unidades da Federação e os municípios das capitais – 2010, Domicílios particulares 
permanentes, total e respectiva distribuição percentual, por situação do domicílio e tipo de saneamento, 
segundo as Grandes Regiões e as classes de tamanho da população dos municípios – 2010, Valor médio 
e quartis do rendimento mensal total domiciliar per capita nominal, por situação do domicílio, segundo as 
Grandes Regiões e as classes de tamanho da população dos municípios – 2010, População residente em 
domicílios particulares permanentes e proporção de pessoas residentes em domicílios particulares 
permanentes, por situação do domicílio e classes selecionadas de rendimento mensal total domiciliar per 
capita nominal, segundo as Grandes Regiões e as classes de tamanho da população dos municípios – 
2010, Proporção de domicílios particulares permanentes por tipo de saneamento, segundo as Unidades da 
Federação e os municípios das capitais - 2000/2010, entre outros. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Censo Demográfico 2010.  
Editor: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Periodicidade: Decenal. 
Defasagem da publicação: 2 anos. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://censo2010.ibge.gov.br/ 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/trabalho_e_rendimento/ 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
Ainda que seus dados sejam atualizados anualmente, a principal limitação desta operação é sua longa 
periodicidade já que foi realizada em 2010 e não o será feita de novo até 2020. Contudo é o universo 
populacional da pesquisa do turismo nacional. 
Desde 1872, vêm sendo realizados censos no país e, de certa forma, a sua história acaba por registrar 
também um pouco da história do Brasil. 
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FICHA DE METADADOS 3.6 - Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Cadastro Central de Empresas (CEMPRE). 
Tipo de fonte de dados: T4. Censos e Diretórios. 
Descrição:  
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o Cadastro Central de Empresas 
(CEMPRE) reúne informações cadastrais e econômicas de empresas e outras organizações formalmente 
constituídas e presentes no território nacional, inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), 
da Secretaria da Receita Federal, e suas respectivas unidades locais.  
 
A atualização desse Cadastro é realizada anualmente a partir das informações do IBGE, provenientes das 
pesquisas econômicas para as atividades de Indústria, Construção, Comércio e Serviços e do Sistema de 
Manutenção Cadastral do Cadastro Central de Empresas (SIMCAD), bem como de registros 
administrativos do Ministério do Trabalho e Emprego, como a Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS). 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: IBGE. 
Unidade responsável dentro da instituição: Gerência do Cadastro Central de Empresas. 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional, Estadual e Municipal. 
Periodicidade da coleta: Anual. 
Período de referência da primeira investigação: 2006 (nova série CNAE 2.0). 
Período de referência da última investigação: 2013. 

CONCEITOS 
Temas:  
As informações das empresas e outras organizações ativas e suas respectivas unidades locais são 
desagregadas segundo os níveis de detalhamentos da CNAE, porte de pessoal ocupado e os níveis 
geográficos abrangidos pelas Grandes Regiões, Unidades da Federação e Municípios das Capitais. 
 
Variáveis estudadas:  
Ano de fundação, Número de empresas, Empresas atuantes, Empresa diversificada, Empresa não 
diversificada, Indicadores de concentração do pessoal ocupado, Indicadores de diversificação espacial e 
de atividades, Pessoal ocupado assalariado, Pessoal ocupado total, Salário médio mensal, Salário médio 
mensal em salários mínimos, Salários e outras remunerações e Número de unidades locais. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Estatísticas do Cadastro Central de Empresas. 
Editor: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Periodicidade: Anual. 
Defasagem da publicação: 2 anos. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/cadastroempresa/2012/default.shtm 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
O CEMPRE é uma operação estatística de alta complexidade e com metodologias de alta qualidade, 
equiparáveis às experiências internacionais. Porém, as informações que se referem ao setor turístico ainda 
são insuficientes. 
O diretório do CEMPRE poderá ser considerado de referência para o novo diretório de Meios de 
Hospedagem no tocante à detecção e manutenção das unidades produtivas ativas e sua informação 
comum. 
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FICHA DE METADADOS 3.7 - Matriz de insumo - Produto do Brasil 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Matriz de insumo - Produto do Brasil. 
Tipo de fonte de dados: T5. Síntese Estatística. 
Descrição:  
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a série do Sistema de Contas Nacionais 
divulgada em 2007 passou a incorporar, integralmente, os resultados de pesquisas agropecuárias, como o 
Censo Agropecuário 1995-1996, de pesquisas econômicas anuais nas áreas de Indústria, Construção Civil, 
Comércio e Serviços, e de pesquisas populacionais, como a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-
2003, entre outras investigadas pelo IBGE. Além das informações internas, foram utilizadas, também, 
informações anuais de outras Instituições, como a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da 
Pessoa Jurídica, obtidas pela Secretaria da Receita Federal. Esta nova série tem como referência inicial o 
ano 2000 e caracteriza-se pelo maior detalhamento de atividades econômicas e produtos para as Tabelas 
de Recursos e Usos, e de setores institucionais para as Contas Econômicas Integradas.  
 
Dando continuidade ao aprimoramento do Sistema de Contas Nacionais, o IBGE divulga, nesta operação 
(e consequente publicação), a Matriz de Insumo-Produto para os anos 2000 e 2005, cujos resultados 
proporcionam uma visão detalhada da estrutura produtiva brasileira e permitem avaliar o grau de 
interligação setorial da economia bem como os impactos de variações na demanda final dos produtos, nos 
respectivos períodos de referência, mediante a identificação dos diversos fluxos de produção de bens. 
 
Os resultados, apresentados para 12 atividades econômicas e 12 produtos, são precedidos de informações 
metodológicas sobre o modelo no qual o IBGE baseou-se para o cálculo das matrizes de coeficientes 
técnicos para 2000 e 2005, bem como sobre os procedimentos utilizados na adaptação de sugestões 
teóricas à realidade brasileira. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: IBGE. 
Unidade responsável dentro da instituição: Coordenação de Contas Nacionais. 
Outras unidades ou instituições envolvidas: NA. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional. 
Periodicidade da coleta: Quinquenal. 
Período de referência da primeira investigação: 1970. 
Período de referência da última investigação: 2005. 

CONCEITOS 
Temas:  
Recursos de bens e serviços, Usos de bens e serviços a preço de consumidor, Oferta e demanda da 
produção a preço básico, Oferta e demanda de produtos importados. 
Variáveis estudadas:  

 Matriz de Insumo-Produto Brasil 2000/2005; 
 Matriz dos coeficientes técnicos dos insumos nacionais - Matriz Bn; 
 Matriz dos coeficientes técnicos dos insumos importados - Matriz Bm; 
 Matriz de participação setorial na produção dos produtos Nacionais – Matriz D – Market Share; 
 Matriz dos coeficientes técnicos intersetoriais – Matriz D.Bn; 
 Matriz de impacto intersetorial – Matriz de Leontief. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Matriz de insumo-produto: Brasil 2000/2005. 
Editor: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Periodicidade: Única. 
Defasagem da publicação: ND. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/matrizinsumo_produto/default.shtm 
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OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
Esta publicação é de grande importância para a elaboração da Conta Satélite de Turismo. Porém, o nível 
de detalhamento atual não permite que seja possível identificar os agregados macroeconômicos para as 
Atividades e Produtos Característicos do Turismo. Para tal, deve-se utilizar a classificação de produtos e 
atividades relacionada com as classificações internacionais recomendadas pela SCN 2008 e, no caso do 
Brasil, a CNAE 2.0. 
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FICHA DE METADADOS 3.8 - Produto Interno Bruto dos Municípios 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Produto Interno Bruto dos Municípios. 
Tipo de fonte de dados: T5. Síntese Estatística. 
Descrição:  
No descritivo desta operação o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), destaca, que, em 
parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, as Secretarias Estaduais de Governo e a 
Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), divulga, nesta publicação, as estimativas do 
Produto Interno Bruto - PIB dos Municípios. 
 
São apresentados, a preços correntes, os valores adicionados brutos dos três grandes setores de atividade 
econômica – Agropecuária, Indústria e Serviços – bem como os impostos, líquidos de subsídios, o PIB e o 
PIB per capita em 2012. Apesar de estar inserido no setor de Serviços, divulga-se, também, o valor 
adicionado bruto da Administração, saúde e educação públicas e seguridade social em separado, devido 
à relevância deste segmento na economia municipal. A análise dos resultados, ilustrada por meio de 
tabelas, quadros, gráficos e cartogramas, destaca aspectos econômicos de abrangência tanto nacional, 
como regional e municipal. 
 
A operação, e respectiva publicação, contém anexos com o índice de Gini por atividade econômica, 
segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação, entre outras informações de natureza 
metodológica, e um glossário com os termos e conceitos considerados relevantes para a compreensão dos 
resultados. 
 
A metodologia e a base de dados do PIB dos Municípios estão completamente integradas às séries das 
Contas Nacionais e das Contas Regionais do Brasil, sendo seus resultados compatíveis com a 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 1.0. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: IBGE. 
Unidade responsável dentro da instituição: Coordenação de Contas Nacionais. 
Outras unidades ou instituições envolvidas:  
SEPOG/RO - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – RO - Cooperação Técnica; 
SEPLAN/AC - Secretaria de Estado de Planejamento - Cooperação Técnica; 
SEPLAN/AM - Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - Cooperação 
Técnica; 
SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus - Cooperação Técnica; 
SEPLAN/RR - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Estado de Roraima - Cooperação 
Técnica; 
IDESP/PA - Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará - Cooperação Técnica; 
SEPLAN/AP - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro – Cooperação Técnica; 
SEPLAN/TO - Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública - Cooperação Técnica; 
IMESC/MA - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos - Cooperação Técnica; 
CEPRO/PI - Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí – Cooperação Técnica; 
IPECE/CE - Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – Cooperação Técnica; 
SEPLAN/RN - Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças – Cooperação Técnica; 
IDEME/PB - Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual da Paraíba – Cooperação Técnica; 
CONDEPE/FIDEM/PE - Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - Cooperação 
Técnica; 
SEPLANDE/AL - Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento Econômico - Cooperação 
Técnica; 
SEPLAG/SE - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SE - Cooperação Técnica; 
FJP/CEI/MG - Fundação João Pinheiro, Centro de Estatística e Informações – Cooperação Técnica; 
IJSN/ES - Instituto Jones dos Santos Neves - Cooperação Técnica; 
CEPERJ/RJ - Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores do Rio de 
Janeiro - Cooperação Técnica; 
IPARDES/PR - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – Cooperação Técnica; 
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FEE/RS - Fundação de Economia e Estatística - Cooperação Técnica; 
CODEPLAN/DF - Companhia de Planejamento do Distrito Federal - Cooperação Técnica; 
SEPLAN/MT - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - MT - Cooperação Técnica; 
IDEMA/RN - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
Cooperação Técnica. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional, Estadual e Municipal. 
Periodicidade da coleta: Anual. 
 
Período de referência da primeira investigação: 1995 (séries com metodologia diferenciada), porém há 
referências calculadas desde 1962. 
Período de referência da última investigação: 2015. 

CONCEITOS 
Temas:  
O cálculo do PIB dos Municípios baseia-se na distribuição, pelos municípios, do valor adicionado bruto, a 
preços básicos, em valores correntes, das atividades econômicas obtido pelas Contas Regionais do Brasil. 
Consideram-se as seguintes atividades econômicas: agricultura; pecuária; silvicultura e exploração 
florestal; pesca; indústria extrativa; indústria de transformação; produção e distribuição de eletricidade, gás, 
água, esgoto e limpeza urbana; construção civil; comércio e serviços de manutenção e reparação; serviços 
de alojamento e alimentação; transportes, armazenagem e correio; serviços de informação; intermediação 
financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados; atividades imobiliárias e aluguéis; 
serviços prestados às empresas; administração, saúde e educação públicas e seguridade social; educação 
mercantil; saúde mercantil; serviços prestados às famílias e associativos e serviços domésticos 
 
Variáveis estudadas:  

 Valor adicionado bruto a preços correntes da Agropecuária; 
 Valor adicionado bruto a preços correntes da Indústria;  
 Valor adicionado bruto a preços correntes dos Serviços;  
 Valor adicionado bruto a preços correntes da Administração, saúde e educação públicas e 

seguridade social; 
 Produto interno bruto a preços correntes Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos a preços 

correntes. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Produto Interno Bruto dos Municípios. 
Editor: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Periodicidade: Anual / parcial trimestral. 
Defasagem da publicação: NA. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2012/default.shtm 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
Os aspectos mais importantes a ser tidos em referência ao SITUR são: 

 Que o nível de detalhamento nessas estimativas permita que seja possível identificar os agregados 
macroeconômicos para as Atividades e Produtos Característicos do Turismo; 

 A utilização de uma classificação de produtos e atividades relacionada com as classificações 
internacionais recomendadas pela SCN 2008 e, no caso do Brasil, a CNAE 2.0. 

Atualmente ainda não se cumprem essas condições. 
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FICHA DE METADADOS 3.9 - Síntese de Indicadores Sociais 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Síntese de Indicadores Sociais. 
Tipo de fonte de dados: T5. Síntese Estatística. 
Descrição:  
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esta operação reúne múltiplas informações 
sobre a ampla realidade social brasileira, acompanhadas de comentários que destacam, em cada uma das 
dimensões de análise, algumas das principais características observadas nos diferentes estratos 
geográficos e populacionais. 
 
Os indicadores selecionados levam em conta os eixos de condições de vida, desigualdade e exclusão 
social, assim como as dimensões espaço e tempo no tratamento de cada um dos temas – Aspectos 
demográficos, Famílias, Educação, Trabalho, Distribuição de renda e Domicílios – e estão ilustrados em 
tabelas e gráficos, para Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação, e, em casos selecionados, 
também para Regiões Metropolitanas.  
 
São elaborados, principalmente, a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2013, 
realizada pelo IBGE, e combinados com diversas outras fontes de dados, incluindo pesquisas e registros 
administrativos. As fontes internas analisadas contemplam, além da PNAD 2013, informações do Censo 
Demográfico 2010, da Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade 2013 e da Pesquisa Nacional de 
Saúde do Escolar - PeNSE 2012.  
 
As fontes externas abarcam as bases de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação, do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 
(SINASC) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), ambos do Ministério da Saúde, bem como 
estatísticas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 
A publicação apresenta ainda um glossário com os termos e conceitos considerados relevantes para a 
compreensão dos resultados. O conjunto dessas informações está disponível no CD-ROM que a 
acompanha e no portal do IBGE na Internet. 
 
A sistematização desses indicadores atende a recomendações internacionais e contribui para a 
compreensão das modificações nos perfis demográfico, social e econômico da população, possibilitando, 
assim, o monitoramento de políticas sociais e a disseminação de informações relevantes para toda a 
sociedade brasileira. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: IBGE. 
Unidade responsável dentro da instituição: Coordenação de população e indicadores sociais. 
Outras unidades ou instituições envolvidas: NA. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional, Estadual e Municipal. 
Periodicidade da coleta: NA. 
Período de referência da primeira investigação: NA. 
Período de referência da última investigação: NA. 

CONCEITOS 
Temas:  
Aspectos demográficos, Famílias, Educação, Trabalho, Distribuição de renda e Domicílios. 
 
Variáveis estudadas:  
Distribuição percentual da população residente, por sexo, razão de sexo e taxa de urbanização, segundo 
as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e as Regiões Metropolitanas – 2013, Análise das 
condições de vida da população brasileira - 2013, Síntese de indicadores sociais, Razão de dependência, 
total, de jovens e de idosos segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e as Regiões 
Metropolitanas – 2013, Taxa de fecundidade total, taxa de mortalidade infantil e esperança de vida ao 
nascer, por sexo, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2013, Distribuição 
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percentual das mulheres de 15 a 49 anos de idade, por cor ou raça, com indicação de presença de filhos 
nascidos vivos, segundo as Grandes Regiões e os grupos de idade – 2013, Distribuição percentual das 
mulheres de 15 a 49 anos de idade, por presença de cônjuge ou companheiro, com indicação de presença 
de filhos nascidos vivos, segundo as Grandes Regiões e os grupos de idade – 2013, Distribuição percentual 
das mulheres de 15 a 49 anos de idade, por grupos de anos de estudo, com indicação de presença de 
filhos nascidos vivos, segundo as Grandes Regiões e os grupos de idade – 2013, Distribuição percentual 
da população residente, por Grandes Regiões de residência atual, segundo o lugar de nascimento – 2013, 
Distribuição percentual da população não natural, por lugar de nascimento, segundo as Grandes Regiões 
de residência – 2013, entre outros. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Síntese de Indicadores Sociais. 
Editor: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Periodicidade: Única. 
Defasagem da publicação: ND. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociai
s2014/default.shtm 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
Resumo de uma grande quantidade de informação de interesse sobre a população brasileira, sendo que 
para a análise do turismo destacam-se os dados relacionados à educação e trabalho. 
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FICHA DE METADADOS 3.10 - Pesquisa Mensal de Emprego (PME) 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Pesquisa Mensal de Emprego (PME). 
Tipo de fonte de dados: T1. Estatísticas derivadas de pesquisa, a partir da perspectiva da demanda 
turística. 
Descrição:  
Segundo definição oficial do IBGE, a PME tem como objetivo produzir indicadores mensais sobre a força 
de trabalho que permitam avaliar as flutuações e a tendência, a médio e a longo prazos, do mercado de 
trabalho metropolitano. 
É uma pesquisa domiciliar, de periodicidade mensal, que investiga características da população residente 
na área urbana das regiões metropolitanas de abrangência, com vistas à medição das relações entre o 
mercado de trabalho e a força de trabalho associadas a outros aspectos socioeconômicos, incluindo todas 
as atividades econômicas e todos os segmentos ocupacionais. Logo, o tema básico da PME é trabalho, 
constando na pesquisa algumas características sociodemográficas e educacionais com o objetivo de 
possibilitar melhor entendimento da força de trabalho. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Unidade responsável dentro da instituição: Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e 
Rendimento (COREN). 
Outras unidades ou instituições envolvidas: NA. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Regiões metropolitanas de Recife, de Salvador, de Belo Horizonte, do Rio de 
Janeiro, de São Paulo e de Porto Alegre. 
Periodicidade da coleta: Mensal. 
Período de referência da primeira investigação: 1980. 
Período de referência da última investigação: 2015. 

CONCEITOS 
Temas:  
Trabalho e rendimentos. População em Idade Ativa (PIA); População Economicamente Ativa (PEA); 
População Ocupada (PO); Pessoas Desocupadas (PD); População não Economicamente Ativa (PNEA); 
Rendimento Real Habitual do Trabalho Principal; Rendimento Nominal Habitual do Trabalho Principal; 
Rendimento Real Efetivamente Recebido do Trabalho Principal e Rendimento Nominal Efetivamente 
Recebido do Trabalho Principal.  
 
Variáveis estudadas:  
Características sociodemográficas: sexo, data de nascimento, condição na unidade domiciliar, condição na 
família, identificação de cada família residente na unidade domiciliar e a cor ou raça com que a pessoa se 
identifica.  
 
Características de educação: alfabetização, frequência à escola, frequência a curso de qualificação 
profissional, grau ou nível do curso frequentado, série frequentada, nível ou grau do curso mais elevado 
que frequentaram e se concluíram o curso, última série concluída com aprovação, nível de escolaridade 
exigido para acesso ao curso. Vale ressaltar que as características investigadas diferem em relação ao 
respondente e seu nível de educação. 
 
Classificação de atividade, formas de inserção no mercado de trabalho, características dos trabalhos 
principal e secundário(s), rendimento, previdência, horas trabalhadas, filiação a sindicato, ocupação, 
atividade, procura de trabalho e características do trabalho anterior. Cabe destacar que essas são algumas 
das características estudadas. As pessoas em idade ativa são classificadas em três categorias mutuamente 
exclusivas (pessoas ocupadas, desocupadas e não economicamente ativas). Para cada uma delas, há um 
conjunto de informações detalhadas.  
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DIVULGAÇÃO 
Nome: Pesquisa Mensal de Emprego. 
Editor: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Periodicidade: Mensal. 
Defasagem da publicação: Do início da coleta até a divulgação dos resultados são decorridos 
aproximadamente 48 dias. 
Link de acesso por meio da internet: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/ 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
É uma pesquisa sociodemográfica conjuntural complementar à Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD). Tem cobertura geográfica parcial, sendo realizada só em algumas regiões 
metropolitanas. Os dados são divulgados para cada uma das regiões metropolitanas separadamente 
(Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre) e para o conjunto delas. 
 
As tabelas publicadas não permitem diferenciar as Atividades Características do Turismo (ACT). Cabe 
verificar se o IBGE dispõe de resultados representativos para esse nível de desagregação. O código de 
identificação da atividade no questionário é de cinco dígitos. 
 
Vale ressaltar que a pesquisa foi iniciada em 1980, sendo submetida a uma revisão completa em 1982 e 
duas parciais, de vulto, em 1988 e 1993, por meio das quais foram realizados ajustes restritos somente ao 
plano de amostragem. Em 2001, passou por um amplo processo de revisão metodológica visando não só 
à captação mais abrangente das características de trabalho e das formas de inserção da mão-de-obra no 
mercado produtivo, como também à atualização da cobertura temática da pesquisa e sua adequação às 
mais recentes recomendações da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
Considera-se como uma informação de interesse, complementar a outras do mercado de trabalho. 
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FICHA DE METADADOS 3.11 - Economia do Turismo - Uma Perspectiva Macroeconômica 2003-2009 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Economia do Turismo - Uma Perspectiva Macroeconômica 2003-2009. 
Tipo de fonte de dados: T5. Sínteses estatísticas. 
Descrição:  
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Ministério do Turismo 
(MTUR), esta operação divulga os principais indicadores macroeconômicos das Atividades Características 
do Turismo (ACT) relativos ao período de 2003 a 2009, com base nos dados compilados do Sistema de 
Contas Nacionais, contribuindo, assim, para a contextualização da dimensão econômica do turismo no 
Brasil. 
 
A operação, e consequente publicação, traz notas técnicas com considerações sobre a definição e a 
classificação dos produtos e atividades econômicas que constituem o turismo e as principais alterações 
metodológicas introduzidas em relação à edição anterior do estudo.  
 
Os comentários enfocam a estrutura das Atividades Características do Turismo em 2009 e a evolução de 
seus principais indicadores econômicos, como valor adicionado bruto, número de ocupações e rendimentos 
dos trabalhadores ligados a tais atividades durante o período considerado. Inclui, ainda, um glossário com 
os conceitos necessários para a compreensão dos resultados, além de anexos que detalham as 
classificações de produtos específicos e de atividades e produtos característicos do turismo. 
A referência de classificação de atividade ainda a CNAE 1.0 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: IBGE. 
Unidade responsável dentro da instituição: Coordenação de Contas Nacionais. 
Outras unidades ou instituições envolvidas: MTUR. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional. 
Periodicidade da coleta: Eventual. 
Período de referência da primeira investigação: 2000-2005. 
Período de referência da última investigação: 2003-2009. 

CONCEITOS 
Temas:  
Estrutura das Atividades Características do Turismo em 2009, Evolução dos principais indicadores das 
Atividades Características do Turismo no período 2003-2009, Evolução do valor adicionado bruto, Evolução 
do número de ocupações e Evolução dos rendimentos. 
 
Variáveis estudadas:  

 Valor bruto da produção, a preços constante do ano anterior e corrente, do total da economia e das 
Atividades Características do Turismo, segundo as atividades - Brasil - 2004-2009; 

 Consumo intermediário, a preços correntes, das Atividades Características do Turismo, segundo 
as atividades - Brasil - 2003-2009; 

 Valor adicionado bruto, a preços constante do ano anterior e corrente, do total da economia e das 
Atividades Características do Turismo, segundo as atividades - Brasil - 2004-2009; 

 Total de ocupações nas Atividades Características do Turismo, segundo as atividades - Brasil - 
2003-2009; 

 Rendimento médio anual, em valor corrente, pago pelo total da economia e pelas Atividades 
Características do Turismo, segundo as atividades - Brasil - 2003-2009; 

 Valor dos rendimentos do pessoal ocupado no total da economia e nas Atividades Características 
do Turismo, segundo as atividades - Brasil - 2003-2009; 

 Valor dos salários do pessoal ocupado no total da economia e nas Atividades Características do 
Turismo, segundo as atividades - Brasil - 2003-2009. 
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DIVULGAÇÃO 
Nome: Economia do Turismo: Uma Perspectiva Macroeconômica – 2003-2009. 
Editor: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Periodicidade: Eventual. 
Defasagem da publicação: ND. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/industria/economia_tur_20032009/ 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS 
Há necessidade de atualização do estudo para a estrutura para a CNAE 2.0. 
 
Pelas restrições que existem no Sistema de Contas Nacionais (SCN) vinculadas ao nível de detalhamento 
das ACT, o equilíbrio macroeconômico que concilia a oferta e a demanda por produto deve ser calculado 
em primeiro lugar em um nível agregado (no qual subclasses não específicas do turismo estão misturadas 
com as específicas). Posteriormente, o estudo irá ajustando o peso dessas subclasses para cada atividade, 
mantendo as estruturas que permitam obter os valores brutos de produção, consumo intermediário e Valor 
Adicionado Bruto (VAB) das ACT. 
 
Tendo feito este exercício, é preciso dar os seguintes passos: em primeiro lugar, obter a estrutura de 
produção de cada ACT por produto, que permita posteriormente a reconciliação com a demanda turística. 
Em segundo lugar, estimar os pesos turísticos em cada ACT. 
 
Este estudo é realizado apenas em nível nacional, de modo que se deveria estudar a metodologia para 
chegar a uma regionalização dos resultados obtidos por meio de um método descendente. Esta poderia 
ser a primeira opção para chegar a um quadro de produção das ACT nos Estados, a partir destas tabelas. 
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FICHA DE METADADOS 4.1 - Sistema de Contas Nacionais 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Sistema de Contas Nacionais. 
Tipo de fonte de dados: T5 Síntese estatística. 
Descrição:  
Divulga os resultados da Contabilidade Nacional com os principais agregados da economia brasileira. 
 
As contas nacionais trimestrais apresentam os valores correntes e os índices de volume, trimestralmente, 
para o Produto Interno Bruto a preços de mercado, impostos sobre produtos, valor adicionado a preços 
básicos, consumo pessoal, consumo do governo, formação bruta de capital fixo, variação de estoques, 
exportações e importações de bens e serviços. 
 
Série das contas nacionais – referência 2000: 
Adota uma classificação de atividades e produtos compatível com a Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas – CNAE 1.0. Os trabalhos da série 2000-2009 têm como referência inicial o ano 2000. 
 
O IBGE, em março de 2007, publicou os resultados da nova série do Sistema de Contas Nacionais, tendo 
como referência inicial o ano 2000. 
 
No nível de abertura da tabela recurso e usos (2005-2009) são 110 produtos e 56 atividades. Outro nível 
de abertura não divulgado e 293 produtos e 149 atividades. 
 
Nova Série do Sistema de Contas Nacionais – referência 2010: 
Adoção de nova classificação de produtos e atividades integrada com a CNAE 2.0. Os trabalhos da série 
têm como referência inicial o ano 2000. Adoção das recomendações e modificações apresentadas no 
manual internacional SNA 2008. Divulgação dos primeiros resultados do projeto, prevista para o final do 
ano de 2014. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). 
Unidade responsável dentro da instituição: Coordenação de Contas Nacionais.  
Outras unidades ou instituições envolvidas: NA. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional, Estadual e Municipal. 
Periodicidade da coleta: Anual com parciais trimestrais. 
Período de referência da primeira investigação: 2000 (nova série). 
Período de referência da última investigação: 2015. 

CONCEITOS 
Temas:  
Principais agregados, tabelas de origem e destino, tabelas de bens e serviços e tabelas setoriais e 
subsetores institucionais. Quadros Gerais (contas de produção, e por ramo de atividade). Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas, Ano de referência, Classificação de Atividades Características do 
Turismo, Classificação de produtos do turismo. 
Variáveis estudadas:  
Produto Interno Bruto (PIB) a preços básicos e a preços de mercado, seus componentes a preços correntes 
e constantes, deflatores implícitos, valor adicionado bruto a preços básicos por ramo de atividade, 
remuneração dos assalariados, contribuições sociais, emprego, gasto de consumo final (consumos das 
famílias, administração pública), formação bruta de capital (formação bruta de capital fixo e variação de 
estoque), exportação e importação de bens e serviços, rendimento de autônomos, excedente operacional 
bruto e impostos. 
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DIVULGAÇÃO 
Nome: Sistema de Contas Nacionais.  
Editor: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Periodicidade: NA. 
Defasagem da publicação: Entre 60 e 70 dias após cada trimestre, são divulgadas as Contas Nacionais 
Trimestrais. No mês de novembro do ano T+1 dados definitivos do ano T e revisão da série trimestral do 
ano T até o segundo trimestre do ano T+2. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasnacionais/2009/sicona2005_2009.pdf 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
O Sistema de Contas Nacionais (SCN) fornece a estrutura sobre a qual se aplica a metodologia de 
compilação de uma Conta Satélite de Turismo no nível nacional. Neste sentido, os aspectos mais 
importantes a serem considerados são: 

 A existência das tabelas de recursos e usos para o ano de referência; 
 Que o nível de detalhamento nessas tabelas permita que seja possível identificar os agregados 

macroeconômicos para as Atividades e Produtos Característicos do Turismo; 
 A utilização de uma classificação de produtos e atividades relacionada com as classificações 

internacionais recomendadas pela SCN 2008, e, no caso do Brasil, a CNAE 2.0; 
 A falta atual de esse detalhamento obriga a estimar os dados das ACT, pois estão agregados em 

alguns casos com outras atividades que não são próprias do turismo. 
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FICHA DE METADADOS 4.2 - Balanço de Pagamentos - Conta de serviços - Viagens Internacionais 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Balanço de Pagamentos - Conta de serviços - Viagens Internacionais. 
Tipo de fonte de dados: T5 Síntese estatística. 
Descrição:  
O Banco Central do Brasil (Bacen) divulga as estatísticas do setor externo da economia brasileira por meio 
do Balanço de Pagamentos. A série atual está em conformidade com a sexta edição do Manual de Balanço 
de Pagamentos e Posição Internacional de Investimento (BPM6), do Fundo Monetário Internacional (FMI). 
 
O Manual 6 Balanço de Pagamentos (BPM6) - código da série mais recente - contempla desenvolvimentos 
econômicos e financeiros da economia mundial nos últimos quinze anos; avanços metodológicos ocorridos 
em tópicos específicos e a necessidade de harmonização entre as estatísticas macroeconômicas, 
especialmente o Sistema de Contas Nacionais (System of National Accounts, SNA 2008). 
 
Essa atualização metodológica permitiu o aperfeiçoamento do padrão estatístico nacional, alinhando-o com 
as melhores práticas internacionais, e garantirá consistência com a nova metodologia das Contas 
Nacionais a ser adotada pelo IBGE, a partir de 2015. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Banco Central do Brasil 
Unidade responsável dentro da instituição: Departamento de Balanço de Pagamentos. 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional. 
Periodicidade da coleta: Mensal. 
Período de referência da primeira investigação: 2014 (nova metodologia BPM6). Há uma série anual 
desde 1947, trimestral desde 1979, e mensal desde 1995. 
Período de referência da última investigação: 2015. 

CONCEITOS 
Temas:  
Transações correntes, Conta Capital, Estatística nacional das operações de câmbio, Conta Financeira, 
Investimento direto, Investimento direto no exterior, Investimento em carteira, Derivativos financeiros, 
Estatística nacional das operações de câmbio, e, Outros investimentos:  
Ativos, Passivos, ou Variações das reservas internacionais. 
Variáveis estudadas:  
Motivos internacionais, científicos, culturais ou eventos esportivos, negócios, serviços, treinamento, 
tratamento de saúde, Turismo, no país e no exterior; e Cartões de crédito. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Nota para Imprensa do Setor Externo, Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGST) e Séries 
Históricas do Balanço de Pagamentos. 
Editor: Banco Central do Brasil 
Periodicidade: Mensal.  
Defasagem da publicação: Até três semanas após o fim do período em referência. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.bc.gov.br  
Tabela VI – Serviços: http://www.bcb.gov.br/?ECOIMPEXT  
Contas Viagens internacionais, linhas 16 a 30: http://www.bcb.gov.br/?SERIEBALPAG  

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
A operação de Balanço de Pagamentos tem o problema usual da harmonização ou homogeneização nas 
definições que permitam estabelecer os gastos estritamente turísticos. Contudo é uma informação 
fundamental para contrastar as estimações das operações de síntese macroeconômica. 

  



 

71 
 

FGV Projetos CE Nº 2125/15  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo 

ou revelar o seu conteúdo. 

FICHA DE METADADOS 4.3 - Receita Cambial de Turismo 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Receita Cambial de Turismo. 
Tipo de fonte de dados: T3. Estatísticas derivadas de processos administrativos. 
Descrição:  
Dados sobre a evolução mensal da receita e despesa cambial turística no Brasil. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Banco Central do Brasil. 
Unidade responsável dentro da instituição: Departamento Econômico. 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Ministério do Turismo (MTUR). 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional. 
Periodicidade da coleta: Mensal. 
Período de referência da primeira investigação: 1990. 
Período de referência da última investigação: 2015. 

CONCEITOS 
Temas:  
Receita cambial. 
 
Variáveis estudadas:  
Receita, despesa e variação com respeito ao mesmo mês do ano anterior. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Receita Cambial de Turismo - Anuário Estatístico de Turismo 
Editor: Ministério do Turismo (MTUR). 
Periodicidade: Mensal, anual. 
Defasagem da publicação: Mensal. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/estatisticas_indicadores/receita_cambial/ 
http://www.bcb.gov.br/?ecoimpext/ 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
Os dados compõem uma série grande de utilidade como contraste com as informações de gasto turístico 
obtido por pesquisa junto aos turistas. 
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FICHA DE METADADOS 5.1 - Pesquisa de Hábitos de Consumo do Turismo Brasileiro 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Pesquisa de Hábitos de Consumo do Turismo Brasileiro. 
Tipo de fonte de dados: T1. Estatísticas derivadas de pesquisa, a partir da perspectiva da demanda 
turística. 
Descrição:  
Com essa pesquisa, pretende-se conhecer as características dos turistas brasileiros atuais e potencias, 
maiores de 18 anos, das classes A, B, C e D. Saber informação de suas viagens, modo de organização, 
valoração e perspectivas, entre outras. A pesquisa foi feita por telefone com mais de 2.000 turistas 
brasileiros. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Ministério do Turismo (MTUR). 
Unidade responsável dentro da instituição: Departamento de Marketing Nacional. 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Empresas contratadas. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional. 
Periodicidade da coleta: Eventual. 
Período de referência da primeira investigação: 2007. 
Período de referência da última investigação: 2009. 

CONCEITOS 
Temas:  
Pesquisa para clientes atuais e potenciais os seguintes temas: Caracterização dos entrevistados; 
Percepções sobre o turismo no Brasil; Hábitos e comportamentos sobre turismo; Características da última 
viagem no Brasil; Próxima viagem no Brasil (apenas clientes potenciais). 
 
Variáveis estudadas:  

 Caracterização dos entrevistados: gênero, idade, escolaridade, renda familiar, classe social; 
 Percepções sobre o turismo no Brasil: associação que faz do turismo no Brasil; 
 Hábitos e comportamentos sobre turismo: fontes de informação; acompanhante na viagem; quando 

viaja; tempo de antecedência para programar a viagem; tempo de antecedência que compra a 
viagem; forma de pagamento da viagem; se viaja por conta própria ou por pacote turístico; meio 
de hospedagem que utiliza; meio de transporte que utiliza; roteiros preferidos; número anual das 
viagens no Brasil; duração das viagens no Brasil; Realidade x desejo de viajar; probabilidade de 
viajar nos próximos dois anos; prioridade de investimento pessoal; número de viagens realizadas 
nos dois últimos anos. 

 Características da última viagem: se viajou por conta própria ou por pacote turístico; forma de 
negociação da viagem; destino turístico escolhido; motivo da escolha; se foi a primeira visita; 
avaliação da viagem; aspectos positivos da viagem; aspectos negativos da viagem; o que faltou na 
viagem; expectativas; intenção de voltar; recomendação do lugar; atividades realizadas durante a 
viagem; avaliação da infraestrutura; gastos médios. 

 Próxima viagem no Brasil (clientes potenciais): se viajará por conta própria ou por pacote turístico; 
forma de negociação da viagem; destino turístico pretendido; motivo da escolha; se será a primeira 
visita; atividades pretendidas durante a viagem; expectativa da infraestrutura; gastos médios 
estimados. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Pesquisa de Hábitos de Consumo do Turismo Brasileiro. 
Editor: Ministério do Turismo (MTUR). 
Periodicidade: Eventual. Foram realizadas duas pesquisas, nos anos de 2007 e 2009. 
Defasagem da publicação: ND 
Link de acesso por meio da internet:  

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
A pesquisa possui informações úteis para o conhecimento do mercado e constitui, portanto, uma pesquisa 
complementar no Sistema Nacional de Informação Turística (SITUR). Uma limitação a ser observada é que 
as informações são antigas. 
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FICHA DE METADADOS 5.2 - Boletim de desempenho das instituições financeiras federais no 
financiamento do setor de turismo 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Boletim de desempenho das instituições financeiras federais no financiamento do setor de turismo 
(dezembro de 2014). 
Tipo de fonte de dados: T7. Publicações gerais de conteúdo turístico. 
Descrição:  
Conjunto de informações sobre Créditos para o setor de turismo, Desembolsos realizados pelas instituições 
financeiras federais (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia 
e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para financiar ações do setor de turismo. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Ministério do Turismo (MTUR). 
Unidade responsável dentro da instituição: Departamento de Financiamento e Promoção de 
Investimentos no Turismo (DFPIT). 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Instituições financeiras federais (Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social). 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional. 
Periodicidade da coleta: Mensal. 
Período de referência da primeira investigação: 2003. 
Período de referência da última investigação: 2014. 

CONCEITOS 
Temas:  
Créditos para o setor de turismo - Desembolsos realizados pelas instituições financeiras federais para 
financiar ações do setor de turismo em 2014. Financiamento ao Consumidor / Transações com o Cartão 
Turismo Caixa por Atividade Econômica etc. 
Variáveis estudadas:  

 Desembolsos das Instituições Financeiras Federais;  
 Evolução dos Desembolsos das Instituições Financeiras Federais;  
 Evolução da Participação (%) das Instituições Financeiras Federais no Total Desembolsado;  
 Desembolsos das Instituições Financeiras Federais;  
 Evolução dos Desembolsos das Instituições Financeiras Federais;  
 Participação (%) das Instituições Financeiras Federais no Total Desembolsado;  
 Evolução dos Desembolsos das Instituições Financeiras Federais em relação a Idêntico Período; 
 Evolução dos Desembolsos Concedidos pelas Instituições Financeiras Federais;  
 Transações do Cartão Turismo em Estabelecimentos da Indústria do Turismo;  
 Evolução dos Valores Disponibilizados aos Clientes do Cartão Turismo;  
 Transações com o Cartão Turismo Caixa por Atividade Econômica;  
 Evolução dos Valores das Transações com o Cartão Turismo;  
 Distribuição (%) dos Valores das Transações por Atividade Econômica. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Boletim de desempenho das instituições financeiras federais no financiamento do setor de turismo 
(dezembro de 2014). 
Editor: Ministério do Turismo (MTUR). 
Periodicidade: Mensal. 
Defasagem da publicação: Trimestral. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/estatisticas_indicadores/financiamento/ 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
Informação complementar para o Sistema Nacional de Informações Turísticas (SITUR). 
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FICHA DE METADADOS 5.3 - Movimentação de embarque e desembarque, nacional e internacional, de 
passageiros em aeroportos do Brasil 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Movimentação de embarque e desembarque, nacional e internacional, de passageiros em 
aeroportos do Brasil.  
Tipo de fonte de dados: T3. Estatísticas derivadas de processos administrativos. 
Descrição:  
Compilação de dados sobre a movimentação anual (embarques e desembarques) dos voos realizados em 
aeroportos administrados pela INFRAERO e Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Apresenta dados 
sobre voos nacionais e internacionais, regulares e não regulares, por Grandes Regiões e UF. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) e Agência 
Nacional de Aviação Civil (ANAC). 
Unidade responsável dentro da instituição: ND. 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Ministério do Turismo (MTUR). 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional. 
Periodicidade da coleta: Periodicidade de coleta mensal. Divulgação dos dados compilados por ano. 
Período de referência da primeira investigação: 2004. 
Período de referência da última investigação: 2013. 

CONCEITOS 
Temas: 
Embarques e desembarques internacionais de passageiros, regulares e não regulares. 
Variáveis estudadas:  

 Embarques e desembarques internacionais de passageiros em aeroportos, por tipos de voos 
(regulares e não regulares), segundo os anos; 

 Embarques e desembarques internacionais de passageiros em aeroportos, por tipos de voos 
(regulares e não regulares), segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação; 

 Embarques e desembarques internacionais de passageiros em aeroportos, por tipos de voos 
(regulares e não regulares), segundo Grandes Regiões, Unidades da Federação e aeroportos. 

DIVULGAÇÃO 
Nome:  
Movimentação de embarque e desembarque, nacional e internacional, de passageiros em aeroportos do 
Brasil - Anuário Estatístico de Turismo. 
Editor: Ministério do Turismo (MTUR). 
Periodicidade: Anual. 
Defasagem da publicação: ND. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/estatisticas_indicadores/desembarques_internacionai
s/ 
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/anuario/ 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
Dados com série histórica de mais de 10 anos. Disponibilizados para as UF com maior fluxo de embarques 
e desembarques. 
Os dados incluem desembarques de passageiros residentes e não residentes no Brasil. Portanto, também 
se registram aqueles “outros viajantes” que devem ser excluídos do dimensionamento e da caracterização 
da demanda turística. 
Recomenda-se atenção às informações providas pelas organizações que privatizaram os aeroportos mais 
importantes do Brasil. 

  

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/estatisticas_indicadores/desembarques_internacionais/
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/estatisticas_indicadores/desembarques_internacionais/
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FICHA DE METADADOS 5.4 - Movimentação nacional e internacional de passageiros em rodoviárias do 
Brasil 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Movimentação nacional e internacional de passageiros em rodoviárias do Brasil. 
Tipo de fonte de dados: T3. Estatísticas derivadas de processos administrativos. 
Descrição:  
Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), os serviços de transporte rodoviário 
interestadual e internacional de passageiros no Brasil são responsáveis por uma movimentação superior a 
130 milhões de usuários/ano. A Agência é o órgão competente pela outorga e fiscalização das permissões 
e autorizações para a operação desses serviços, por meio de Sociedades Empresariais legalmente 
constituídas para tal fim. 
 
O grau de importância desses serviços pode ser medido quando se observa que o transporte rodoviário 
por ônibus é o principal meio de transporte coletivo. No âmbito do transporte rodoviário interestadual e 
internacional de passageiros, atualmente são 17.9332 ônibus habilitados para a prestação dos serviços 
regulares pelas empresas permissionárias e autorizatárias em regime especial (Resoluções ANTT no 2.868 
e no 2.869/2008), que transportam anualmente mais de 119 milhões de passageiros. No transporte fretado 
são 25.637 veículos3 habilitados, que transportam anualmente mais de 11 milhões de passageiros. 
 
Tais informações não são compilações de publicações oficiais mas podem ser acessadas por meio de 
acordos bilaterais entre organizações ou departamentos da gestão pública brasileira. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT). 
Unidade responsável dentro da instituição: Superintendência de serviços de transportes de 
passageiros. 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Ministério do Turismo (MTUR). 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional. 
Periodicidade da coleta: Contínua. 
Período de referência da primeira investigação: 2008. 
Período de referência da última investigação: 2013. 

CONCEITOS 
Temas:  
Movimentação de embarque e desembarque de passageiros rodoviários  
 
Variáveis estudadas:  

 Dados sobre passageiros nas principais rodoviárias do país; 
 Linhas interestaduais (quantidade de frequências aprovadas); 
 Ocupação média; 
 Movimentação nacional e internacional; 
 Movimentação total de passageiros. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Movimentação nacional e internacional de passageiros em rodoviárias do Brasil. 
Editor: Ministério do Turismo (MTUR). 
Periodicidade: Anual. 
Defasagem da publicação: Anual. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/anuario/ 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
Os dados referentes a transportes terrestres devem ser contabilizados por meio de compilação de registros 
administrativos. Recomenda-se, no entanto, a existência de processo oficial de envio de informações a 
serem contabilizadas para fins de cálculos ponderados do SITUR. 
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FICHA DE METADADOS 5.5 - Índice de Competitividade do Turismo Nacional 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Índice de Competitividade do Turismo Nacional. 
Tipo de fonte de dados: T2 - Estatísticas derivadas de pesquisas sob a perspectiva da oferta turística.  
Descrição:  
O Índice de Competitividade é resultado de uma pesquisa de campo realizada em 65 destinos turísticos 
indutores com a finalidade de gerar indicadores para acompanhar o desenvolvimento do setor do turismo 
nestas localidades. Por meio dos resultados, é possível verificar o estágio atual de competitividade e a 
evolução dos destinos em comparação com os resultados obtidos desde 2008, quando a pesquisa foi 
aplicada pela primeira vez. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Ministério do Turismo (MTUR) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae Nacional). 
Unidade responsável dentro da instituição: Departamento de Estudos e Pesquisas (Ministério do 
Turismo); Unidade de Atendimento Coletivo – Serviços (Sebrae Nacional). 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Fundação Getulio Vargas (FGV). 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional, Estadual e Municipal. 
Periodicidade da coleta: Anual. 
Período de referência da primeira investigação: 2007.  
Período de referência da última investigação: 2014. 

CONCEITOS 
Temas:  
Infraestrutura geral, Acesso, Serviços e equipamentos turísticos, Atrativos turísticos, Marketing e promoção 
do destino, Políticas públicas, Cooperação regional, Monitoramento, Economia local, Capacidade 
empresarial, Aspectos sociais, Aspectos ambientais e Aspectos culturais. 
 
Variáveis estudadas:  

1. Infraestrutura geral 
(i) capacidade de atendimento médico para o turista no destino 
(ii) fornecimento de energia  
(iii) serviço de proteção ao turista 
(iv) estrutura urbana nas áreas turísticas 

2. Acesso 
(i) acesso aéreo 
(ii) acesso rodoviário 
(iii) acesso aquaviário 
(iv) acesso ferroviário 
(v) sistema de transporte no destino 
(vi) proximidade de grandes centros emissivos de turistas 

3. Serviços e equipamentos turísticos 
(i) sinalização turística 
(ii) Centro de Atendimento ao Turista – CAT 
(iii) espaços para eventos 
(iv) capacidade dos meios de hospedagem 
(v) capacidade do turismo receptivo 
(vi) estrutura de qualificação para o turismo 
(vii) capacidade dos restaurantes 

4. Atrativos turísticos 
(i) atrativos naturais 
(ii) atrativos culturais 
(iii) eventos programados 
(iv) realizações técnicas, científicas ou artísticas 

5. Marketing e promoção do destino 
(i) plano de marketing 
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(ii) participação em feiras e eventos 
(iii) promoção do destino 
(iv) estratégias de promoção digital 

6. Políticas públicas 
(i) estrutura municipal para apoio ao turismo 
(ii) grau de cooperação com o governo estadual 
(iii) grau de cooperação com o governo federal 
(iv) planejamento para a cidade e para a atividade turística 
(v) grau de cooperação público-privada 

7. Cooperação regional 
(i) governança 
(ii) projetos de cooperação regional 
(iii) planejamento turístico regional 
(iv) roteirização 
(v) promoção e apoio à comercialização de forma integrada 

8. Monitoramento 
(i) pesquisa de demanda 
(ii) pesquisa de oferta 
(iii) sistema de estatísticas do turismo 
(iv) medição dos impactos da atividade turística 
(v) setor específico de estudos e pesquisas 

9. Economia local 
(i) aspectos da economia local 
(ii) infraestrutura de comunicação 
(iii) infraestrutura e facilidades para negócios 
(iv) empreendimentos ou eventos alavancadores 

10. Capacidade empresarial 
(i) capacidade de qualificação e aproveitamento do pessoal local 
(ii) presença de grupos nacionais e internacionais do setor de turismo 
(iii) concorrência e barreiras de entrada 
(iv) geração de negócios e empreendedorismo. 

11. Aspectos sociais 
(i) acesso à educação 
(ii) empregos gerados pelo turismo 
(iii) política de enfrentamento e prevenção à exploração de crianças e adolescentes 
(iv) uso de atrativos e equipamentos turísticos pela população 
(v) cidadania, sensibilização e participação na atividade turística 

12. Aspectos ambientais 
(i) estrutura e legislação municipal de meio ambiente 
(ii) atividades em curso potencialmente poluidoras 
(iii) rede pública de distribuição de água 
(iv) rede pública de coleta e tratamento de esgoto 
(v) coleta e destinação pública de resíduos 
(vi) unidades de conservação no território municipal 

13. Aspectos culturais  
(i) produção cultural associada ao turismo 
(ii) patrimônio histórico e cultural 
(iii) estrutura municipal para apoio à cultura 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Índice de Competitividade do Turismo Nacional – Relatório Brasil. 
Editor: Ministério do Turismo (MTUR). 
Periodicidade: Anual. 
Defasagem da publicação: 7 a 9 meses. 
Link de acesso por meio da internet: 
 http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/outros_estudos/destinos_indutores/ 
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OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
O estudo oferece índices gerais e para cada uma das 13 dimensões avaliadas, o que permite ao MTUR 
acompanhar o estágio atual e a evolução dos indicadores nacionais de competitividade dos 65 destinos 
indutores e o desempenho dessa amostra em cada dimensão avaliada. Os dados são apresentados por 
meio da média do total dos 65 destinos pesquisados, mas há ainda o recorte por tipo de destino: capital e 
não capital, para os quais são divulgadas as médias desagregadas. A amostra de 65 destinos pode ser 
considerada válida, tendo em vista que se trata de uma pesquisa realizada in loco durante cinco dias, com 
entrevistas com atores do setor público, privado e sociedade organizada, envolvidos com a atividade 
turística em cada destino. Tais resultados podem evidenciar a situação atual do turismo no país e nortear 
a elaboração de políticas públicas em turismo. 
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FICHA DE METADADOS 5.6 - Copa das Confederações - Brasil 2013 – Características do público geral e 
da demanda turística internacional 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Copa das Confederações - Brasil 2013 – Características do público geral e da demanda turística 
internacional. 
Tipo de fonte de dados: T1 - Estatísticas derivadas de pesquisa, a partir da perspectiva da demanda 
turística. 
Descrição:  
Pesquisa busca identificar o perfil e gasto turístico dos turistas (público geral e demanda internacional) que 
visitaram as cidades-sede da Copa das Confederações, em 2013, no período em que estava sendo 
realizado o evento.  

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Ministério do Turismo (MTUR). 
Unidade responsável dentro da instituição: Departamento de Estudos e Pesquisas (DEPES). 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional. 
Periodicidade da coleta: Única. 
Período de referência da primeira investigação: 2013. 
Período de referência da última investigação: NA. 

CONCEITOS 
Temas:  
Turismo no Brasil; Demanda Público Geral e Internacional; e Copa das Confederações 2013. 
 
Variáveis estudadas:  

 Gasto médio per capita nas cidades-sede e no total da viagem no Brasil por origem e por cidade-
sede; 

 Principais aspectos positivos da copa das confederações; 
 Avaliação positiva dos preços da cidade-sede; 
 Caracterização do público internacional (procedência dos turistas internacionais; cidades visitadas 

durante a viagem no Brasil, agência de viagem, principal fonte de informação); 
 Expectativas com relação à viagem; 
 Intenção de retorno; e 
 Avaliação dos serviços turísticos, da infraestrutura turística e urbana, e da Copa das 

Confederações. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Copa das Confederações FIFA Brasil 2013 – Características do público geral e da demanda turística 
internacional. 
Editor: Ministério do Turismo (MTUR). 
Periodicidade: Única. 
Defasagem da publicação: ND. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/demanda_turistica/copa_2014/ 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
Em geral, a pesquisa está em conformidade com as recomendações internacionais. A amostra final foi de 
16.905 questionários aplicados, senso 15.567 aplicados nos estádios onde ocorreram os jogos da Copa 
das Confederações e 1.338 nos aeroportos das cidades-sede. A apresentação do resultado não oferece 
dados segregados por cidade-sede, o que poderia fornecer uma análise mais aprofundada dos diferentes 
perfis, de acordo com a cidade sede.  
 
A pesquisa oferece dados relevantes para a identificação do perfil e características de viagem dos turistas 
nacionais e estrangeiros que visitaram as cidades-sede da Copa das Confederações durante sua 
realização. Tais dados podem ser aproveitados para o planejamento e a promoção do turismo nacional e 
internacional, durante eventos e megaeventos que venham a acontecer no país. 
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ou revelar o seu conteúdo. 

FICHA DE METADADOS 5.7 - Pesquisa de Demanda Turística Doméstica na Copa do Mundo da FIFA no 
Brasil – 2014 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Pesquisa de Demanda Turística Doméstica na Copa do Mundo da FIFA no Brasil – 2014. 
Tipo de fonte de dados: T1. Estatísticas derivadas de pesquisa, desde a perspectiva da demanda turística. 
Descrição:  
Pesquisa de demanda turística realizada com visitantes nas cidades sedes da Copa do Mundo de 2014, 
com turistas residentes no Brasil (turismo doméstico), com intuito de caracterizar o perfil do turista, 
informações sobre a viagem, avaliação sobre estádios/ingressos, além da motivação e avaliação sobre a 
cidade visitada. A pesquisa foi realizada em todos os dias de jogos da Copa do Mundo e no dia posterior, 
nos arredores de estádios, rodoviária, atrativos, aeroportos, fanfests, e outros. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Ministério do Turismo (MTUR). 
Unidade responsável dentro da instituição: Departamento de Estudos e Pesquisas (DEPES). 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Fundação Getulio Vargas (FGV). 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional, Estadual e Municipal. 
Periodicidade da coleta: Única. 
Período de referência da primeira investigação: 2014. 
Período de referência da última investigação: NA. 

CONCEITOS 
Temas:  
Turismo doméstico, demanda nacional, Copa do Mundo. 
Variáveis estudadas:  
Número de pernoites na cidade, gênero, estado civil, idade, escolaridade, renda familiar, experiências em 
Copas do Mundo, grau de interesse por futebol, forma de participação na Copa, principais emissores 
(estado de residência), primeira visita à cidade, meio de transporte utilizado para chegar à cidade, tipo de 
hospedagem utilizada, forma de organização da viagem, acompanhantes na viagem, avaliação dos 
estádios, fatores de influência para a escolha da cidade, atividades turísticas realizadas no destino, visita 
a destinos dos arredores, avaliação da cidade. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Pesquisa de Demanda Turística Doméstica na Copa do Mundo da FIFA no Brasil – 2014.  
Editor: NA. 
Periodicidade: Única. 
Defasagem da publicação: ND. 
Link de acesso por meio da internet: 
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/demanda_turistica/copa_2014/ 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
Em geral, a pesquisa está em conformidade com as recomendações internacionais. A amostra final foi de 
6.555 questionários aplicados. 
 
A pesquisa oferece dados relevantes para a identificação do perfil e características de viagem dos 
brasileiros que viajaram pelo próprio país durante a Copa, dados que podem ser aproveitados para o 
planejamento e a promoção do turismo doméstico. Além disso, a metodologia utilizada pode ser aplicada 
em outros eventos e megaeventos que venham a acontecer no país. 
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FICHA DE METADADOS 5.8 - Estudo de Demanda Internacional do Brasil – Copa 2014 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Estudo de Demanda Internacional do Brasil – Copa 2014. 
Tipo de fonte de dados: T1. Estatísticas derivadas de pesquisa, a partir da perspectiva da demanda 
turística. 
Descrição:  
Buscou identificar o perfil e gasto turístico dos turistas não residentes no Brasil e de brasileiros residentes 
no exterior que visitaram o Brasil (Receptivo) no período da Copa do Mundo. 
  
A pesquisa foi desenvolvida por meio da aplicação de um questionário impresso nos 12 aeroportos 
internacionais do Brasil (localizados nas cidades-sede da Copa do Mundo) e em 10 pontos de fronteira 
terrestre. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Ministério do Turismo (MTUR). 
Unidade responsável dentro da instituição: Departamento de Estudos e Pesquisas (DEPES). 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional, Estadual e Municipal. 
Periodicidade da coleta: Única. 
Período de referência da primeira investigação: 2014. 
Período de referência da última investigação: NA. 

CONCEITOS 
Temas:  
Turismo no Brasil; Demanda Internacional; e Copa do Mundo 2014. 
Variáveis estudadas:  
 Perfil de participação na Copa do Mundo; 
 Motivo principal de viagem; 
 Composição do grupo turístico; 
 Tipo de fronteira utilizado para entrar no Brasil; 
  Meios de transporte utilizados para chegar ao destino; 
 Meios de hospedagem utilizados na cidade em que permaneceu mais tempo; 
 Destinos mais visitados por motivo de viagem; 
 Atividades realizadas durante a viagem; 
 Gastos turísticos; 
 Organização da viagem - Fonte de informações sobre o país, utilização de agência de viagem; 
 Utilização de agências de viagens fora do Brasil; 
 Perfil socioeconômico do visitante - Grau de instrução, gênero, idade e renda média mensal; 
 Avaliação dos atrativos, serviços, preços praticados e a infraestrutura turística e urbana; e 
 Grau de satisfação em relação a viagem. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Estudo da Demanda Turística Internacional durante a Copa do Mundo da FIFA 2014. 
Editor: Ministério do Turismo (MTUR). 
Periodicidade: Única. 
Defasagem da publicação: 1 mês. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/demanda_turistica/copa_2014/ 



 

82 
 

FGV Projetos CE Nº 2125/15  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo 

ou revelar o seu conteúdo. 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
Em geral, a pesquisa está em conformidade com as recomendações internacionais. A amostra final foi de 
10.513 questionários aplicados, no período em que foi realizada a Copa do Mundo no Brasil. 
 
A apresentação do resultado não oferece dados segregados por cidade-sede, mas os dados existem em 
poder do MTUR. A pesquisa oferece dados relevantes para a identificação do perfil e características de 
viagem dos turistas estrangeiros que visitaram o Brasil durante a Copa. Tais dados podem ser aproveitados 
para o planejamento e a promoção do turismo internacional. Além disso, a metodologia utilizada pode ser 
aplicada em outros eventos e megaeventos que venham a acontecer no país.  
 
A pesquisa não estuda o tipo de viajante excursionista, nem inclui aqueles visitantes que chegam por via 
marítima nos cruzeiros.  
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FICHA DE METADADOS 5.9 - Estudo da Demanda de Imprensa Internacional Brasil - Copa 2014 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Estudo da Demanda de Imprensa Internacional Brasil - Copa 2014. 
Tipo de fonte de dados: T1. Estatísticas derivadas de pesquisa, desde a perspectiva da demanda turística. 
Descrição:  
De acordo com fonte oficial do Ministério do Turismo, a pesquisa tem por objetivo investigar a imagem do 
Brasil junto aos profissionais de imprensa durante sua viagem ao Brasil na Copa do Mundo 2014; apurar a 
avaliação de serviços, infraestrutura, preços e da Copa do Mundo; conhecer a intenção de realizar 
publicações sobre o país. Através de questionários impressos aplicados diretamente com membro da 
imprensa nas 12 cidades-sede do evento, entre os dias 19 de junho e 2 de julho de 2014. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Ministério do Turismo (MTUR). 
Unidade responsável dentro da instituição: Departamento de Estudos e Pesquisas (DEPES). 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional. 
Periodicidade da coleta: Única. 
Período de referência da primeira investigação: 2014. 
Período de referência da última investigação: NA. 

CONCEITOS 
Temas:  
Turismo no Brasil; Imprensa Internacional; Pesquisa de Opinião e Copa do Mundo 2014. 
Variáveis estudadas:  

 Perfil do entrevistado (veículo de comunicação em que trabalha e editorial); 
 Principais cidades visitadas durante a viagem; 
 Pontos positivos e negativos da viagem; 
 Avaliação dos atrativos, serviços, preços praticados, infraestrutura turística e urbana e do evento 

da Copa do Mundo; 
 Pretensão de publicar reportagens ou análises sobre o Brasil após a viagem (sem considerar 

esportes), incluindo aspectos da reportagem (positivo, neutro ou negativo);  
 Principais temas das futuras publicações positivas e negativas sobre o Brasil;  
 Imagem do Brasil antes, durante e depois da viagem para a Copa do Mundo;  
 Visão dos jornalistas / repórteres sobre a Copa do Mundo no Brasil; e 
 Expectativas em relação à Copa do Mundo no Brasil. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Pesquisa com Imprensa Internacional durante a Copa do Mundo de 2014. 
Editor: Ministério do Turismo (MTUR). 
Periodicidade: Única. 
Defasagem da publicação: NA. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/demanda_turistica/copa_2014/ 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
Com uma amostra final foi de 527 questionários aplicados, a pesquisa apresenta informações relevantes 
sobre a divulgação realizada sobre o Brasil no período da Copa do Mundo de 2014. 
 
Não fornece dados segregados por cidade-sede, o que poderia fornecer dados para análise dos diferentes 
perfis, de acordo com a cidade sede. Contudo os dados divulgados podem ser aproveitados para o 
planejamento e a promoção do turismo internacional, inclusive para elaboração de estratégias na 
realização de outros eventos e megaeventos que venham a acontecer no país (como por exemplo 
Olimpíadas em 2016).  
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FICHA DE METADADOS 6.1 - Inventário da Oferta Turística (INVTUR) 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Inventário da Oferta Turística (INVTUR). 
Tipo de fonte de dados: T6. Banco de dados. 
Descrição:  
O inventário consiste em levantar, identificar, registrar e divulgar os atrativos, serviços e equipamentos 
turísticos, as estruturas de apoio ao turismo, as instâncias de gestão e outras condições gerais que 
viabilizam a atividade turística, como base de informações para que se planeje e gerencie adequadamente 
o processo de desenvolvimento. O intuito é permitir que o município faça um levantamento de sua 
infraestrutura e atrativos, com a finalidade de reconhecer o que for passível de utilização para fins turísticos.  

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Ministério do Turismo (MTUR). 
Unidade responsável dentro da instituição: Coordenação-Geral de Estruturação de Destinos. 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Secretarias estaduais e municipais de turismo. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional, Estadual, Municipal. 
Periodicidade da coleta: Eventual. 
Período de referência da primeira investigação: NA. 
Período de referência da última investigação: NA. 

CONCEITOS 
Temas:  
Infraestrutura de apoio ao turismo no município; Serviços e equipamentos turísticos e Atrativos turísticos. 
 
Variáveis estudadas:  
Infraestrutura de apoio ao turismo no município: informações básicas do município; meios de acesso ao 
município; sistema de comunicação; sistema de segurança; sistema de saúde; sistema educacional; outros 
serviços e equipamentos de apoio. 
 
Serviços e equipamentos turísticos: serviços e equipamentos de hospedagem; serviços e equipamentos 
de alimentos e bebidas; serviços e equipamentos de agências de turismo; serviços e equipamentos de 
transporte turístico; serviços e equipamentos para eventos; serviços e equipamentos de lazer; outros 
serviços e equipamentos turísticos. 
 
Atrativos turísticos: atrativos naturais; atrativos culturais; atividades econômicas; realizações técnicas e 
científicas contemporâneas; eventos programados. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Inventário da Oferta Turística.  
Editor: Ministério do Turismo (MTUR). 
Periodicidade: Única.  
Defasagem da publicação: NA. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.inventario.turismo.gov.br/invtur/swfs/prototipo.html 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
O MTUR produziu e disponibilizou em seu portal uma publicação com orientações sobre a inventariação e 
formulários de pesquisa que são de grande utilidade para os municípios realizarem seu inventário da oferta 
turística, sobretudo para padronização da metodologia. Disponibilizou também o Sistema de Inventariação 
da Oferta Turística. No entanto, o preenchimento das informações depende de cada município e poucos 
ainda o fizeram. 
Sendo assim, embora o esforço do MTUR seja um claro exemplo de como se deveria trabalhar no 
desenvolvimento do Sistema Nacional de Informações Turísticas (SITUR), as informações sobre a oferta 
dos municípios turísticos brasileiros ainda são incipientes e rarefeitas. 
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FICHA DE METADADOS 6.2 - Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo (PACET) 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo (PACET). 
Tipo de fonte de dados: T2. Estatísticas derivadas de pesquisa, a partir da perspectiva da oferta turística. 
Descrição:  
A PACET é uma sondagem complementar aos levantamentos realizados de forma trimestral pelo Boletim 
de Desempenho Econômico do Turismo (BDET), qualificando mais amplamente a evolução de cada 
variável, baseada em entrevistas pessoais levadas a efeito com dirigentes das 80 maiores empresas dos 
seguintes segmentos do setor turístico: agências de viagens, locadoras de automóveis, meios de 
hospedagem, operadoras de turismo, organizadoras de eventos, promotores de feiras, transporte aéreo, 
transporte rodoviário e turismo receptivo. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Ministério do Turismo (MTUR). 
Unidade responsável dentro da instituição: Diretoria de Estudos e Pesquisas (DEPES). 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Fundação Getulio Vargas (FGV). 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional. 
Periodicidade da coleta: Anual. 
Período de referência da primeira investigação: 2004. 
Período de referência da última investigação: 2014. 

CONCEITOS 
Temas:  
Análise do Ambiente Macroeconômico Mundial, Brasileiro e Análise Econômica do Turismo. 
 
Perspectiva da variação do desempenho econômico, Perspectiva da variação do mercado de trabalho. 
Apresenta resultados consolidados e por segmento: agências de viagens, locadoras de automóveis, meios 
de hospedagem, operadoras de turismo, organizadoras de eventos, promotores de feiras, transporte aéreo, 
transporte rodoviário, turismo receptivo. 
 
Variáveis estudadas:  
Informações do desempenho do ano imediatamente anterior e projeções para o ano corrente em relação 
ao Faturamento, Preço, Custo e Quadro de pessoal. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo. 
Editor: Ministério do Turismo (MTUR). 
Periodicidade: Anual. 
Defasagem da publicação: 4 meses. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/conjuntura_economica/pesquisa_conjuntura_turismo/ 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
É a única pesquisa no Brasil sobre a conjuntura econômica do turismo do ponto de vista dos principais 
executivos do setor de turismo do país. Possui série histórica de 10 anos. 
Inclui-se o setor de eventos, que não figura na lista das atividades características do turismo. 
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FICHA DE METADADOS 6.3 - Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem. 
Tipo de fonte de dados: T1. Estatísticas derivadas de pesquisa, a partir da perspectiva da demanda 
turística. 
Descrição:  
Sondagem conjuntural mensal realizada em sete regiões metropolitanas, com consultas a 2.000 famílias, 
sobre a intenção de realizar viagens nacionais e internacionais nos próximos seis meses. 
 
A Sondagem do Consumidor – Intenção de Viagem é elaborada com base nos dados coletados em uma 
pesquisa mais ampla, denominada Sondagem de Expectativas do Consumidor. O levantamento é feito por 
contato telefônico e foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), da Fundação Getulio 
Vargas (FGV). 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Ministério do Turismo (MTUR). 
Unidade responsável dentro da instituição: Departamento de Estudos e Pesquisas (DEPES). 
Outras unidades ou instituições envolvidas: FGV - IBRE. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São 
Paulo. 
Periodicidade da coleta: Mensal. 
Período de referência da primeira investigação: 2008. 
Período de referência da última investigação: 2015. 
 

CONCEITOS 
Temas:  
A Sondagem do Consumidor é uma pesquisa mensal que tem por finalidade gerar indicadores a respeito 
de temas como a situação econômica geral, situação financeira da família, mercado de trabalho, poupança, 
intenção de gastos com bens duráveis, expectativas de inflação e taxa de juros.  
 
Mensalmente são confirmadas algumas das informações básicas do informante relativas à idade, 
escolaridade, tamanho da família e faixa de renda familiar. A renda familiar e a região são utilizadas como 
ponderadores na apuração dos resultados. 
 
No que se refere ao turismo, o horizonte temporal do Relatório abarca a intenção de viagem para os 
próximos seis meses e compara os resultados com igual período, no ano anterior. 
 
Variáveis estudadas:  
Intenção de fazer uma viagem de férias nos próximos seis meses, destino da viagem, meio de transporte, 
acompanhantes em viagem, tipo de hospedagem. As séries são segmentadas em: renda familiar, faixa 
etária, grau de instrução, local de residência e gênero dos respondentes. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem. 
Editor: Ministério do Turismo (MTUR). 
Periodicidade: Mensal. 
Defasagem da publicação: cinco dias. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/conjuntura_economica/sondagem_consumidor_viage
m/ 



 

87 
 

FGV Projetos CE Nº 2125/15  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo 

ou revelar o seu conteúdo. 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
O estudo é útil para entender questões relacionadas à demanda potencial. 
 
Ressalta-se algumas questões: o conceito de viagem no questionário não é igual à definição existente nas 
recomendações internacionais; pergunta-se pela intenção de realizar uma viajem “de férias”; a classificação 
do tipo de alojamento não é consistente com a utilizada pelo MTUR nas pesquisas de demanda turística; 
não fica claro se uma viagem no mesmo dia supõe uma resposta positiva; a pesquisa abrange apenas as 
pessoas residentes em algumas cidades, o que não permite fazer recortes em nível subnacional. 
 
Poderia ser perguntado o motivo da viagem e o número de pernoites. 
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FICHA DE METADADOS 6.4 - Boletim de Desempenho Econômico do Turismo (BDET) 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Boletim de Desempenho Econômico do Turismo (BDET). 
Tipo de fonte de dados: T2. Estatísticas derivadas de pesquisa, a partir da perspectiva da oferta turística. 
Descrição:  
O Boletim de Desempenho Econômico do Turismo é uma publicação trimestral que leva ao público o 
resultado de uma análise de caráter qualitativo da conjuntura econômica do turismo no Brasil. Esta análise 
considera as principais variáveis econômicas do ambiente, em associação com os resultados de um 
levantamento amostral da opinião de diversos segmentos do turismo. 
 
Esta pesquisa, de âmbito nacional, interpreta as respostas dadas pelos empresários do setor sobre o 
momento atual dos negócios, o trimestre imediatamente anterior, comparações entre iguais períodos em 
anos consecutivos e perspectivas para o próximo trimestre. 
 
As respostas obtidas das empresas são ponderadas para refletir o peso de cada respondente no mercado 
do turismo em geral e de seu segmento em particular. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Ministério do Turismo (MTUR). 
Unidade responsável dentro da instituição: Departamento de Estudos e Pesquisas (DEPES). 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Fundação Getulio Vargas (FGV). 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional. 
Periodicidade da coleta: Trimestral. 
Período de referência da primeira investigação: 2004. 
Período de referência da última investigação: 2015. 

CONCEITOS 
Temas:  
Análise Macroeconômica mundial e nacional; Análise econômica do turismo. 
Perspectiva da variação do desempenho econômico, Perspectiva da variação do mercado de trabalho, 
Coeficientes de procedência da demanda turística. Resultado consolidado do turismo e resultado por 
segmento: Agências de Viagens, Meios de Hospedagem, Parques e Atrações Turísticas, Operadoras de 
Turismo, Organizadores de Eventos, Transporte Aéreo e Turismo Receptivo. 
Variáveis estudadas: 
Faturamento, funcionários, preços dos produtos/serviços, demanda geral, demanda doméstica, demanda 
internacional, custos operacionais, nível de instrução dos funcionários. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Boletim de Desempenho Econômico do Turismo. 
Editor: Ministério do Turismo (MTUR). 
Periodicidade: trimestral. 
Defasagem da publicação: 2 meses. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/conjuntura_economica/boletim_desempenho_turismo/ 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
É a única pesquisa no Brasil sobre a conjuntura econômica do turismo. Possui série histórica de mais de 
10 anos. 
A classificação utilizada para os setores de atividade não é a recomendada internacionalmente e usada 
nas pesquisas estruturais e conjunturais do IBGE (CNAE 2.0). Inclui-se o setor de eventos, que não figura 
na lista das atividades características do turismo. 
A amostra tem representatividade em nível nacional, e não permite recortes em nível subnacional. 
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FICHA DE METADADOS 6.5 - Eventos Internacionais Realizados no Brasil, por cidade 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Eventos Internacionais Realizados no Brasil, por cidade. 
Tipo de fonte de dados: T3. Estatísticas derivadas de processos administrativos. 
Descrição:  
Compilação anual de dados sobre o número de eventos (congressos e convenções) internacionais 
realizados no Brasil, por cidade. Os eventos analisados possuem periodicidade fixa, mínimo de 50 
participantes, e estão pelo menos em sua terceira edição. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Ministério do Turismo (MTUR). 
Unidade responsável dentro da instituição: Departamento de Estudos e Pesquisas (DEPES). 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Internacional Congress and Convention Association 
(ICCA). 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional. 
Periodicidade da coleta: Anual. 
Período de referência da primeira investigação: 2004. 
Período de referência da última investigação: 2013. 

CONCEITOS 
Temas:  
Congressos e convenções. 
Variáveis estudadas:  
Número de eventos. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Eventos Internacionais Realizados no Brasil, por cidade - Anuário Estatístico de Turismo 
Editor: Ministério do Turismo (MTUR). 
Periodicidade: Anual. 
Defasagem da publicação: Anual. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/anuario/ 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
Informações sobre as cidades que realizam eventos internacionais, de acordo com dados divulgados pela 
ICCA. As informações estão disponíveis por cidade e permitem avaliar a evolução do número de eventos 
realizados.  
 
Dados podem ser agregados para permitir avaliação em nível estadual, com a ressalva de que apenas 
foram considerados os eventos itinerantes, com periodicidade fixa, mínimo de 50 participantes e que 
estejam, pelo menos, em sua terceira edição. 
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FICHA DE METADADOS 6.6 - Perfil dos visitantes internacionais na Copa da África do Sul 2010 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Perfil dos visitantes internacionais na Copa da África do Sul 2010. 
Tipo de fonte de dados: T1. Estatísticas derivadas de pesquisa, desde a perspectiva da demanda turística. 
Descrição:  
Pesquisa de demanda turística realizada durante a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, com turistas 
internacionais, com intuito de caracterizar o perfil do turista, informações sobre a viagem, além do 
conhecimento sobre o próximo país sede (Brasil).  

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Ministério do Turismo (MTUR). 
Unidade responsável dentro da instituição: Departamento de Estudos e Pesquisas (DEPES). 
Outras unidades ou instituições envolvidas: NA. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Internacional. 
Periodicidade da coleta: Única. 
Período de referência da primeira investigação: 2010. 
Período de referência da última investigação: NA. 

CONCEITOS 
Temas:  
Demanda internacional, Turismo internacional, Copa do Mundo. 
 
Variáveis estudadas:  
Principal financiador da viagem, gênero, estado civil, escolaridade, idade, renda familiar, número de 
pernoites, turismo adicional, cidades visitadas, tipo de hospedagem mais utilizado, gastos na viagem, 
primeira visita ao país. Além disso, turistas foram questionados se sabiam qual era o próximo país a sediar 
a Copa do Mundo (Brasil) e se já haviam visitado o Brasil. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: World Cup – Turistas. 
Editor: Ministério do Turismo (MTUR). 
Periodicidade: Única. 
Defasagem da publicação: NA. 
Link de acesso por meio da internet: 
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/demanda_turistica/copa_2014/ 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
Em geral, a pesquisa está em conformidade com as recomendações internacionais. A amostra final foi de 
4.835 questionários aplicados, calculada em função do número estimado de participantes de cada país, de 
forma a garantir um número mínimo de entrevistas em cada um dos segmentos a estudar. 
 
Os dados são apresentados de forma agregada e também com recorte de acordo com a origem do visitante 
(continente). 
 
Os resultados puderam ser utilizados para entender o perfil do público que foi à Copa do Mundo de 2010, 
além do grau de conhecimento sobre o Brasil e, desta forma, auxiliou no planejamento e promoção da 
Copa do Mundo de 2014, sediada pelo Brasil. 
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FICHA DE METADADOS 6.7 - Proposta estratégica de organização turística para a Copa do Mundo 2014 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Proposta estratégica de organização turística para a Copa do Mundo 2014. 
Tipo de fonte de dados: T7. Publicações gerais de conteúdo turístico. 
Descrição:  
Por meio deste estudo, o Ministério do Turismo (MTUR) propôs a estruturação de um modelo de ações 
para investimento e integração entre as cidades-sede dos jogos, com foco nas propostas geradas para o 
desenvolvimento turístico. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: MTUR.  
Unidade responsável dentro da instituição: Departamento de Promoção e Marketing Nacional.  
Outras unidades ou instituições envolvidas: Fundação Getulio Vargas (FGV).  

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional. 
Periodicidade da coleta: Única. 
Período de referência da primeira investigação: 2008. 
Período de referência da última investigação: NA. 

CONCEITOS 
Temas:  
Infraestrutura, integração regional, marketing, qualificação, serviços e sustentabilidade geral do turismo. 
 
Variáveis estudadas:  
Serviços de hospedagem, serviços de alimentação, atrativos turísticos, Centro de Atendimento ao Turista 
(CAT), sinalização turística, segurança para o turismo, hospedagem, alimentação, receptivo, serviços em 
geral, planejamento de marketing, fundos e linhas de financiamento, articulação e cooperação para o 
desenvolvimento do turismo, coordenação institucional, enfrentamento à exploração infanto-juvenil, 
produção associada à cultura, meio ambiente, acesso aéreo, acesso rodoviário, acesso aquaviário (quando 
aplicável), aplicação dos recursos em consonância com a Copa do Mundo. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Proposta Estratégica de Organização Turística Copa do Mundo 2014. 
Editor: Ministério do Turismo (MTUR). 
Periodicidade: Única. 
Defasagem da publicação: NA. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/demanda_turistica/copa_2014/  

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
As informações constantes deste estudo são referências estratégicas para o uso da gestão pública e 
privada das cidades sedes que receberiam jogos da Copa do Mundo de Futebol do Brasil em 2014. Não 
são referências estatísticas, mas deve-se considerar a contribuição metodológica para dados de oferta. 
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FICHA DE METADADOS 7.1 - Locação de Automóveis 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Locação de Automóveis. 
Tipo de fonte de dados: T3. Estatísticas derivadas de processos administrativos. 
Descrição:  
O registro apresenta dados do setor de locadoras de automóveis. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis (ABLA). 
Unidade responsável dentro da instituição: NA. 
Outras unidades ou instituições envolvidas: Ministério do Turismo (MTUR). 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional. 
Periodicidade da coleta: Anual. 
Período de referência da primeira investigação: 2001. 
Período de referência da última investigação: 2013. 

CONCEITOS 
Temas/Variáveis estudadas:  
Faturamento anual, frota, usuários, emprego e impostos gerados pelo setor de locadoras de automóveis. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Locação de Automóveis (internet). 
Editor: Ministério do Turismo (MTUR), Departamento de Estudos e Pesquisas (DEPES). 
Periodicidade: Anual. 
Defasagem da publicação: 6 meses 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/estatisticas_indicadores/locacao_automoveis/ 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
Os dados compõem uma série histórica de mais de dez anos, permitindo avaliar a evolução do setor de 
locadoras de automóveis no Brasil. 
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FICHA DE METADADOS 7.2 - Anuário Estatístico de Energia Elétrica 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Anuário Estatístico de Energia Elétrica. 
Tipo de fonte de dados: T3. Estatísticas derivadas de processos administrativos. 
Descrição:  
O Anuário fornece um panorama mundial e nacional, com dados sobre a energia elétrica, como Capacidade 
Instalada, Geração, Consumo, Preços, entre outros. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 
Unidade responsável dentro da instituição: Diretoria de Estudos Econômicos-Energéticos e Ambientais. 
Outras unidades ou instituições envolvidas: ND. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional, Estadual. 
Periodicidade da coleta: Anual. 
Período de referência da primeira investigação: 2004-2006. 
Período de referência da última investigação: 2014. 

CONCEITOS 
Temas:  
Panorama mundial; Panorama nacional; Consumo; Regional – consumo e número de consumidores. 
 
Variáveis estudadas 

 Panorama mundial: Capacidade instalada; Geração; Intercâmbio, Consumo e Emissões. 
 Panorama nacional: Capacidade instalada; Geração; Empreendimentos, Emissões, Perdas e 

Demandas Máximas; Preços e Tarifas; Agentes e Programas. 
 Consumo: Cativo/Livre; Setores; Tensões de Fornecimento; Número de Consumidores; Consumo 

Médio e Per Capita. 
 Regional: Consumo e Número de Consumidores de cada região do Brasil, incluindo dados de UF.  

DIVULGAÇÃO 
Nome: Anuário Estatístico de Energia Elétrica - 2015 (ano base 2014). 
Editor: Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 
Periodicidade: Anual. 
Defasagem da publicação: ND. 
Link de acesso por meio da internet:  
http://www.epe.gov.br/AnuarioEstatisticodeEnergiaEletrica/Forms/Anurio.aspx 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
O Anuário é publicado desde 2011, com dados referentes à 2004-2006. A partir de 2015, passou a ter 
versão bilíngue, em português e inglês.  
 
Permite avaliar a evolução das condições de energia elétrica no Brasil, comparando alguns dados com 
outros países do mundo. Possui dados por UF, que incluem informações com divisão de consumo 
Residencial, Industrial, Comercial, Rural, Poder público, Iluminação pública, Serviço público e Consumo 
próprio. No nível de região, apresenta também gráficos com os 10 maiores setores da indústria e comércio 
em consumo de energia. 
 
É necessário avaliar a possibilidade de obtenção de microdados com informações em nível municipal e por 
mês, para um melhor aproveitamento dos dados. Essa avaliação, feita a partir do cruzamento com outros 
dados pode indicar, inclusive, aumento da população flutuante (visitantes e turistas). 

 
  



 

94 
 

FGV Projetos CE Nº 2125/15  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo 

ou revelar o seu conteúdo. 

FICHA DE METADADOS 7.3 - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

OPERAÇÃO ESTATÍSTICA 
Nome: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 
Tipo de fonte de dados: T3. Estatísticas derivadas de processos administrativos. 
Descrição:  
O SNIS coleta dados sobre a prestação de serviços de Água e Esgotos desde o ano de referência 1995 e 
sobre os serviços de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos desde o ano de referência 2002. Os dados de 
cada ano são publicados nos respectivos Diagnósticos dos serviços (link com arquivos em PDF e tabelas 
em Excel). 
 
Os textos contidos nos Diagnósticos apresentam uma análise dos dados do respectivo ano de referência, 
segundo cada tipo de serviço, além de mapas e tabelas para melhor compreensão dos dados. Junto a esta 
publicação, são disponibilizadas também as tabelas contendo todas as informações dadas pelos 
prestadores de serviços naquele ano de referência. 
 
O Ministério das Cidades disponibiliza ainda a aplicação Web SNIS – Série Histórica, que permite consultar 
de forma rápida e fácil todo o acervo de informações e indicadores do SNIS, realizando filtros para seleção 
de ano, abrangência, tipo de serviço, região, UF, município, entre outros. 

MARCO INSTITUCIONAL 
Instituição responsável: Ministério das Cidades. 
Unidade responsável dentro da instituição: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. 
Outras unidades ou instituições envolvidas: ND. 

ABRANGÊNCIA E PERIODICIDADE 
Cobertura geográfica: Nacional, Estadual e Municipal 
Periodicidade da coleta: Anual. 
Período de referência da primeira investigação: 1995-2002. 
Período de referência da última investigação: 2013. 

CONCEITOS 
Temas: Água e Esgoto; Resíduos Sólidos. 
 
Variáveis estudadas 

 Água e Esgoto: Caracterização Global dos Sistemas; Índices de Atendimento; Consumos Médios 
per Capita de Água; Perdas de Água na Distribuição; Investimentos Realizados; Receitas e 
Despesas; Tarifas e Despesas Médias; Dados de Balanço Contábil; Geração de Empregos e 
Produtividade de Pessoal; Dados sobre Qualidade dos Serviços; Evolução da Eficiência Global do 
Setor. 

 Resíduos Sólidos: Órgãos Gestores dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos; Índices 
de Cobertura do Serviço de Coleta Domiciliar; Massa Coletada per Capita de Resíduos Sólidos 
Domiciliares e Públicos; Coleta Seletiva e Recuperação de Materiais Recicláveis; Veículos Usados 
na Coleta de Resíduos Domiciliares e Públicos; Geração de Empregos e Terceirização; 
Desempenho Financeiro dos Serviços de Manejo de RSU; Unidades de Processamento; 
Consórcios Intermunicipais para Serviços de Manejo de RSU. 

DIVULGAÇÃO 
Nome: Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos 
Diagnóstico do manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 
Sistema Web SNIS – Série Histórica 
Editor: Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 
Periodicidade: Anual. 
Defasagem da publicação: ND. 
Link de acesso por meio da internet:  
Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos: http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos 
Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos: http://www.snis.gov.br/diagnostico-residuos-solidos 
Sistema Web SNIS – Série Histórica: http://app.cidades.gov.br/serieHistorica 
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OBSERVAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS  
Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos é publicado desde 1995 e o Diagnóstico do Manejo de 
Resíduos Sólidos Urbanos desde 2002.  
 
Permite avaliar a evolução das condições de água, esgoto e resíduos sólidos no Brasil. A publicação em 
PDF possui tabelas com dados mais agregados, no entanto, dados relativos aos municípios podem ser 
consultados nas tabelas em Excel e no Sistema Web SNIS – Série Histórica. Possui dados como População 
atendida por água e esgoto; Volume de água consumido; Volume de esgoto coletado; Quantidade de 
resíduos coletados. 
 
É necessário avaliar a possibilidade de obtenção de microdados com informações por mês para um melhor 
aproveitamento dos dados. Essa avaliação, feita a partir do cruzamento com outros dados pode indicar, 
inclusive, aumento da população flutuante (visitantes e turistas). 

 

 


