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INTRODUÇÃO 

 

Este documento apresenta o Relatório 9 - Desenho do Esquema de Governança para Gestão 

do SITUR NACIONAL FORTALECIDO - Versão Final, parte integrante do projeto correspondente 

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 propor um desenho de governança que permita ao Ministério 

do Turismo empregar ações que levem à produção, armazenamento, gestão e difusão dos dados 

estatísticos produzidos no setor de turismo no Brasil, cumprindo com sua missão de estruturar e 

gerir o SITUR NACIONAL FORTALECIDO. 

 

Este modelo de governança proposto avança na estruturação de procedimentos para dois principais 

âmbitos de atuação: 

 

 Âmbito Interno – o modelo propõe procedimentos que permitam ao Ministério do Turismo 

realizar uma melhor gestão das informações estatísticas dentro de sua estrutura, 

organizando as funções dos diversos setores do MTUR; e 

 

 Âmbito Externo – o modelo propõe procedimentos que permitam ao Ministério do Turismo 

realizar uma melhor gestão das informações estatísticas em parceria com instituições que 

não fazem parte da estrutura organizacional do MTUR, mas que são responsáveis pela 

produção e divulgação de dados relevantes para o setor de turismo, tais como o IBGE, 

IPEA, Departamento de Polícia Federal (DPF), Secretaria de Aviação Civil, Agência 

Nacional de Aviação Civil (ANAC), Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, Ministério da Fazenda, Estados, Municípios, representantes 

do setor privado, academia e demais entidades relacionadas ao setor de turismo.  

 

Para que o Ministério do Turismo consiga avançar em sua responsabilidade, com vistas a 

estabelecer um ambiente de governança das informações estatísticas e gerenciais estratégicas, 

faz-se necessário compreender como se encontram as relações interinstitucionais estabelecidas 

com agentes públicos, privados e representantes da sociedade civil. Da mesma forma, entende-se 
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ser importante dimensionar como está o intercâmbio de informações e estratégias dentro do 

Ministério do Turismo. Tal análise toma como base as relações estabelecidas entre o Departamento 

de Estudos e Pesquisas (DEPES), atualmente identificado como o principal agente de mobilização 

do SITUR NACIONAL e demais departamentos pares no que tange à geração de dados estatísticos 

e a interação e troca de informações gerenciais não estatísticas, pertinentes à análise e ao 

monitoramento da atividade turística. 

 

A partir da identificação do estágio atual e da compreensão de possíveis gargalos, torna-se possível 

estabelecer proposições de arranjos institucionais e de rearranjos de responsabilidades e de 

atribuições na produção e no fornecimento de informações, bem como para a execução do Plano 

Federal Estratégico de Estatísticas Turísticas. 

  

Mediante as premissas postas, esse trabalho foi estruturado de modo a dispor, no capítulo 1, dos 

principais aspectos metodológicos relacionados com a elaboração deste relatório e com a proposta 

de governança para o SITUR NACIONAL FORTALECIDO. 

 

No capítulo 2 apresentam-se os diagnósticos construídos a partir da análise da equipe técnica do 

Consórcio FGV/FIPE acerca da compreensão dos procedimentos atualmente adotados e das 

limitações e problemas enfrentados. O capítulo 3 apresenta as propostas e recomendações para 

cada tipologia de entidades que deverão fazer parte da governança do SITUR NACIONAL 

FORTALECIDO em razão de seu grau de interesse nas informações prestadas pelo sistema. 

 

Por fim, o capítulo 4 apresenta as conclusões finais e recomendações para que o modelo de 

governança seja implementado, como parte integrante deste esforço de apresentar de forma 

esquemática as proposições realizadas. Compõe ainda esse documento o Anexo 1, em que se 

sintetiza um resumo dos resultados da pesquisa realizada para conhecer as opiniões dos usuários 

atuais e potenciais do SITUR sobre sua situação atual e suas necessidades e expectativas, 

utilizados no processo de discussão e elaboração da presente proposta de governança. O relatório 

completo da pesquisa realizada com 300 agentes das mais variadas instituições públicas e privadas, 

localizados nos diferentes Estados do País, encontra-se no Relatório 3 do projeto - Diagnóstico com 

Usuários Reais e Potenciais do Atual SITUR NACIONAL. 
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1. Aspectos metodológicos 

 

Atualmente constitui-se como atribuição do Ministério do Turismo a estruturação e implantação de 

um ambiente de inteligência interinstitucional, em âmbito nacional, com perspectivas de promoção 

de interação institucional internacional – conforme recomendações aprovadas no Projeto de 

Harmonização do Sistema de Estatísticas Turísticas nos Países do Cone Sul – PROJETO 

CONESUL1. Como núcleo central de um Plano Nacional Estratégico de Estatísticas Turísticas 

(PNETUR), encontra-se o SITUR NACIONAL FORTALECIDO, que terá o papel de conduzir a 

cooperação entre diferentes níveis de governo, distintos departamentos internos ao MTUR e entre 

entes externos públicos e privados.  

 

Para que o Ministério do Turismo cumpra com a missão de implantar o ambiente de cooperação e 

inteligência interinstitucional, e para estruturar e gerir o SITUR2, deve-se estabelecer um esquema 

de governança que permita cooperação e promova a devida articulação entre instituições 

interessadas em dispor de dados estatísticos e informações gerenciais estratégicas.  

 

A governança a ser estabelecida para o alcance de tais objetivos deve manter coerência com as 

viabilidades de cada instituição e níveis de governo e de uso das informações, principalmente para 

que as dinâmicas a serem adotadas se traduzam concretamente em ações colaborativas de 

geração e de consumo de dados e relatórios estatísticos e gerenciais. Para adquirir consistência 

em suas bases, o SITUR NACIONAL FORTALECIDO3 precisa fomentar a articulação interna, com 

os Departamentos e Coordenações do Ministério do Turismo, e a articulação externa – entre MTUR 

e instituições geradoras e consumidoras de informações estratégicas.  

 

Além de entes públicos e de caráter misto que habitualmente contribuem para a complexa 

compreensão da atividade turística, com dados para bases estatísticas, há que se ampliar as 

contribuições de representantes do setor privado, centros de pesquisa, universidades e demais 

                                                

1 Conforme descrito no TDR, o Projeto de Harmonização dos Sistemas de Estatística de Turismo nos Países do Cone Sul (PROJETO 
CONESUL) foi um projeto apoiado pelo BID tendo como beneficiários Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Chile. Teve como objetivo 
de contribuir para a melhoria da qualidade das estatísticas turística dos países do Cone Sul e impulsionar a harmonização dos principais 
instrumentos de observação e mensuração da atividade turística nos países e na região. 
2 SITUR - Inclui, além de conjunto de dados do SET, outro conjunto de dado originário de operações que não são necessariamente 
estatísticos, regular ou tem caráter oficial, mas que, mesmo assim, são informações relevantes para efeitos de monitoramento e definição 
de políticas de turismo. 
3 SITUR NACIONAL FORTALECIDO - inclui um conjunto de iniciativas implementadas para o fortalecimento do atual Sistema de 
Informação Turística, em que se destacam as ações desenvolvidas pelo Ministério do Turismo com o objetivo de alcançar uma articulação 
nacional e estadual devidamente harmonizada para um conjunto significativo de dados estatístico. Entre elas destacam-se a renovação 
de operações estatísticas de turismo internacional, turismo doméstico, oferta e ocupação hoteleira. 
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atores subnacionais – Estados e Municípios – com vistas a garantir o esperado incremento de 

qualidade da informação.  

 

Para o estabelecimento de uma proposição de desenho de governança, portanto, fez-se necessário 

mapear a situação atual em que se encontram as relações intrainstitucionais e interinstitucionais, 

os atores envolvidos direta e indiretamente com o fornecimento e produção de dados estatísticos 

ou não estatísticos, e a potencialidade que novas relações a serem exploradas podem promover.  

 

No intuito de atender aos propósitos previstos pelo Termo de Referência que norteia o trabalho 

realizado pelo Consórcio FGV/FIPE, o mapeamento da situação atual das relações estabelecidas 

entre Ministério do Turismo e parceiros internos e externos na produção e consumo de informações 

estatísticas e não estatísticas baseou-se nos seguintes processos e consequentes insumos: 

 

 Análise dos marcos institucionais – foram analisadas e descritas as responsabilidades 

organizacionais estabelecidas a partir de planos, acordos e termos de cooperação em 

vigência. Dentre os marcos analisados estão a estrutura da governança existente e a 

prevista para a execução da Política Nacional de Turismo; a governança esperada para o 

monitoramento de um sistema de informações turísticas e as demais instâncias e 

colegiados programados para respaldarem as relações interinstitucionais. Foram 

considerados ainda leis e decretos, convênios, acordos e demais instrumentos legais e 

regulatórios; 

 

 Pesquisa a organogramas institucionais – serviram de insumos estruturas institucionais, 

como regimento interno, e relações informais estabelecidas entre departamentos e 

instituições - que garantem a colaboração com departamentos e coordenações-gerais do 

MTUR ou interna em uma mesma instituição, seja ela parceira atual ou potencial do MTUR 

no que se refere à operação de pesquisas e de levantamentos e a operações estatísticas; 

e 

 

 Informações de registros administrativos e relatórios – foram extraídos depoimentos 

acerca da governança atual e proposições de incremento ao atual esquema de 

governança no setor de turismo, insumos provenientes de relatos e de apontamentos 

registrados nos demais relatórios deste projeto, já apresentados pelo Consórcio 

FIPE/FGV, como os aspectos descritos nas fichas de metadados, que caracterizam a 
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produção técnica, e de relatórios do turismo (Relatório 1 - Descrição e Documentação do 

Atual SITUR NACIONAL); os depoimentos que diagnosticam a situação atual e potencial 

de uso do SITUR NACIONAL (Relatório 3 - Diagnóstico com Usuários Reais e Potenciais 

do Atual SITUR NACIONAL); os conteúdos que dimensionam as relações atuais entre 

MTUR, Banco Central (BACEN) e IBGE para a geração de pesquisas e CST (Relatório 2 

- Diagnóstico sobre Contas Nacionais, Balanço de Pagamentos e Conta Satélite do 

Turismo e Relatório 10 - Diagnóstico para Colaboração com o IBGE em Outras Áreas 

Estatísticas), e demais diretórios de informações (Relatório 8 - Diagnóstico sobre o 

Diretório de Meios de Hospedagem). 

 

Aos processos para a identificação da situação atual de relação interinstitucional, foram acrescidos 

conteúdos abordados durante as duas edições dos Seminários Técnicos do Plano Nacional 

Estratégico de Estatísticas Turísticas, realizados em 2015, sob o âmbito do presente projeto.  

 

Da mesma forma, e como parte fundamental da estruturação de proposição de esquema de 

governança renovado, foram absorvidas as considerações acerca dos avanços a serem 

implementados em torno de uma agenda compartilhada de cooperação e análise econômica de 

turismo. Tais avanços resultam das perspectivas anteriormente debatidas como necessárias para 

a promoção de interação institucional nacional e internacional – conforme recomendações 

aprovadas no PROJETO CONESUL, executado pelo BID junto aos países integrantes do bloco.  

 

A governança tem sido abordada como temática central de uma profusão de relatórios de mercado 

e estudos acadêmicos (teóricos e empíricos) especialmente ao longo das décadas de 1980 e 1990. 

A conceituação do termo e a aplicabilidade do tema são comumente registradas sob a ótica das 

ciências sociais aplicadas, como em administração (governança corporativa, governança 

colaborativa, governança em rede) e políticas públicas (governança social, governança pública). 

Cabe esclarecer, sob o aspecto metodológico, que a terminologia governança, adotada no contexto 

do presente trabalho, encontra-se em alinhamento com os debates promovidos no PROJETO 

CONESUL. Isto é, a governança é entendida como a estratégia gerencial e operacional que irá 

orientar as relações estabelecidas entre instituições públicas ou de natureza mista com vistas à 

gestão e operacionalização de um bem de interesse comum – nesse caso o SITUR NACIONAL 

FORTALECIDO.  
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Apesar dos avanços registrados nos debates sobre governança nas demais ciências sociais e 

econômicas, no âmbito do turismo a discussão acerca do conceito de governança é considerada 

recente e incipiente, conforme constata a própria Organização Mundial do Turismo (OMT) no 

relatório sobre a Governança do Turismo (DURAN, 2013). As indefinições acerca do uso do termo 

governança em turismo desde a década de 1990 levaram a OMT a conduzir (DURAN, 2010), uma 

ampla pesquisa documental cujo relatório final é considerado um dos maiores avanços nos debates 

realizados sobre governança no turismo após os debates travados no Seminário Internacional de 

Governança no Turismo nas Américas, no México, em 2008.  

 

Pela primeira vez, um documento referencial de uma importante organização do setor era publicado 

tendo a governança como abordagem central, provocando questionamentos e trazendo para o 

segmento contribuições para a compreensão das ações mais recomendadas e das articulações 

político-administrativas e técnicas esperadas como importantes para o desenvolvimento da 

atividade. No documento, a organização reconhece o desafio de definir diretrizes específicas para 

a governança do turismo, desafio superado pelo Banco Mundial, Organização das Nações Unidas 

e Comissão Europeia ao estabelecerem ideais para uma governança ou uma boa governança 

voltada ao desenvolvimento social e econômico. Ficava até então definido, em caráter preliminar, 

que a OMT entendia a governança no turismo como um “processo de gestão de destinos turísticos 

resultante de esforços coordenados e sinérgicos dos governos em seus diferentes níveis e 

atribuições, da sociedade civil presente nas comunidades receptivas e da iniciativa privada 

relacionada com a operação do sistema turístico” (OMT, 2008 apud DURAN, 2010).  

 

Para o conceito de governança no turismo, portanto, a OMT seguiu a linha adotada nos debates 

acadêmicos e técnicos travados desde a década de 1980 ao estabelecer uma compreensão mais 

ampla do papel do Estado, que sai da figura de ator puramente autoritário como provedor único de 

serviços para um Estado cooperativo no atendimento às demandas sociais. Compreende-se que a 

política pública para o turismo deixa de ser exclusivamente instituída pelos insumos que o gestor 

nacional é capaz de prover.  

 

Mais recentemente, ao reestabelecer referenciais mais claros para o mercado (OMT, 2013), e em 

avanço à produção de 2010, a organização destaca a importância de as organizações do turismo 

em nível nacional aplicarem práticas que conduzam a coordenação de ações e à cooperação entre 

atores públicos e privados e de organizações governamentais e não governamentais, na definição 

de estratégias (papéis e atribuições) para o desenvolvimento do “sistema de turismo”. Sob essa 
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ótica, a organização reestrutura uma definição de governança para o turismo, em que compreende 

ser do Estado Nacional o papel de coordenador das ações de uma rede de atores com 

responsabilidades compartilhadas: 

 

“Governança no turismo é uma prática de governo mensurável, orientada a gerir 
eficientemente os setores do turismo em diferentes níveis de governo, por meio da 
coordenação, colaboração e/ou cooperação eficiente, transparente e sujeita a 
responsabilização, com vistas a atingir metas pactuadas pela rede de agentes que 
atuam no setor, em busca de soluções e de oportunidades, e baseada em acordos 
sustentados no reconhecimento das interdependências e das responsabilidades 
compartilhadas” (OMT, 2013, p. 14). 

 

Apesar de não existir uma definição clara do que é a boa governança para o setor e de não haver 

diretrizes específicas para a atuação dos governos subnacionais por parte da OMT, há uma 

proposta clara de que as atividades devem estar idealmente coordenadas entre atores públicos, 

privados e sociais do "sistema de turismo". Tais apontamentos são compreendidos como diretrizes 

tanto para a condução de ações político-administrativas – de gestão de ações - quanto para 

estratégias técnico-operacionais – de gestão de sistemas, de dados. 

 

Entende-se que, uma vez definida uma estrutura de governança para a articulação interinstitucional 

e para a gestão das estatísticas turísticas – em nível nacional, subnacional e internacional –, torna-

se possível estabelecer intercâmbios que permitam ao SITUR cumprir com as expectativas de 

produção, difusão e uso de estatísticas do turismo e que sirva de base para a instauração do 

PNETUR 2016-2021. 

 

Foi estruturada, portanto, uma proposição de esquema de governança no intuito de atender aos 

itens descritos pelo Termo de Referência que norteia os trabalhos do Consórcio FIPE/FGV – a ser 

observado no capítulo 3 desse relatório. Entende-se que o esquema de governança renovado a ser 

instituído deve permitir o nivelamento e o compartilhamento de informações com Estados e 

Municípios, a disseminação de dados estratégicos para o setor produtivo e a obtenção de 

informações de instituições pares federais e de países parceiros do bloco Mercosul e Estados 

associados. O resultado de todos estes esforços tende a auxiliar os tomadores de decisão na 

elaboração de estratégias para o fortalecimento do turismo por meio da estruturação do SITUR 

NACIONAL FORTALECIDO.  

 

A expectativa é que a compreensão acerca da situação atual de governança e o esquema de 

governança renovado proposto respaldem o MTUR e as instâncias envolvidas na instauração do 
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PNETUR 2016-2021 de insumos estratégicos que lhes garantam legitimidade diante dos demais 

atores, bem como de recursos humanos, técnicos e financeiros, conforme reportado no Relatório 3 

deste projeto, para:  

 

 Produzir e executar operações estatísticas de forma autônoma e articular esforços para 

que os demais entes produtores de informações e de operações estatísticas do setor de 

turismo estejam alinhados com as mesmas recomendações, incluindo internacionais; 

 

 Coordenar as pautas e mobilizações institucionais necessárias para garantir a 

harmonização estatística, conforme sugerido no PROJETO CONESUL; e 

 

 Estimular o MTUR a promover, como ente federativo responsável pelas políticas para o 

setor, o envolvimento de instituições internas e externas, incluindo dentre os principais 

IBGE, Banco Central, Polícia Federal, órgãos de transporte e de fronteiras, Estados e 

Municípios e demais instituições de interesse no fortalecimento das operações estatísticas 

e dados gerenciais. 

 

As proposições para o esquema de governança renovado se aproximam, portanto, das expectativas 

de governança defendidas pela OMT. Defende-se uma governança colaborativa, coordenada pela 

figura do Ministério do Turismo como articulador central, e sob a qual se dará o suprimento de 

estatísticas para o turismo a partir do estabelecimento de uma aliança colaborativa com atores 

estratégicos para o SITUR NACIONAL FORTALECIDO. Têm-se descritos, a seguir, os insumos e 

detalhamentos que conduziram à análise da situação atual de governança e à proposição de 

esquema de governança renovado.  

 

 

2. O atual esquema de governança no setor de turismo 

 

Por se caracterizar como uma atividade econômica de interação múltipla entre diversas áreas da 

economia a compreensão e o monitoramento dos benefícios e impactos gerados pela atividade 

demandam uma governança interinstitucional. A qualidade da informação gerada para compreender 

a complexidade da atividade turística exige, portanto, a interação entre múltiplos níveis de entes 

públicos e privados e de caráter misto que vão desde institutos de pesquisa e agências reguladoras 
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de atividades de transporte, até atores da iniciativa privada, universidades e dos níveis subnacionais 

– como Estados e Municípios.  

 

O atual esquema de governança da atividade turística, sob a ótica da governança pública, encontra-

se baseado na existência de um órgão de autoridade nacional exclusivamente dedicado à pauta e 

a políticas do turismo desde 2003. A importância do monitoramento e do desenvolvimento do setor 

foi traduzida na estrutura organizacional do órgão, que detém, desde o ano de sua criação, um 

departamento especificamente voltado à geração de dados e ao monitoramento de informações e 

de operações estatísticas e não estatísticas do setor – o Departamento de Estudos e Pesquisas 

(DEPES)4.  

 

O MTUR surge como o ente central de uma estrutura de gestão descentralizada, em que Estados 

e Municípios – organismos subnacionais –, detêm autonomia para a definição de estruturas 

organizacionais e de políticas regionais e locais para o turismo, em alinhamento com as estratégias 

e políticas federais. De acordo com a Lei Geral do Turismo (Brasil, 2008), o Ministério do Turismo 

é o órgão gestor de uma governança estabelecida pelo Sistema Nacional de Turismo, composto 

por órgãos e entidades representativas da atividade turística. Entende-se, desta forma, que, no 

âmbito da governança institucional federativa, o desenvolvimento do setor e consequente geração 

de emprego e renda resultarão da integração de iniciativas destas instituições, dispostas nas 

esferas pública e privada. Integram esse arcabouço institucional oficial órgãos e entidades tais 

como: Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR); Conselho Nacional de Turismo (CNT); e Fórum 

Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (FORNATUR). Podem ainda fazer parte 

os fóruns e conselhos estaduais de turismo; os órgãos estaduais de turismo; e as instâncias de 

governança macrorregionais, regionais e municipais (2008, artº 9, § 1º). 

 

Esse arcabouço legal prevê ainda a compatibilização dos programas e metas do Plano Nacional do 

Turismo 2013-2016 com demais instâncias do governo federal, sendo elas Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); Ministério da Educação (MEC) e Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE). Essa interlocução institucional está formalmente prevista em uma 

instância representativa denominada “Comitê Interministerial de Facilitação Turística”, presidida 

pelo MTUR e cuja composição, forma de atuação e atribuições “serão definidas pelo Poder 

Executivo" (art. 11º). Consta em regimento interno que a Secretaria Nacional de Políticas do 

                                                

4 O Departamento de Estudos e Pesquisas (DEPES) foi criado inicialmente no âmbito do Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR, 
passando, definitivamente, a integrar a estrutura do Ministério do Turismo, em agosto de 2008. 
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Turismo - SNPTUR, responsável pela coordenação e execução do PNT, é a entidade responsável 

igualmente pela coordenação desse comitê. Ressalta-se, no entanto, que tal comitê interministerial 

não se encontra instituído e nem se configura na Plataforma Interinstitucional (a ser descrita nos 

capítulos a seguir). 

 

As análises da governança estabelecida, descritas a seguir, consideraram o arcabouço legal aqui 

descrito, acrescido dos demais insumos e processos descritos nos aspectos metodológicos e 

relações formais e informais identificadas nesse trabalho como o conjunto de aspectos que 

contribuem para o entendimento da situação atual da governança estabelecida entre MTUR e 

instâncias internas e externas. 

 

 

2.1 Situação atual da governança com áreas internas ao MTUR 

 

Para analisar a situação atual da governança com áreas internas ao MTUR, foram levantados 

insumos que permitissem mapear o grau de envolvimento e de interlocução estabelecidos entre 

alguns dos atores que integram a estrutura organizacional do Ministério do Turismo – na perspectiva 

do presente trabalho. Um dos principais foi a análise da estrutura organizacional atualmente em 

vigor no MTUR, que segue o regimento interno aprovado em portaria (Brasil, 2015a) conforme 

consta na Figura 1.  
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Figura 1 - Organograma do Ministério do Turismo (2015) 

Elaborado pela FGV, com base em informações do MTUR (http://www.turismo.gov.br/institucional/organograma.html). Acesso: 29 Jun 2015. 



 

20 
 

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. 

Conforme descrito no Termo de Referência que serve de diretriz para o trabalho, encontram-se sob 

a responsabilidade do Ministério do Turismo alguns dos dados básicos originários de operações 

estatísticas e de outras fontes consideradas relevantes para a estruturação do Plano Nacional 

Estratégico de Estatísticas Turísticas. São elas pesquisas sobre o turismo internacional, interno e 

ocupação hoteleira - que inclui o diretório de estabelecimentos e a pesquisa de conjuntura - e a 

investigação sobre o atual estágio do Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas (CADASTUR) e do 

Sistema Nacional de Registro de Hóspedes (SNRHos). 

 

Como é possível observar no organograma exposto na Figura 1, e conforme descrito no regimento 

interno do MTUR, alguns departamentos possuem múltiplos papéis no âmbito da gestão e execução 

da política nacional. No âmbito da produção de informações estatísticas e não estatísticas, 

entretanto, determinadas áreas exercem graus similares de interlocução com o DEPES como 

colaboradores do atual SITUR. Encontram-se citados no TDR os seguintes: 

 

 Secretaria Executiva (SE); 

 Secretaria Nacional de Políticas de Turismo (SNPTUR); e 

 Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo (SNPDTUR). 

 

De acordo com o organograma e regimento interno que supriram parte dessa análise, encontra-se 

sob a responsabilidade da SNPTUR, no Departamento de Produtos e Destinos (DPROD), o 

CADASTUR e o SNRHOS, ambos relacionados com o monitoramento do setor.  

 

O CADASTUR, como insumo do SITUR, constitui-se em registros administrativos (não estatístico) 

em que se encontram relacionados empresas e estabelecimentos que têm interface com a 

economia do turismo, incluindo os meios de hospedagem. Não pode ser tratado como um diretório 

dos meios de hospedagem, em função das limitações atuais de sua cobertura. Contudo, é a fonte 

de referência do atual SITUR NACIONAL sobre as informações pertinentes ao volume de 

prestadores de serviços cadastrados no MTUR e sua distribuição pelos municípios brasileiros.  

 

Da mesma forma, o volume de informações atualmente integrante do SNRHOS também é 

considerado não estatístico. Encontra-se sob a responsabilidade do mesmo departamento. É gerido 

com o apoio da coordenação responsável pela tecnologia da informação, que também responde 

pelo desenho da estrutura do sistema, bem como pelo armazenamento dos registros.  
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Quanto a informações gerenciais de temáticas não estatísticas, que compõem os dados 

disponibilizados pelo MTUR, encontra-se na Secretaria Nacional de Programas de 

Desenvolvimento do Turismo (SNPDTUR) informações de potencial interesse para constar com 

recorrência e atualização no SITUR NACIONAL FORTALECIDO. O Departamento de 

Financiamento e Promoção de Investimentos no Turismo (DFPIT) detém algumas informações 

estratégicas para a compreensão do comportamento de gastos e de investimentos setoriais. Sob 

sua coordenação estão informações referentes a linhas de crédito e de financiamento voltadas a 

viajantes e empresários, criadas pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) e Banco do Brasil (BB), 

bem como volume de aplicações de fundos constitucionais5 e de outros recursos das demais 

instituições financeiras federais (Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e BNDES) e total de 

investimento de turismo no Brasil.  

 

Atualmente, o DEPES demanda tais informações diretamente a estes departamentos sempre que 

necessário para que tais dados componham relatórios para disseminação no portal Dados e Fatos, 

do portal institucional do Ministério do Turismo. Desta forma, o SITUR já contribui para ampliar a 

compreensão acerca dos comportamentos de consumo - compras individuais e por crediários de 

pacotes de viagem, passagens aéreas e hospedagem – e de financiamentos e investimentos em 

andamento em setores da cadeia produtiva – como na construção de meios de hospedagem e 

unidades habitacionais, por exemplo. Nota-se que essas bases de dados se encontram dispersas 

dentro da coordenação de tecnologia da informação do MTUR, porém a proposição da gestão da 

futura base de dados, apresentada no Relatório 7 deste projeto, aborda esta questão com maior 

aprofundamento. 

 

Em consultas aos Relatórios 2 e 3 foi possível extrair insumos para compreensão da perspectiva 

de atores internos ao MTUR quanto ao papel executado no quesito disponibilidade de dados. Foi 

possível compreender a importância da existência de um departamento dedicado a estudos e 

pesquisas e da postura proativa na interlocução e geração de informações. Pelo regimento interno, 

dentre suas competências, o DEPES possui a chancela para executar o papel de liderança na 

                                                

5 Previstos na Constituição Federal de 1988 (art. 159, inciso I) os Fundos Constitucionais de Financiamento foram regulamentados com 
o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social por meio da implementação de políticas de desenvolvimento regional 
e de redução das desigualdades inter-regionais do País. São três: o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), o 
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), geridos por 
instituições financeiras federais de caráter regional, mediante a execução de programas de financiamento aos setores produtivos. Estão 
entre os principais instrumentos de financiamento da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). Regulamentados pela Lei 
7.827, de setembro de 1989: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.827-1989?OpenDocument. 
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demanda e no fornecimento de dados, bem como de propositor de estudos e pesquisas que 

garantam o monitoramento da execução de programas e políticas do turismo.  

 

Esse papel se estende à interlocução externa (Brasil, 2015a), em que se atribui ao departamento a 

competência de “interagir com instituições em âmbito nacional e internacional que possam colaborar 

com o aprimoramento na área de pesquisa e informação turística”. Esse papel interno e externo é 

comumente executado por meio de ofícios com solicitações de informações ou para o atendimento 

a demandas dos demais departamentos. Por meio desta interlocução proativa, lhe é permitido tanto 

o acesso a dados gerados por diversos departamentos do MTUR quanto o estabelecimento de 

parcerias que favorecem a alimentação de uma operação estatística ou mesmo a geração de um 

relatório gerencial.  

 

Entretanto, demais ações necessárias à execução das atividades da Plataforma Interinstitucional e 

para a governança de dados do SITUR FORTALECIDO – como o destacamento de recursos ou 

eventuais demandas por estruturas de tecnologia da informação específicas – demandam o 

envolvimento tanto da Secretaria Executiva quanto da Consultoria Jurídica para o estabelecimento 

de referências e respaldos técnico-legais. 

 

 

2.2 Situação atual da governança com entes externos ao MTUR 

 

A relação de governança estabelecida entre o MTUR e demais entes externos está diretamente 

relacionada com o potencial a ser explorado para a estruturação da governança renovada e de um 

SITUR NACIONAL FORTALECIDO. Conforme descrito nas etapas iniciais desse relatório, foram 

consideradas as instituições mencionadas no Termo de Referência, com as quais o MTUR mantém 

relações institucionais, e os órgãos e entes dos quais potencialmente pode-se agregar dados 

básicos originários de operações estatísticas oficiais e de outras fontes - não necessariamente 

estatísticas ou oficiais - consideradas relevantes para a estruturação do Plano Nacional Estratégico 

de Estatísticas Turísticas.  

 

Um dos arcabouços legais que compõem a estrutura de governança atual do turismo também 

respalda, de forma preliminar, as relações interinstitucionais externas a serem estabelecidas entre 

MTUR e outros órgãos para a execução do Plano Nacional Estratégico de Estatísticas Turísticas. 



 

23 
 

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. 

Consta, em portaria (Brasil, 2013b), a institucionalização de um Grupo Executivo para a 

“implementação e manutenção do Sistema Nacional de Estatística de Turismo” e para a elaboração 

da Conta Satélite de Turismo (CST).  

 

O grupo executivo é compreendido, no âmbito desse trabalho, como o núcleo estratégico que dá 

base à Plataforma Interinstitucional. Encontra-se sob a responsabilidade da Secretaria Nacional de 

Políticas de Turismo (SNPTUR) que, por intermédio do DEPES, deve responder pela coordenação, 

apoio administrativo e documentação das atividades. Até o momento, encontram-se nomeados para 

integrar tal grupo, além de representantes do MTUR – Secretaria Executiva e SNPTUR –, o IBGE, 

o Departamento de Polícia Federal (DPF) e o Banco Central (BACEN). 

 

Esse arcabouço legal, entretanto, não esgota as relações interinstitucionais atualmente 

estabelecidas pelo MTUR para a presente governança do setor, em específico das informações de 

interesse para o monitoramento do turismo. Para estabelecer interlocução com os demais 

Ministérios, o MTUR lança mão de instrumentos como parcerias e acordos para projetos 

interinstitucionais. Especificamente o DEPES, departamento de interesse central do presente 

trabalho, dispõe da colaboração de diversas instituições externas ao MTUR para a execução das 

atuais pesquisas e relatórios conjunturais ou para o apoio ou fornecimento de informações de 

diversas instituições da estrutura de administração direta ou indireta, tais como IBGE, Banco Central 

(BACEN), INFRAERO, Polícia Federal e Rodoviária Federal, IPEA, agências reguladoras como 

ANAC e ANTT, dentre outros. 

 

No intuito de avançar em uma proposição de desenho estrutural de governança para o SITUR 

NACIONAL FORTALECIDO, buscou-se compreender como se encontram atualmente 

estabelecidas as relações formais e informais, especialmente com os órgãos dos setores público e 

privado e terceiro setor produtor ou consumidor de dados relacionados ao turismo. Têm-se, com 

isso, os descritivos a seguir, compreendendo tanto os aspectos institucionais atuais quanto os 

potenciais em relação à produção, manutenção e disseminação de estatísticas de turismo.  
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2.2.1 Relação do MTUR com o IBGE 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é um dos parceiros mais demandados pelo 

MTUR dentre os órgãos federais de produção de dados e operações estatísticas. Entidade da 

administração pública federal, vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

executa e publica pesquisas em âmbito nacional em parceria com o Ministério do Turismo baseado 

tanto em levantamentos primários quanto exclusivamente na análise e no tratamento de dados 

coletados por outras fontes – por exemplo, os relatórios intitulados “Economia do Turismo: Uma 

Perspectiva Macroeconômica” abrangem dados do setor de 2000 a 2009 em distintas publicações 

do IBGE nos anos de 2007; 2008; 2009; 2010; 2012.  

 

A relação interinstitucional, que envolve ambos os atores no âmbito do turismo, teve como um dos 

marcos iniciais o ano de 2001, quando as entidades, em conjunto com demais Ministérios, passaram 

a compor a Comissão Nacional de Classificação (CONCLA – Brasil, 2011), responsável por 

determinar e alinhar diretrizes do Sistema Nacional de Estatísticas - sob a presidência do IBGE. O 

MTUR, representado pelo DEPES, mantém assento nesta comissão. 

 

Esse histórico e o grau atual de envolvimento interinstitucional, representado pelos aspectos 

técnicos e operacionais descritos ao longo de diversos insumos gerados pelo Consórcio FIPE/FGV, 

classificam o IBGE como um dos principais parceiros do Ministério do Turismo na produção de 

informações de base estatística e executor das pesquisas que envolvem as atividades 

características do turismo no Brasil. Além das produções que se relacionam com a atividade turística 

- Pesquisa Anual de Serviços (PAS), Estatísticas do Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) e a 

Pesquisa de Serviços de Hospedagem (PSH), esta última realizada em 2011 a ser retomada em 

2016. O IBGE mantém um volume de produção de interesse do MTUR, como a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD), a PNAD Contínua (trimestral) e a Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF), além do Censo Demográfico sempre que atualizado.  

 

Conforme constatado em consulta aos insumos que serviram de base para alguns dos relatórios 

desse projeto – Relatórios 2, 8 e 10 –, há distintos argumentos que embasam a presença da 

instituição representada no Grupo Executivo estabelecido para servir de base estruturante da 

Plataforma Interinstitucional. O caráter representativo das informações produzidas pelo IBGE 

favorece a construção de uma governança que permita que o SITUR NACIONAL FORTALECIDO 
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se configure como um núcleo efetivo de um planejamento estratégico nacional e englobe ainda 

avanços na produção, manutenção e comparabilidade de informações atualmente geradas em 

parceria com o IBGE. 

 

Como foi possível constatar, as parcerias entre IBGE e MTUR para a realização dos levantamentos 

que detêm periodicidade determinada são estabelecidas por intermédio do DEPES/MTUR, com a 

Diretoria de Pesquisas do IBGE, sendo a Coordenação de Serviços e Comércio (DPE/COSEC) e a 

Coordenação de Contas Nacionais (DPE/CONAC) do IBGE alguns dos principais departamentos 

de gestão e disseminação dos dados de interesse.  

 

A relação interinstitucional vai além da execução temporal ou atemporal de levantamento, uma vez 

que envolve ainda negociações que visam o estabelecimento da Conta Satélite de Turismo (CST) 

conforme alinhamento com a Organização Mundial do Turismo (OMT) e recomendações do 

PROJETO CONESUL. Como é apontado no Relatório 2, que detém um amplo diagnóstico do atual 

estágio de desenvolvimento da CST, a parceria especificamente voltada para a implementação da 

Conta Satélite se encontra paralisada, tendo em vista alguns problemas de operacionalização. De 

acordo com o diretor do IBGE, nenhuma das 10 (dez) tabelas da CST6, recomendadas pela OMT, 

está pronta ou está em estágio de desenvolvimento no âmbito do IBGE; ou seja, além de não haver 

qualquer tabela da referida conta plenamente concluída, não há planos, no curto ou médio prazo, 

para a retomada do desenvolvimento das tabelas da Conta Satélite de Turismo. 

 

Assim, conforme reportado por fontes entrevistadas (Relatórios 2 e 3), faltam ainda estatísticas 

periódicas de consumo das famílias e dos turistas – em especial estatísticas turísticas de demanda 

emissiva e receptiva – que permitam obter o perfil de consumo dos turistas e das famílias que estão 

entrando e saindo do Brasil.  

 

Nota-se que publicações como “Economia do Turismo: Uma Perspectiva Macroeconômica” (IBGE) 

são apontadas como embriões da CST, pois apresentam, de modo preliminar, alguns dos principais 

indicativos do impacto do setor turístico na economia brasileira, de forma não 

detalhada/desagregada. Contudo, sua atualização vincula-se no momento à finalização do 

processo de atualização das Contas Nacionais de CNAE 1.0 para CNAE 2.0. 

                                                

6 Os avanços estatísticos das operações de turismo internacional (fluxo e gasto), do turismo doméstico e do diretório de ocupação 
hoteleira são de responsabilidade do Ministério do Turismo. 
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Da mesma forma, conforme exposto no Relatório 8, referente ao Diagnóstico sobre o Diretório de 

Meios de Hospedagem, as pesquisas de Serviços de Hospedagem e do CEMPRE são consideradas 

modelos de referência para a construção do novo diretório de hospedagens a ser desenvolvido. 

Entende-se que há importantes contribuições destes levantamentos para a construção do modelo-

base do que ficará estabelecido como diretório de meios de hospedagem, o que caracterizaria a 

necessidade de se construir laços ainda mais estreitos e formais entre o IBGE e MTUR para os 

avanços demandados pelo Plano Nacional Estratégico de Estatísticas Turísticas. No momento de 

construção do presente diagnóstico encontrava-se em negociação, entre MTUR e IBGE, a 

ampliação da pesquisa de Meios de Hospedagem, a ser realizada em 2016 com a previsão de 

coleta de informações em cerca de 40 mil estabelecimentos. 

 

Nessa mesma linha de diagnóstico da situação atual, o IBGE vem há cerca de quatro anos 

promovendo melhorias e fomentando inovações em uma série de levantamentos de caráter 

domiciliar de modo a ampliar o conhecimento acerca dos hábitos de consumo e gastos das famílias 

brasileiras, com relação especificamente ao turismo. Conforme descrito no Relatório 10 do presente 

projeto, o instituto viabiliza a implantação do chamado Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares 

(SIPD), que inclui a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), as 

pesquisas de orçamentos familiares contínuas – compostas pela Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) e a POF Simplificada – além de pesquisas sobre outros temas. O estreitamento 

das relações entre as instituições tende a permitir que o MTUR tenha conhecimento mais detalhado 

das melhorias esperadas. Este aprimoramento nas pesquisas domiciliares é inclusive ponto de 

partida para a proposição de renovação da metodologia da pesquisa de turismo doméstico, 

apresentada no Relatório 6 deste projeto. 

 

Atualmente, apesar do comprometimento do DEPES com a atualização dos dados fornecidos pela 

instituição e com a manutenção das parcerias pontualmente estabelecidas, encontra-se formalizada 

a participação do IBGE (dois assentos) no Grupo Executivo, criado para estruturar o SITUR e a 

Conta Satélite do Turismo e, mais recentemente, os avanços na conversação entre as instituições 

para a realização da Pesquisa de Serviços de Hotelaria (PSH), já relatado anteriormente. Além 

desses instrumentos, não estão formalmente estabelecidos quaisquer outros acordos específicos 

de cooperação ou convênio para o SITUR, firmado entre as instituições, no intuito de garantir 

compromissos regulares respaldados por instrumento normativo ou referencial.  
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Dentre os gargalos apontados, para que sejam registrados avanços no estreitamento da relação 

interinstitucional, estão a necessidade do efetivo início das atividades do grupo gestor da Plataforma 

Interinstitucional, da elaboração do seu plano de trabalho e da formalização de equipe operacional 

e de estrutura gerencial de apoio ao grupo gestor executivo instaurado para cooperar de forma 

coordenada e centrada no SITUR FORTALECIDO. 

 

 

2.2.2 Relação do MTUR com o BACEN 

 

O Banco Central do Brasil (BACEN), ao lado do IBGE e da Polícia Federal, compõe com o MTUR 

o chamado grupo executivo, núcleo central de implementação da Plataforma Interinstitucional. 

Atualmente o DEPES utiliza como conteúdo do relatório “Receita Cambial de Turismo” dados 

compilados pelo Banco Central sobre o fluxo de divisas (Receita e Despesa Cambial) na conta 

Viagens Internacionais do Balanço de Pagamentos. 

 

Entrevistas realizadas com a equipe técnica do Banco Central do Brasil, responsável pela apuração 

e manutenção da série histórica do Balanço de Pagamentos, foram esclarecedoras para a 

compreensão de algumas dificuldades que a instituição vem enfrentando para a apuração das 

estatísticas, em especial as contas externas que se relacionam ao turismo, dentre elas as contas 

do “Transporte Internacional” e das “Viagens Internacionais”. Esse diagnóstico, que integra o 

Relatório 2 do presente projeto, tornou-se importante para vislumbrar, dos planos atuais e futuros 

de aprimoramento, as contribuições que o Ministério do Turismo pode dar a esse processo.  

 

Atualmente o BACEN é um dos principais usuários da informação produzida pelas pesquisas de 

turismo nacional e internacional por conta do interesse nos gastos do turismo receptor e emissor. 

Técnicos do Banco Central, responsáveis pela geração dos dados do conjunto Balanço de 

Pagamentos, consomem dados do MTUR para ofertar, de forma desagregada, informações 

referentes à conta brasileira “Viagens Internacionais” – mais especificamente às receitas e 

despesas por motivação das viagens (motivos de negócios e motivos pessoais). Entretanto, ficou 

evidente que ainda não são considerados, no conjunto de dados que o BACEN produz, informações 

referentes aos tipos de bens e serviços adquiridos nas viagens – já ofertadas pelo MTUR nas 

pesquisas atuais. 
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Durante as entrevistas, tanto os especialistas do Banco Central quanto os do IBGE envolvidos com 

a geração de informações sobre demanda internacional e Balanço de Pagamentos apontaram 

necessidades de acessar informações pertinentes a mercado para promover o incremento das 

estatísticas geradas atualmente – da mesma forma, garantir desdobramentos e outras operações 

estatísticas a partir do acesso a determinados dados. Nesse ponto, informações fornecidas por 

companhias aéreas ou mesmo disponibilizadas por associações do setor de aviação civil – além 

daquelas detidas por autoridades reguladoras – poderiam contribuir para respaldar, com 

profundidade, qualidade e regularidade, um sistema de informações de caráter nacional. Entende-

se que são formalizadas parcerias pontuais por operação determinada e demanda de acesso a 

dados, quando necessário.  

 

A análise da situação atual de relação técnica institucional entre estes entes permite compreender 

que a colaboração é regida pelo DEPES em demanda ao BACEN, e eventuais demandas do banco 

sobre dados do turismo receptivo e emissivo e pelo instrumento direto já estabelecido, que é a 

Plataforma Interinstitucional instituída – apesar de não haver instrumento legal específico, acordos 

ou grupos de trabalho. 

 

 

2.2.3 Relação do MTUR com o DPF 

 

O Departamento da Polícia Federal (DPF) integra, ao lado de BACEN, IBGE e MTUR, o grupo 

executivo da plataforma interinstitucional. Atualmente é um dos principais parceiros do Ministério 

do Turismo na produção e manutenção de informações estratégicas para a oferta de estatísticas 

referentes ao fluxo de turistas residentes e não residentes no Brasil. São disponibilizados os 

microdados de migração de postos fronteiriços - terrestre, aéreo e marítimo fluvial – receptivo e 

emissivo que são referência para a estimativa dos dados de chegada de turistas não residentes, e 

relacionadas assim ao fluxo de turistas e análises e desenhos da amostra das pesquisas de perfil 

do turismo internacional do Brasil. Desde novembro de 2012 as informações são mensalmente 

compartilhadas com o DEPES por meio eletrônico.  

 

Apesar de estar fortalecida pela composição do grupo executivo, não há instrumento jurídico de 

formalização da relação interinstitucional entre MTUR e DPF que estabeleça o suprimento contínuo 

para a atualização automática de base de dados referentes à migração. No momento, a 
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formalização de repasse dos dados é mantida por meio de um ofício anual. Para outras demandas 

eventuais, além de ofícios, são realizadas reuniões presenciais com a Coordenação-Geral de 

Polícia de Imigração (CGPI). 

 

 

2.2.4 Relação do MTUR com demais entes federais 

 

Entre outros entes com os quais o Ministério do Turismo mantém uma relação mais próxima em 

razão da natureza de suas atividades estarem mais afetas ao setor de turismo, estão os apontados 

a seguir: 

 

1) Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária (INFRAERO) 

 

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

(INFRAERO), órgãos subordinados à Secretaria de Aviação Civil e detentores da outorga para 

estabelecer as concessões aeroportuárias em âmbito federal. No que diz respeito às relações 

institucionais para o monitoramento da atividade turística e dos aspectos econômicos e sociais 

relacionados ao fluxo e movimentação de viajantes, a INFRAERO posicionou-se por muitos anos 

como parceiro estratégico para o MTUR, tendo em vista que detinha, até 2013, a gestão dos 

principais terminais aeroportuários do País e boa parte dos mais representativos terminais da 

aviação regional.  

 

Até 2012, a INFRAERO foi uma das principais fontes para a estruturação do “Movimento de 

passageiros em voos internacionais”, variação mensal de desembarques de passageiros em voos 

internacionais, regulares e não regulares, nos aeroportos administrados pela empresa. Contudo, no 

momento, a relação interinstitucional atualmente estabelecida é mais fortemente comandada pela 

interação entre MTUR e ANAC, responsável por fornecer alguns dos insumos mais representativos 

para as pesquisas do segmento.  

 

De modo resumido, são compartilhados entre as instituições dados acerca da movimentação de 

passageiros nos aeroportos brasileiros, de periodicidade mensal e anual, para a geração de dados 

sobre a variação mensal de desembarques de passageiros em voos nacionais e internacionais, 



 

30 
 

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. 

regulares e não regulares, nos aeroportos administrados pela INFRAERO; e por companhia aérea, 

origem e destino, assentos oferecidos e utilizados. A ANAC é a principal entidade responsável pela 

regulação dos terminais recentemente concessionados para gestoras privadas – aeroportos de 

Guarulhos (SP), Viracopos (SP) e Brasília (DF), do Galeão (RJ) e de Confins (MG). O cenário atual 

tem levado a um reposicionamento das responsabilidades institucionais das autoridades e 

entidades de aviação e aeroportuárias, o que já impacta a interlocução com o MTUR, em relação a 

sua principal fonte de dados sobre movimentação em aeroportos brasileiros. 

 

Observa-se, entretanto, que há outros níveis de relacionamento institucional de governança 

estabelecido entre o MTUR e INFRAERO no tocante à garantia de obtenção de autorizações de 

acesso a áreas restritas dos aeroportos para que as equipes de supervisão e execução de 

pesquisas circulem nas diferentes áreas necessárias para a captação de dados sobre o fluxo e perfil 

de turistas. Da mesma forma, é garantida, por meio de pró-atividade do DEPES, a interlocução entre 

MTUR e ANAC para que estejam atualizados mensalmente os microdados referentes aos voos 

existentes e programados para dentro e fora do Brasil.  

 

Entretanto, é preciso observar, no cenário atual deste setor no Brasil, a necessidade de fortalecer 

as relações com as empresas concessionárias que passam a atuar neste segmento no País, de 

forma que elas venham igualmente a contribuir para a operação das pesquisas de base estatística, 

como também no fornecimento de informações estratégicas acerca dos voos operados e 

programados. Tal colaboração na governança renovada deve ser estabelecida com vistas a garantir 

amostra, a organização do trabalho de campo e a geração de estimativas desse universo, bem 

como a geração de autorizações para a execução operacional de coletas de dados.  

 

2) Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) 

 

A Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é a reguladora responsável pela concessão 

de ferrovias, rodovias e transporte ferroviário associado à exploração da infraestrutura; pela 

emissão de permissões para transporte coletivo regular de passageiros (rodoviário e ferroviário) 

não associados à exploração da infraestrutura; e pela autorização para o transporte de passageiros 

por empresa de turismo e sob regime de fretamento, transporte internacional de cargas, transporte 

multimodal e terminais. 
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No que tange ao transporte e fluxo turístico nos modais rodoviários e ferroviários, as relações de 

interesse do MTUR estão diretamente relacionadas a informações pertinentes às atividades 

econômicas do segmento que são monitoradas pela Agência. Isto é, há sob a regulação da ANTT 

o acompanhamento das atividades pertinentes ao transporte rodoviário interestadual e internacional 

de passageiros. Atualmente as demandas do Ministério por dados de base estatística e informações 

gerenciais são obtidas via ofício. Constatou-se, no entanto, que as relações entre o MTUR e a 

agência reguladora para a disponibilização das informações não é regida por acordo específico ou 

convênio formalmente estabelecido e em vigor, voltado ao suprimento destas informações de forma 

contínua e integrada. 

 

Atualmente a ANTT disponibiliza dados sobre o embarque e desembarque de passageiros nas 

rodoviárias que recebem linhas interestaduais e internacionais. Os relatórios “Movimentação de 

Passageiros em Rodoviárias” tem periodicidade anual e as informações ficam disponíveis no 

Anuário Estatístico de Turismo, no portal Dados e Fatos do portal institucional do Ministério do 

Turismo. 

 

Em 2015 houve um estreitamento das relações interinstitucionais com o reestabelecimento de um 

grupo de trabalho entre MTUR, ANTT e Polícia Rodoviária Federal (PRF), para executar, em suas 

respectivas esferas de atuação, atividades de fiscalização dos serviços de transporte turístico, 

formalizado por meio de portaria (Brasil, 2015b).  

 

Entende-se que, para o esquema de governança renovado, é imprescindível que o MTUR tenha 

garantia de que as agências reguladoras permitirão o acesso às informações das concessionárias 

por elas monitoradas. Da mesma forma, que tais instituições sejam demandadas para contribuir 

com ações estratégicas definidas pelos integrantes da plataforma interinstitucional, ação que 

permita ao MTUR acessar dados estatísticos e não estatísticos de interesse do SITUR NACIONAL 

FORTALECIDO, referentes a qualquer modal de transporte. 

 

3) Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) 

 

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), entidade que integra a administração 

federal indireta, é responsável por regular, supervisionar e fiscalizar a prestação de serviços de 

transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária.  
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Por parte do MTUR, há especial interesse sobre a movimentação de viajantes pelas vias aquaviárias 

brasileiras, uma vez que a agência regula as atividades das empresas que prestam serviços de 

navegação fluvial, lacustre e de travessia em terminais de uso privado concessionado ou em 

instalações portuárias de turismo. Esta interlocução atualmente é pouco articulada. Não há, no 

momento, nenhum repasse de informações por parte da ANTAQ ao Ministério do Turismo, em razão 

de ainda não haver uma base consolidada robusta sobre fluxo de passageiros nestes terminais. 

Contudo, com a mudança da metodologia proposta para a pesquisa de turismo internacional, será 

necessário estreitar estes laços para a obtenção dos dados sobre transporte aquaviário no Brasil, 

notadamente dos cruzeiros marítimos. Além disso, a articulação será igualmente necessária para 

viabilizar a operacionalização de pesquisas como, por exemplo, para acesso dos pesquisadores às 

áreas restritas de embarque e desembarque de passageiros nos terminais portuários.  

 

4) Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

 

Como fundação pública vinculada ao governo federal, por meio do Ministério do Planejamento, o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) mantém atividades de pesquisa que fornecem 

suporte técnico e institucional a diversas ações governamentais, incluindo o turismo. 

 

O IPEA desenvolve o Sistema de Informações sobre o Mercado de Trabalho no Setor de Turismo 

(SIMT), em parceria com o MTUR e com a Companhia de Planejamento do Distrito Federal 

(CODEPLAN). Uma unidade subordinada à Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e 

Ambientais (DIRUR) do IPEA é responsável pela estruturação do Sistema, que conta com pesquisa 

de campo e utiliza informações de fontes como o Ministério do Trabalho e Emprego (Relação Anual 

de Informações Sociais – RAIS) e o IBGE (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD) 

para a elaboração das estimativas. 

 

A parceria MTUR e IPEA está formalizada por meio de Acordo de Cooperação Técnica 001/2009, 

que objetiva o desenvolvimento de ações de cooperação mútua à realização de estudos e pesquisas 

sobre o setor de turismo. No âmbito desse acordo, vários termos de descentralização foram 

realizados para garantir a continuidade do projeto, iniciado em 2005, para a mensuração do 

emprego formal e informal no turismo. O mais recente, ainda em vigor, assinado em 2014, prevê 

ampliar para o nível municipal a consulta aos dados sobre o emprego na ferramenta de extração de 

dados colocada em teste em dezembro de 2014. Uma série de eventos de capacitação será 

realizada nas capitais brasileiras, para disseminação metodologia de apuração dos empregos 
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formais a partir dos registros da RAIS, bem como do recorte das atividades características de 

turismo a partir do uso de extrator de dados, que permitirá comparabilidade em nível nacional, 

estadual e municipal. 

 

Eventualmente, conforme fonte do IPEA (Relatório 3), o Instituto demanda acesso aos microdados 

de oferta, empresas e estabelecimentos existentes na base CADASTUR.  

 

5) Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

 

Sob a ótica de um arcabouço institucional, a relação entre MTE e MTUR encontra-se baseada na 

chamada Lei Geral do Turismo, como um dos entes federais que compõem o chamado Comitê 

Interministerial de Facilitação Turística e com os quais o Ministério pode contar para dispor de apoio 

técnico e financeiro para as iniciativas, planos e projetos.  

 

A colaboração do Ministério do Trabalho para as estatísticas em turismo atualmente é estabelecida 

para garantir o acesso aos dados sobre a ocupação formal nas atividades características de turismo 

a partir da compilação de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e Cadastro Geral 

de Emprego e Desemprego (CAGED). O acesso às informações é realizado pelo DEPES 

diretamente, mediante acesso ao site http://bi.mte.gov.br/bgcaged/login.php, administrado pela 

Coordenação-Geral de Estatísticas de Trabalho.  

 

A relação atual entre as instituições encontra-se, portanto, embasada no arcabouço legal 

anteriormente citado, e na ação do DEPES para acesso aos dados do CAGED e RAIS. Destaque-

se a importância desses registros administrativos como principais fontes para a apuração das 

informações sobre o mercado de trabalho formal no setor de turismo, no projeto desenvolvido com 

o IPEA, sobre o emprego formal no turismo.  

 

6) Polícia Rodoviária Federal (PRF) 

 

Atualmente não existem relações interinstitucionais diretamente estabelecidas entre DEPES e 

Polícia Rodoviária Federal. Os contatos para eventuais liberações de acesso, de supervisores e 

pesquisadores às áreas de pesquisa nas fronteiras terrestres, é feita pelos órgãos oficiais de turismo 

estaduais, como é o caso do Rio Grande do Sul (RS). 
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Observa-se, contudo, que seria desejável maior aproximação do DEPES com a direção geral da 

PRF, em Brasília, e nas localidades onde houver previsão de instalação de contadores, necessários 

para a operacionalização futura das operações de FLUXO da pesquisa de turismo internacional. 

 

Em 2015, houve um estreitamento das relações interinstitucionais com o reestabelecimento de um 

grupo de trabalho entre MTUR, ANTT e Polícia Rodoviária Federal, para executar, em suas 

respectivas esferas de atuação, atividades de fiscalização dos serviços de transporte turístico, 

formalizado por meio da Portaria nº 162 (Brasil, 2015b).  

 

7) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)  

 

Na área de pesquisa as relações entre o DEPES e MDIC se dão por meio da Coordenação geral 

de Serviços, encarregada da estruturação da Nomenclatura Brasileira de Serviços Intangíveis e de 

outras operações que produzam Variações de Patrimônio (NEBS - Brasil, 2012). Também são 

formalizadas por meio de outras demandas pontuais de interesse de ambas as partes, para eventual 

acesso a dados de operações estatísticas relacionadas às atividades características de turismo, 

serviços e turismo receptivo. 

 

No âmbito do intercâmbio institucional e de informações gerenciais, o MDIC é referenciado na Lei 

Geral do Turismo como um dos entes federais que compõem o chamado Comitê Interministerial de 

Facilitação Turística. O MDIC compõe a lista das instituições com as quais o MTUR pode contar 

para dispor de apoio técnico e financeiro para as iniciativas, planos e projetos que visem fomentar 

empresas – em especial de micro e pequeno portes – que exerçam atividade econômica relacionada 

à cadeia produtiva do turismo.  

 

Em 2015, o MTUR e o MDIC firmaram um acordo de cooperação7 para garantir o intercâmbio de 

informações entre as instituições, especialmente voltadas para os anúncios de projetos e de 

oportunidades de investimentos, bem como para o intercâmbio de dados econômicos e estudos 

setoriais de cadeias produtivas e de políticas de estímulo à atividade econômica.  

 

 

                                                

7 O acordo, assinado em maio de 2015, engloba a Rede Nacional de Informações sobre o Investimento (Renai), programa da Secretaria 
do Desenvolvimento da Produção do MDIC, responsável pela atração e atendimento a potenciais investidores.  
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8) Secretaria da Micro e Pequena Empresa (SMPE) 

 

Em 2014, o Ministério do Turismo e a Secretaria da Micro e Pequena Empresa firmaram um acordo 

de cooperação técnica (MTUR, 2015) para viabilizar o acesso do ministério ao Cadastro Nacional 

de Empresas Mercantis (CNE), mantido pela secretaria em parceria com MDIC. A expectativa é que 

seja possível simplificar o procedimento de cadastramento de empresas no atual CADASTUR. 

Espera-se que, por meio da parceria, torna-se viável que os prestadores de serviço realizem o 

cadastro de seus documentos por meio eletrônico8. 

 

9) Secretaria da Receita Federal (SRF) 

 

Atualmente o Ministério do Turismo e a Secretaria da Receita Federal, órgão subordinado ao 

Ministério da Fazenda, possuem um acordo para garantir que sejam fornecidas informações dos 

prestadores de serviços turísticos – conforme descrito no Relatório 8. A Secretaria da Receita 

Federal, autarquia de diversas atribuições para o Sistema Financeiro Nacional, gerencia, dentre os 

interesses do MTUR, o cadastro nacional de pessoas jurídicas e de microempreendedores 

(individuais ou não) além de dados financeiros e de movimentação cambial e de dados relacionados 

ao Simples Nacional (categoria onde se enquadram, por exemplo, agências e operadoras de 

turismo), que permitiria o incremento de informações referentes ao impacto econômico da atividade 

turística - expectativas que recaem sobre a composição da Conta Satélite. 

 

Não há, entretanto, acordo interinstitucional que formalize e garanta a produção e manutenção e 

troca de informações estratégicas entre as instituições, com vistas a suprir e incrementar as bases 

atuais do SITUR NACIONAL. 

 

 

2.2.5 Relação do MTUR com Estados e Municípios 

 

Do ponto de vista de estatísticas de turismo, o principal contato com o nível subnacional (estados e 

municípios) se dá por meio do canal “Dados e Fatos”, do portal do Ministério do Turismo, onde são 

disponibilizados os dados e informações compilados e produzidos pelo atual SITUR. A seção 

                                                

8 No modelo do CADASTUR em execução, para que uma empresa com atividades relacionadas ao turismo seja apta a se cadastrar no 
CADASTUR, é necessário o deslocamento de um representante legal até a sede do órgão estadual de turismo para efetuar o cadastro. 
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Observatório de Turismo lista e dissemina os links das páginas onde os órgãos oficiais de turismo 

estaduais e municipais disponibilizam informações estatísticas, indicadores, estudos e pesquisas 

sobre o turismo. Dentre eles estão Bahia (BA), Distrito Federal (DF), Goiás (GO), Minas Gerais 

(MG), Paraná (PR), Pará (PA), e Rio Grande do Sul (RS), e iniciativas de municípios, tais como Belo 

Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), São Paulo (SP) e Vitória (ES). 

 

Um profissional do DEPES mantém contato direto e regular com dirigentes e técnicos dos órgãos 

oficiais das localidades em que se realizam as etapas da demanda internacional, com o intuito de 

solicitar apoio na formalização de contatos e na obtenção das autorizações necessárias para 

supervisores e pesquisadores terem acesso às áreas restritas onde a pesquisa é realizada. Entre 

eles incluem-se, atualmente, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do 

Sul, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Pará e Amazonas. De maneira 

mais ampla, são atendidos - pessoalmente ou meio por correspondência - pedidos de 

esclarecimentos metodológicos sobre pesquisas, geração de bancos de séries históricas, entre 

outros pedidos de esclarecimentos pontuais. 

 

Em relação ao CADASTUR, o fluxo de informações é viabilizado por meio da formalização de 

convênios para a transferência de recursos do MTUR aos órgãos oficiais de turismo dos Estados, 

responsáveis por executar as tarefas de cadastramento, registro, e atualização de dados de 

pessoas jurídicas e pessoas físicas que atuam na cadeia produtiva do turismo.  

 

Algumas das carências apontadas por especialistas e usuários do SITUR NACIONAL, entrevistados 

pela equipe do Consórcio FGV/FIPE - e cujos descritivos encontram-se no Relatório 3 - dizem 

respeito à oferta de informações estatísticas e não estatísticas com grau de detalhamento por 

Estados e municípios. A política nacional em vigor atualmente não institui que seja mantida qualquer 

relação formal entre MTUR e Estados ou Municípios para que estes supram o SITUR NACIONAL 

de dados estatísticos e dados não estatísticos. Assim, na situação atual, a troca de informações 

entre estes entes, sob o âmbito das estatísticas turísticas, se dá em atendimento a demandas 

pontuais e eventualmente mediante envios de ofícios.  

 

Nota-se que é possível constatar que existe um número de Estados que desenvolveram e mantêm 

atualizados, com maior ou menor grau de recursos, sistemas e bases de dados próprios e 

subdiretórios regionais de meios de hospedagem, por exemplo. Entretanto não foi constatado 

vínculo formalizado entre o MTUR e as instâncias subnacionais para que haja contribuição contínua 
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e recorrente para a produção e manutenção da disponibilização de dados, ou ainda capacitação e 

eventual apoio técnico. Observe-se que Estados e municípios são fundamentais para “a produção 

de dados harmonizados à metodologia do MTUR” e para a “disseminação de pesquisas próprias” – 

reportaram fontes entrevistadas para o Consórcio FGV/FIPE (Relatório 3).  

 

Constatou-se, também, que não houve e não há um processo regular de compartilhamento e 

repasse técnico entre as instâncias nacional e subnacionais em direção à harmonização de 

metodologias - desenho da amostra, questionário, organização do trabalho de campo e os sistemas 

de tratamento e estimativa dos resultados. Atualmente, são distintas as técnicas executadas para a 

captação e o tratamento de dados em nível nacional e subnacional, o que dificulta a 

comparabilidade e a ampliação da base de conhecimentos do turista e do mercado brasileiro. Da 

mesma forma, não se encontra instaurado qualquer procedimento de consulta às necessidades dos 

usuários ou relação regular com os diferentes tipos de usuários para conhecer suas avaliações, 

bem como para promover avanços metodológicos. O cenário demanda mudanças para o SITUR 

NACIONAL FORTALECIDO e deve garantir o envolvimento destes atores no monitoramento 

esperado.  

 

 

2.2.6 Relação do MTUR com academia e setor privado 

 

São usuários regulares das informações produzidas pelo SITUR NACIONAL institutos de pesquisa, 

universidades e centros de pesquisa, bem como representantes da iniciativa privada e entidades 

representativas que atuam como unidades ou pontos de apoio à cadeia produtiva do turismo - seja 

no papel de usuários ou colaboradores, com a produção de informações de base estatística e não 

estatística, como é o caso de empresas e consultorias em pesquisa, seja como demandantes ativos, 

como é o caso de universidades e observatórios da atividade.  

 

Quanto às entidades representativas do setor privado do turismo – dentre elas associações de 

classe, federações, Conventions & Visitors Bureaux (CVB) e câmaras de comércio – atualmente o 

MTUR tem acesso a dados disponibilizados por instituições como o Fórum de Operadores 

Hoteleiros do Brasil (FOHB) e a Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis (ABLA). Tais 

relações institucionais, no entanto, não se encontram regidas por nenhum instrumento formal, como 

acordo ou termo de cooperação, apesar de haver disponibilidade regular aos relatórios com os 
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dados gerados por estas instituições. É possível perceber que, por não se tratar do objetivo-fim da 

atividade de associações, a produção estatística não supre, pela realidade atualmente disposta, o 

volume de produção ou a capacidade de expansão de dados setoriais que poderá ser demandada 

pelo SITUR FORTALECIDO.  

 

As entrevistas com especialistas e usuários de informações do SITUR NACIONAL (Relatório 3) 

apontaram que o sistema de informações turísticas nacional carece de inclusão de outros tipos de 

estatísticas que permitam consultas a dados mais ligados às dinâmicas de mercado e aos 

segmentos turísticos, bem como aos setores que integram a cadeia produtiva do setor. Dados 

referentes a turismo de negócios e eventos internacionais, informações sobre a taxa de ocupação 

hoteleira, sobre volumes de operações de compra e venda e detalhes acerca de empresas aéreas 

são entendidos como de suma importância, porém dependem de fontes de informações do setor 

privado. 

 

Quanto às relações estabelecidas com o universo acadêmico, em especial com a produção de 

informações não necessariamente estatísticas ou oficiais, o MTUR dissemina no canal Dados e 

Fatos, no portal institucional do Ministério do Turismo, informações sobre dissertações e teses 

produzidas nas instituições de ensino superior. De forma geral ocorre o atendimento de demandas 

pontuais pelo acesso aos dados e pesquisas geradas pelo MTUR relativas à cessão de banco de 

dados, saídas especiais de série histórica de estatísticas turísticas regionais ou locais e 

aprofundamento metodológico de pesquisa produzidas pelo Ministério do Turismo. 

 

Não há, entretanto, qualquer instrumento formal em vigor, firmado entre o MTUR e universidades e 

centros de pesquisa, que permita o repasse de recursos ou a oferta de capital humano e técnico 

que contribuam para o processo de harmonização de metodologias.  

 

 

2.2.7 Relação do MTUR com entidades de representação - Comissão de 

Turismo da Câmara dos Deputados, Conselho Nacional de 

Turismo e FORNATUR 

 

Fazem parte do corpo de governança do turismo nacional e, portanto, da Política Nacional de 

Turismo e do Sistema Nacional, as instâncias colegiadas responsáveis por definir e apoiar a 
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aplicação de políticas públicas voltadas ao setor. Na atual estrutura regimental do Ministério, em 

vigor desde abril de 2015 (Brasil, 2015a), encontram-se o Fórum Nacional de Secretários e 

Dirigentes Estaduais de Turismo (FORNATUR) e o Conselho Nacional de Turismo (CNT).  

 

O Conselho Nacional é o órgão que participa da elaboração dos planos, projetos, programas e 

demais atividades que envolvam o turismo nacional, presidido pelo ministro da pasta e tendo como 

secretário-executivo o Secretário Nacional de Políticas do Turismo (SNPTUR). O CNT conta com a 

coordenação executiva sob a responsabilidade do Departamento de Produtos e Destinos (DPROD).  

 

A produção de informações de base estatística e não estatística, majoritariamente, concentrada no 

Departamento de Estudos e Pesquisas (DEPES), é comumente considerada como base das 

decisões estratégicas apontadas pelo Conselho Nacional. Da mesma forma, entende-se que o CNT 

funciona como fórum de debates em que, proveitosamente, são disseminadas as pesquisas e 

estudos realizados dentre as autoridades e representantes dos setores público e privado, terceiro 

setor e demais agentes em atuação no setor. A relação atualmente estabelecida entre o CNT e o 

SITUR NACIONAL é, portanto, a de usuário consumidor de estudos estatísticos e gerenciais e de 

meio de disseminação de informações estratégicas do setor. 

 

Essa relação institucionalmente estabelecida por meio da estrutura regimental atende à demanda 

atual de interação entre o Ministério e os órgãos colegiados. Constata-se que há interação estreita 

entre os diretores e técnicos dos departamentos DEPES e DPROD, este último responsável por 

coordenar as atividades do CNT – o que pode facilitar a disseminação das ações do SITUR 

FORTALECIDO aos dirigentes que compõem as instâncias colegiadas.  

 

Como colegiado composto por secretários de estado de turismo ou presidentes e dirigentes de 

órgãos estaduais, o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo 

(FORNATUR) reúne-se em geral a cada dois meses e dispõe da presença de representantes da 

mesma diretoria que coordena os trabalhos do CNT. Em cooperação com o conselho, suas 

deliberações acontecem em reforço às estratégias definidas pelos conselheiros nacionais. Da 

mesma forma que acontece com o CNT, entende-se que atualmente as relações entre MTUR e 

FORNATUR contribuem tanto para a disseminação das informações estatísticas e estratégicas 

quanto para fortalecer as necessidades de incremento de dados atualmente disponibilizadas pelo 

SITUR NACIONAL.  
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Percebe-se ainda que se encontram em atividade as pautas e agendas de relações entre o MTUR, 

a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, do Senado Federal, a Comissão de Turismo 

da Câmara dos Deputados (CTUR) e entre o Ministério e a Frente Parlamentar Mista em Defesa do 

Turismo (FRENTUR). Ambas as secretarias que regem as atuações destas instâncias consultivas 

se encontram em Brasília, e os debates comumente envolvem, além de atores do gabinete 

ministerial, o secretário de Políticas Nacionais, titular da secretaria responsável pela coordenação 

e execução do Plano Nacional de Turismo.  

 

Constata-se a partir da análise da situação atual que é desejável que tais instâncias sejam sempre 

comunicadas das ações relacionadas ao SITUR NACIONAL FORTALECIDO, uma vez que dispõem 

de representantes dos setores público e privado, e da presença de instituições supranacionais como 

Estados com assentos no CNT e principalmente FORNATUR. Tais relações atualmente favorecem 

a execução de demandas e de parcerias para o incremento da avaliação e do monitoramento da 

atividade, quando pautados debates para esse determinado fim – canais de disseminação das 

ações pertinentes à manutenção do SITUR. 

 

 

2.2.8 Situação atual da plataforma interinstitucional 

 

Alguns compromissos político-institucionais foram assumidos pelas autoridades nacionais de 

turismo dos países integrantes do Cone Sul após a execução do PROJETO CONESUL. Dentre eles 

estavam a estruturação de uma plataforma interinstitucional, ambiente colaborativo em que 

estariam representados atores relevantes para o monitoramento, e a avaliação da atividade turística 

de um país. 

 

O Brasil foi uma das nações que participou do projeto e que efetivamente avançou em direção à 

implantação de tal plataforma. O Ministério do Turismo institucionalizou o compromisso de criar a 

Plataforma Interinstitucional, primeiramente por meio da portaria que dispõe sobre o Plano Nacional 

do Turismo (PNT). De acordo com o documento (Brasil, 2013a), essa plataforma é apontada como 

uma ação de base institucional para conhecimento do mercado e que representaria a formalização 

“de um grupo de cooperação interministerial entre detentores de registros administrativos e 

produtores de dados”, vinculado às atividades turísticas no Brasil.  
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Ao dispor sobre tal instância representativa em uma portaria que dispõe sobre o planejamento 

estratégico da pasta para a atividade nos próximos anos, o Ministério caracteriza a importância da 

instauração da plataforma interinstitucional. Por meio dessa plataforma e demais programas e 

projetos, seria possível definir e executar ações estratégicas previstas como instrumentos para 

melhor conhecimento da atividade na ação especifica de “Conhecer o turista, o mercado e o 

território” (Brasil, 2003, p. 82). Se considerado o respaldo estabelecido, a plataforma terá o papel 

de “garantir a colaboração entre os diferentes órgãos para a utilização conjunta e coerente dos 

dados estatísticos” rumo à composição de um sistema de estatística de turismo no País.  

 

Conforme citado anteriormente, encontra-se instituído e com representantes nomeados o Grupo 

Executivo que se compreende ser a base executiva e organizacional da Plataforma Institucional. 

Nela estarão os representantes das instâncias de mais interesse do setor a serem envolvidas na 

produção, manutenção, disseminação e monitoramento de informações ligadas à atividade turística. 

Tal ambiente de governança institucional, apesar de estabelecido, encontra-se em estágio 

preliminar de atividade. Compõem o Grupo Executivo da plataforma: 

 

 Ministério do Turismo, por meio de assentos da Secretaria Executiva e da Secretaria 

Nacional de Políticas de Turismo; 

 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio de Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE); 

 Ministério da Justiça, com assento do Departamento de Polícia Federal (DPF); e 

 Ministério da Fazenda, por representação do Banco Central do Brasil (BACEN). 

 

O MTUR tem adotado ações para estabelecer a plataforma interinstitucional para além das portarias 

que já a institucionalizam como o ambiente no qual se dará a colaboração entre os órgãos do setor 

público, privado e terceiro setor para a governança. Sua operacionalização, ainda que não esteja 

estabelecida com plano de trabalho, ou cronograma de atividades estabelecidas em longo prazo, 

deve ser orientada por um conjunto de diretrizes, compromissos, estratégias, diálogos e 

cooperações que permitam a execução do SITUR NACIONAL FORTALECIDO.  

 

Em entrevista para elaboração do Relatório 2 deste projeto, analistas do Banco Central apontaram 

que o País não tem demonstrado avanço das ações interinstitucionais que embasariam o Sistema 

de Estatística de Turismo e a construção da Conta Satélite, conforme previsto nas Recomendações 
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Internacionais de Estatísticas de Turismo (RIET 2008) da OMT, e do projeto de Harmonização de 

Estatística de Turismo dos Países do Cone Sul. 

 

Para que esse núcleo institucionalizado de gestão do Plano Nacional Estratégico de Estatísticas 

Turísticas seja, portanto, promotor da cooperação de múltiplos atores, devem ser estabelecidas ou 

reestabelecidas conexões intrainstitucionais e interinstitucionais para além das relações que se 

encontram estabelecidas e diagnosticadas no presente relatório. O objetivo da plataforma será, 

dentre outros, estabelecer uma melhor produção e disseminação das informações estatísticas de 

turismo e incrementar ações que aprimorem a mensuração e a análise do turismo como atividade 

econômica. 

 

 

2.2.9 Relação do MTUR com entidades internacionais 

 

O projeto de Harmonização dos Sistemas de Estatística de Turismo dos Países do Cone Sul - 

PROJETO CONESUL foi uma das iniciativas mais representativas de cooperação internacional em 

que foram firmadas intenções entre as autoridades nacionais do turismo, sob a ótica da estatística 

setorial, dos países integrantes do bloco regional composto por Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil 

e Chile. O comprometimento destes países se deu em torno da proposição de qualificar as 

estatísticas geradas para o setor pelos países integrantes do bloco e de promover o alinhamento 

entre as distintas metodologias – técnicas, conceitos e modelos estatísticos atualmente adotados. 

 

As delegações nacionais que participaram do Projeto, executado entre 2010 e 2012, chancelaram 

e tomaram conhecimento dos diagnósticos produzidos acerca das realidades de produção de 

informações em cada país. Da mesma forma, receberam as recomendações geradas para a 

configuração e compartilhamento de bases de informações estatísticas e não estatísticas. O Brasil, 

dentre estas nações, foi um dos primeiros a avançar em alguns dos compromissos e 

desdobramentos das recomendações.  

 

O MTUR mantém relações com organismos internacionais como a Organização Mundial do Turismo 

(OMT) e ministérios de turismo dos países por meio da Assessoria Especial de Relações 

Internacionais. Para intermediar as relações institucionais estabelecidas por acordos bilaterais 
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internacionais, interlocutores da assessoria ficam responsáveis pelas demandas às autoridades 

internacionais pares do MTUR.  

 

As relações multilaterais que comumente são estabelecidas entre o Ministério do Turismo e órgãos 

públicos, organismos e instituições internacionais são monitoradas, nessa divisão, pelas 

Coordenação-Geral de Ações Bilaterais (CGRB) e especialmente pela Coordenação-Geral de 

Projetos e Relações Multilaterais (CGRM), responsável por elaborar pauta e representar o Brasil 

nas reuniões de organismos e fóruns internacionais, de forma a identificar e desenvolver as ações 

delineadas nas referidas reuniões. 

 

Apesar dessa estrutura regimental, constata-se que o DEPES possui um grau de autonomia, 

instituído em regimento interno, quanto à demanda por produção e acesso a dados estatísticos, 

para acompanhar pautas e estabelecer contatos e demandas pontuais ou parcerias estratégicas 

com demais institutos de pesquisa e entidades internacionais para a geração de informações de 

interesse do SITUR.  

 

No âmbito do presente trabalho, as entidades internacionais em questão, a serem envolvidas em 

possíveis demandas da plataforma interinstitucional estabelecida, são majoritariamente as áreas 

relacionadas à produção de estatísticas turísticas dos países do MERCOSUL e a OMT. 

Compreende-se ser importante para os avanços esperados na harmonização das estatísticas 

turísticas da região, em especial, o desdobramento das atividades realizadas no âmbito do grupo 

de cooperação técnica em estatística turística, criado em 2015 durante a Reunião de Ministros de 

Turismo do MERCOSUL e Estados Associados (RMTUR), realizada em Foz do Iguaçu. Derivado 

das recomendações do trabalho do PROJETO CONESUL, espera-se do grupo contribuições para 

avanços das estatísticas turísticas regionais e do SITUR NACIONAL FORTALECIDO. 

 

 

3. Esquema de governança renovado - propostas e recomendações 

 

A definição das propostas e recomendações para a governança da estatística turística, foram 

consideradas, como parte dos aspectos metodológicos, as recomendações para a Governança do 

Turismo segundo a OMT (DURAN, 2013). Conforme mencionado no capítulo 1 desse documento, 

a governança no setor de turismo é definida provisoriamente nos termos abaixo: 
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“Governança no turismo é uma prática de governo mensurável, orientada a gerir 
eficientemente os setores do turismo em diferentes níveis de governo, por meio da 
coordenação, colaboração e/ou cooperação eficiente, transparente e sujeita a 
responsabilização, com vistas a atingir metas pactuadas pela rede de agentes que 
atuam no setor, em busca de soluções e de oportunidades, e baseada em acordos 
sustentados no reconhecimento das interdependências e das responsabilidades 
compartilhadas”. (tradução livre - OMT, 2013, p. 14). 

 

Considera-se essa definição como diretriz a ser adotada para a governança da estatística turística 

em todas as atividades envolvidas, incluindo definição metodológica, produção, difusão e uso da 

informação. A governança das estatísticas de turismo e o próprio desenvolvimento do plano de 

gestão do SITUR podem e devem ser objetos de observação e monitoramento. Nesse sentido se 

propõe como referencial o Esquema Básico de Observação para o Monitoramento da Governança 

Turística, incluindo suas respectivas recomendações. 

 

As recomendações de avanços para a estruturação de um esquema renovado de governança, a 

serem descritas a seguir, resultam de um amplo diagnóstico, traçado no capítulo anterior. Essa 

etapa se inicia apontando o que atualmente é feito e o que se recomenda manutenção; e indica os 

pontos onde o modelo de governança precisa ser renovado. A partir desta primeira conclusão se 

descreve o modelo de governança proposto, considerando-se: 

 

 A rede de instituições, agentes e instrumentos de colaboração necessária para cobrir os 

desafios da governança; e 

 Níveis de articulação necessários a serem estabelecidos em função da participação das 

entidades no SITUR NACIONAL FORTALECIDO. 

 

Este modelo proposto, parte da premissa de que existem diferentes níveis de importância na 

participação de entidades no SITUR NACIONAL FORTALECIDO. Deve-se reconhecer quais as 

entidades mais relevantes para o sucesso do referido sistema e propor uma articulação 

diferenciada. Neste sentido se propõe classificar estes órgãos e adotar medidas de governança em 

função do nível de envolvimento da entidade com o novo sistema de informações. Parte-se do 

princípio que as entidades possuem diferentes interesses no SITUR e o MTUR também possui 

diferentes interesses em relação a estas entidades. Por exemplo, o interesse na participação do 

IBGE é diferente do interesse na participação de academias ou iniciativa privada. Neste esquema, 

o modelo de governança seria proposto em razão destes níveis de interesse. 
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3.1 Introdução - planejamento e metodologia aplicada à estatística 

turística 

 

3.1.1 Os sistemas de informação e estatísticas turísticas e a governança 

do turismo - relação de interdependência 

 

Um dos principais desafios do Brasil para tornar efetivo seu enorme potencial turístico e, com isso, 

contribuir para o desenvolvimento econômico, está na esfera da fragilidade institucional em relação 

à governança do turismo. O principal fator para essa lacuna é a falta de conhecimento acerca do 

impacto que o turismo exerce sobre a economia e das possibilidades que oferece ao 

desenvolvimento, decorrente da escassez e da qualidade dos dados turísticos disponíveis nos 

sistemas de informação. 

 

Os sistemas de informação sobre estatísticas turísticas são, nesse sentido, fundamentais para o 

fortalecimento institucional das autoridades do setor. Ao contarem com o apoio destes sistemas de 

informação, os gestores podem avaliar a efetividade e eficácia das políticas aplicadas e dispor de 

apoio para a tomada de decisões estratégicas, permitindo uma clara mensuração dos impactos 

provocados por estas políticas. A existência de um sistema de informações estatísticas em turismo 

em um território deve estar relacionada, portanto, sob uma perspectiva de fortalecimento 

institucional. 

 

Isto é, de modo geral, a fragilidade institucional é responsável por sistemas de informação pouco 

desenvolvidos. Em consequência há um escasso grau de cobertura de informações sobre o setor, 

o que gera uma maior dificuldade na compreensão do fenômeno turístico. Da mesma forma, esse 

cenário leva à baixa utilização das informações nas tomadas de decisão e avaliação dos 

investimentos realizados.  
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Figura 2 - Ciclo de relações interdependentes 

 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

Cabe ressaltar que a OMT tem insistido – ao longo do processo que envolveu os últimos anos até 

2008, quando houve a aprovação da comunidade internacional das novas recomendações 

internacionais para o desenvolvimento de estatísticas turísticas – que a estruturação de um Sistema 

de Informação e Estatística de Turismo (SIET)9 deve dar suporte ao desejável fortalecimento 

institucional das autoridades de turismo. O motivo principal para que esse objetivo adquira um 

caráter estratégico baseia-se nas seguintes premissas: 

 

 As autoridades de turismo não podem por si só desenvolver um Sistema de Estatísticas 

de Turismo (SIET) sem a cooperação das autoridades estatísticas e a participação do 

setor privado. Não se trata apenas de compartilhar competências e de se estabelecer 

algum grau de complementariedade entre as respectivas instituições, e sim porque cada 

uma delas tem sua própria legitimidade e credibilidade frente a terceiros; e 

 

                                                

9 Sistema de Informação e Estatística de Turismo (SIET) - Inclui, além   do conjunto de dados do SET, outro conjunto de dados, originário 
de operações que não tem necessariamente caráter estatístico, regular ou sejam oficiais. O conceito criado pela OMT com o intuito de 
orientar os países sobre as informações requeridas para mensurar com rigor necessário as atividades turísticas. Sistema de Estatísticas 
de Turismo (SET) -  refere-se ao conjunto de dados básicos e indicadores obtidos regularmente por meio de operações estatísticas de 
caráter oficial. O conceito é adotado pela OMT em sua publicação anual “Compêndio de Estatísticas de Turismo” para efeitos de 
comparabilidade internacional, que é estruturada em torno de quatro grandes blocos: demanda (diferenciada por forma de turismo - 
receptivo, doméstico e emissivo), oferta turística e um conjunto de indicadores macroeconômicos derivados do Balanço de pagamentos. 
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 Para que os esforços a serem desenvolvidos, não somente financeiros e humanos, sejam 

sustentáveis ao longo do tempo, há que se dar atenção especial – tanto em relação às 

estatísticas quanto à análise econômica do turismo – à articulação nacional e subnacional 

necessária e à respectiva articulação com os principais destinos para os quais o turismo 

seja particularmente representativo. 

 

Ressalta-se que é importante que as administrações de turismo, tanto nacionais quanto 

subnacionais, assumam a liderança para o correto desenvolvimento de um SIET, que representará 

o centro de uma rede de atores necessários, cada qual com sua responsabilidade, para a produção 

e uso de informações estatísticas e não estatísticas. Entre os fatores estratégicos para o êxito dessa 

articulação estão: 

 

 As competências explícitas e atribuídas, em um marco legal, tanto para coordenar os 

atores, como para gerir-se e cooperar com eles; 

 Os mecanismos e instrumentos dos quais irão dispor para realizar a coordenação e a 

cooperação de forma corresponsável; e 

 A capacidade para coordenar a participação da multiplicidade de atores governamentais 

e extragovernamentais nessa rede. 

 

Ao compreender o desafio do plano estatístico e novamente reconhecer a necessidade de se formar 

uma rede integrada por mais instituições e atores que aqueles ligados especificamente ao turismo, 

pode-se detalhar algumas das causas que ocasionam os problemas na governança turística na hora 

de se consolidar um sistema de estatísticas de turismo (SIET): 

 

 A liderança exercida pela administração pública perante o restante dos atores e 

instituições, que enfrenta obstáculos em razão da posição hierárquica inferior da unidade 

estatística, designada para essa função. Alguns objetivos não podem ficar apenas sob a 

responsabilidade da coordenação técnica, já que as decisões são tomadas em nível 

político. O apoio político da alta direção da instituição para que exerça a liderança é 

fundamental; 

 O cenário, ainda distante, em que os principais atores do setor do turismo, do poder 

público e da iniciativa privada, compartilham uma agenda de trabalho e de 

desenvolvimento de iniciativas de interesse comum, e em paralelo afirmem suas 

necessidades particulares em termos de informação e análise; 
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 A falta de formalização dos esforços de coordenação, colaboração e cooperação, 

necessária para por tratar-se de um setor transversal com múltiplos atividades produtivas 

e com interesses diversos; 

 A natureza das relações institucionais é diversa, não apenas intragovernamentais entre 

diversas áreas do setor público, como relações público-privadas e/ou público-associativas, 

e também relações entre os diferentes níveis geográfico-administrativos em territórios 

comuns - nacional, subnacional e local;  

 Os problemas relacionados aos recursos econômico-humanos necessários em todas as 

instituições para assumirem as responsabilidades exigidas para a coordenação, 

colaboração e cooperação; e 

 A capacitação técnica necessária às instituições e atores relacionados, em matéria do 

marco conceitual e definições para mensurações da atividade de turismo, quanto no 

domínio nas áreas de estatística, contas nacionais, o que possibilitará a independência 

técnica da rede.  

 

 

3.1.2 A coordenação interinstitucional em nível nacional para uma 

governança estatística turística eficaz 

3.1.2.1 Definição de conceitos-chave de governança turística 

 

O que se entende por governança e por que é necessária? 

 

Por governança turística entende-se, como anteriormente sinalizado, a prática de governo 

suscetível à mensuração, voltada para a gestão eficiente do setor de turismo nos mais distintos 

níveis de governo, por meio de ações de coordenação e cooperação entre tais níveis, com vistas a 

atingir metas comuns de uma rede de agentes que atuam no setor, em busca de soluções e de 

oportunidades e com base em acordos sustentados pelo reconhecimento de interdependências e 

de responsabilidades compartilhadas. 

 

A governança turística é necessária, já que o turismo é um setor de atividade que implica em 

múltiplas inter-relações entre muitos tipos de atores envolvidos na produção de bens e serviços 

consumidos pelos visitantes. 
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Quais são as condições necessárias para que a capacidade de governo ou poder público 

exista? 

 

 A participação de redes de atores que compartilhem metas; 

 A coordenação e cooperação entre os diferentes níveis de governo; 

 O estabelecimento de acordos sustentados no reconhecimento de interdependências e de 

responsabilidades comuns entre os atores envolvidos do negócio turístico; e 

 A possibilidade de mensuração que contribua com o processo de avaliação dos resultados 

e, também, ao ajuste e/ou reorientação de políticas públicas. 

 

Rede, uma característica da governança. 

 

As redes são compostas por uma ampla variedade de participantes, agrupados a partir da 

identificação de objetivos comuns. 

 

Quem são os atores que coordenam e cooperam nas redes? 

 

A rede de atores é inicialmente formada pelo setor público, iniciativa privada e sociedade civil, 

incluindo a comunidade das localidades que recebem visitantes. Devido à natureza difusa das 

responsabilidades do setor, a coordenação e cooperação dos atores na rede envolvem uma 

realidade ainda mais complexa. 

 

O setor privado, principal produtor e fornecedor dos bens que são objeto de consumo dos visitantes, 

é constituído de uma diversidade de unidades produtivas, determinadas de acordo com tamanho 

ou porte ou de acordo com um vasto leque de segmentos de atividades econômicas das quais 

participam, o que dá um caráter, até certo ponto, fragmentado a uma hipotética indústria do turismo. 

 

O setor público, cujo papel é fundamental em virtude dos poderes que possui sobre diferentes áreas, 

também se constitui de uma diversidade de atores e agentes que se movimentam na rede em dois 

eixos: 

 

 Horizontalmente, por meio de um ministério ou secretaria, agências ou departamentos que 

podem ter responsabilidades sobre várias atividades relacionadas ao turismo em um 

mesmo nível de governo; e  
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 Verticalmente, considerando os diferentes níveis de governo (nacional, regional, estadual 

e municipal) existentes em um determinado país. 

 

Tal cenário se traduz, na prática, no desafio da coordenação e cooperação efetiva na rede, tanto 

entre as instituições do setor público, como entre a área pública e os demais atores envolvidos com 

o turismo. 

 

No que diz respeito à sociedade civil, sua presença na rede dá-se da seguinte forma: 

 

 A decisão de investir em turismo em um destino turístico deve contar com o apoio da 

comunidade receptora local, para que se assumam os custos, impactos e 

responsabilidades associados ao desenvolvimento turístico; e 

 É também evidente o poder exercido pelas organizações não governamentais (ONG) 

sobre a definição e a execução de políticas públicas. Um demonstrativo dessa capacidade 

é poder de mobilização em temas associados a defesa de aspectos ambientais. 

 

Figura 3 - Rede: cooperação e coordenação 

 

Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE 

 
Como é possível medir a governança turística? 
 

A proposta é determinar o espaço ocupado pela governança no setor, baseado nas seguintes 

dimensões: 

 

 A dimensão da Capacidade Diretiva; e 

 A dimensão da Eficácia Diretiva. 
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Figura 4 - Dimensões da governança turística 

 
Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE. 

 

 

3.1.2.1 Governança estatística no turismo  

 

Ao adequar a definição de governança turística ao tema central desse documento, a governança 

estatística é definida como o processo de condução de ações coordenadas entre os atores públicos, 

privados e sociedade civil do sistema turístico para criar sinergias e acordos que tenham, por fim, o 

objetivo de consolidar um sistema de informações e de estatísticas de turismo baseado no marco 

conceitual recomendado pela OMT. 

 

As diferenças e as características próprias mais importantes são as seguintes: 

 A governança estatística é parte da governança turística e como tal deve favorecer os 

mecanismos de relações existentes nestes âmbitos. Uma das áreas em que a colaboração 

público-privada tem sido mais evidente é a de marketing e promoção turística, onde é 

possível ver produtos resultantes de iniciativas comuns entre atores do setor; 

 Dentro da administração nacional de turismo, neste caso o Ministério do Turismo, não se 

pode deixar somente nas mãos dos técnicos a responsabilidade de estabelecer relações 
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com outras áreas da administração pública, com o setor privado e com a sociedade civil. 

Esta tarefa é de responsabilidade de caráter claramente político; 

 O papel do MTUR não deverá se limitar a liderar o envolvimento dos demais atores, 

devendo assegurar e garantir o atendimento dos requisitos referentes ao turismo nas 

operações realizadas por outros entes públicos quando há um marco de referência (o 

sistema de estatísticas de turismo). Da mesma forma, cabe ao MTUR avaliar as demais 

informações para buscar garantir a sua qualidade, quando o marco de referência não 

existir; 

 A necessidade de sensibilizar o setor privado como detentor fundamental da informação 

sob a ótica da oferta, de modo que se compartilhe os dados de maneira confiável; e 

 A necessidade de envolver a sociedade civil e o terceiro setor acerca da importância da 

consolidação de um sistema de estatísticas de turismo confiável e na promoção do uso 

dos indicadores por ele gerados para a tomada de decisões. 

 

Os fatores críticos para o sucesso e para a superação destes desafios podem ser assim resumidos: 

 

 A liderança inequívoca que deve ser exercida pela administração nacional de turismo – 

neste caso, o MTUR; 

 Contar com recursos econômicos e humanos suficientes dentro do MTUR, em primeiro 

lugar, e nos demais atores com funções relevantes para que a colaboração possa ser 

efetiva; 

 Institucionalizar a colaboração interinstitucional, definindo com exatidão seu âmbito e 

sistematizando os canais de comunicação. Para isso, torna-se imprescindível estabelecer 

instrumentos legais e normativos, e políticas que conduzam a uma melhor e mais ampla 

participação do setor privado. Da mesma forma, tal cenário deve estabelecer e respeitar 

os marcos da legislação que assegura o segredo estatístico, e garante a confidencialidade 

estatística dos dados, de forma a reforçar a confiança dentro do setor; 

 A presença de todos os atores do setor, interessados em consolidar um sistema de 

informações confiável sobre o turismo.  

 É necessário reforçar que atores da sociedade civil estejam presentes como usuários 

e como avaliadores do sistema de estatísticas, que em seu papel de usuários devem 

potencializar, por meio de suas necessidades de informação, a ampliação dos dados 

para áreas não ligadas intrinsicamente com a contribuição econômica do turismo, 

como é o caso dos aspectos de sustentabilidade do setor; e 
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 A compreensão por parte de todos os atores acerca do objetivo e da relevância de 

sua participação, assim como dos benefícios que ela pode gerar. 

 Cuidar da credibilidade dos indicadores gerados e da promoção para o seu uso. 

 

 

3.1.2.2 Marco de referência para uma governança estatística turística 

eficaz 

 

Baseados nos fatores críticos se propõe um marco mínimo de referência no qual se estabelecem 

as seguintes condições necessárias para uma governança estatística eficaz. 

 

A liderança da autoridade nacional 

 

É necessário um alto grau de apoio institucional que deve contribuir para reforçar os vínculos entre 

as instituições em nível político, promovendo assim um ambiente adequado de colaboração e 

cooperação.  

 

A administração nacional de turismo – o MTUR, nesse caso – deve liderar, definir e facilitar o 

consenso sobre: 

 

 A definição de papéis e responsabilidades para cada instituição; 

 A visão global do projeto, incluindo o enfoque para promover a harmonização em níveis 

subnacional e internacional; 

 A identificação das necessidades de formação e o incentivo a ações de capacitação e 

treinamento; 

 O envolvimento do setor privado e da sociedade civil; 

 A identificação das necessidades de informação; e 

 A adequada disseminação da informação disponível. 

 

Garantias de recursos humanos suficientes  

 

O departamento de estatísticas da administração nacional de turismo – nesse caso, o MTUR – deve 

dispor de uma estrutura mínima de técnicos qualificados e capazes de assumir e de executar as 

tarefas necessárias para a consolidação de um sistema de estatísticas de turismo.  
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Institucionalizar a rede de governança da estatística turística 

 

A institucionalização das relações é imprescindível para definir com precisão o grau de colaboração 

e a sua sistematização. Constitui, sem dúvida alguma, em um fator crítico para o êxito da 

governança. Por isso, é necessário planejar a existência de: 

 

 Plataformas interinstitucionais nacionais ou acordo de cooperação que formalizem a 

colaboração entre instituições. Tais instrumentos devem ser a expressão do compromisso 

de todos com o objetivo de alcançar, com a participação de interlocutores e de canais de 

comunicação bem definidos em todos os níveis, uma visão de conjunto dos interesses 

comuns e das necessidades específicas; e 

 Um protocolo de referência que delimite os deveres e responsabilidades de todas as 

instituições identificadas como atores relevantes. 

 

A participação do setor privado e da sociedade civil 

 

Deve-se trabalhar em vários aspectos-chave para fomentar essa participação, dentre eles: 

 

 Realizar um trabalho de sensibilização acerca da Plataforma Interinstitucional em diversos 

âmbitos – público, público-privado e sociedade civil – de modo que sejam conhecidos seus 

objetivos, metas do projeto, a relevância da informação que se busca gerar, e a 

necessidade estratégica de estabelecer uma colaboração sistemática para obter os 

dados, possibilitar seu máximo aproveitamento e posterior uso. Isto é, informar e motivar 

o setor privado sobre as possibilidades oferecidas pelas estatísticas e indicadores setoriais 

como suporte para as tomadas de decisão. Do mesmo modo, cabe sensibilizar o terceiro 

setor, experiente usuário de informações ligadas a outras áreas de estudo, diferentes dos 

relacionados à contribuição econômica do turismo; 

 Analisar o possível uso de mecanismos de gestão compartilhada, seja em outras áreas da 

administração pública, setor privado ou sociedade civil para a execução de serviços 

públicos de maneira econômica e socialmente sustentável. Ou seja, com a qualidade e o 

rigor exigido pela população; 

 Ter presença formal e ativa da Plataforma Interinstitucional, promovendo sua 

representação em grupos de trabalho, na análise de instrumentos diversos de coleta, 

metodologias, identificação de indicadores e de necessidades de informação; 
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 Aumentar a segurança necessária à garantia e manutenção da confidencialidade 

estatística; 

 Aumentar e melhorar a difusão, a quantidade de indicadores disponíveis e a sua 

acessibilidade; 

 Fazer valer a obrigatoriedade de colaboração segundo as leis de estatísticas e criar 

condições para a fiscalização deste processo; e 

 Facilitar a difusão contínua das estatísticas oficiais, com um calendário específico, para 

fazer chegar ao setor privado e à sociedade civil uma informação útil identificada pelo 

próprio setor. 

 

Identificação, produção, difusão e promoção do uso de novas necessidades de informação 

 

 Identificar, de forma sistemática, as necessidades de informação estatística – que ampliem 

a cobertura acerca dos campos de contribuição econômica do turismo – por parte dos 

diferentes usuários da informação; 

 Captar novos usuários e incluí-los na rede de atores participantes. Estes novos usuários 

podem ser identificados principalmente no setor público (áreas de marketing, nível político 

etc.), privado (investidores, empresários, consultores etc.) ou nos segmentos acadêmico, 

terceiro setor e meios de comunicação, por exemplo; e 

 A difusão dos dados é uma das atividades-chaves das quais participam os compiladores 

de estatísticas de turismo. Assim sendo, recomenda-se notificar com antecedência as 

datas exatas em que serão publicadas as distintas séries de dados, bem como garantir o 

cumprimento do calendário proposto. 

 

 

3.2 Governança interna  

 

Neste subcapítulo são apresentadas as propostas e recomendações para que o MTUR organize 

sua articulação com as entidades em razão do nível hierárquico, sobretudo em relação aos apoios 

que o DEPES precisa ter para ativar a articulação interna, nacional e internacional. O departamento 

deve ser reconhecido como gestor do SITUR NACIONAL FORTALECIDO e, dessa forma, cumprir 

com a função com êxito. 
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A relação de propostas e recomendações sobre governança interna ao MTUR é a seguinte: 

 

 No plano político-administrativo 

 

 O primeiro objetivo é que o DEPES seja reconhecido como a instituição de referência 

no MTUR, e em geral no Brasil, no que diz respeito à atividade e a todos os aspectos 

relacionados com a estatística de turismo oficial. De fato, é e deve ser reconhecido 

como o responsável máximo do SITUR. Deixando de lado as relações com outras 

instituições externas que esta responsabilidade comporta, que serão contempladas 

mais adiante neste relatório, este reconhecimento implica de início que nenhuma 

outra instituição ou área no MTUR pode definir ou realizar atividades estatísticas sem 

a aprovação do DEPES; 

 

 Assim, o DEPES deve ser o representante do MTUR em todas as relações nacionais 

e internacionais relacionadas com a estatística turística: 

 Nas relações com outras instituições federais como, por exemplo, o IBGE ou o 

Banco Central; 

 Em relação às áreas estatísticas das Secretarias de Turismo dos Estados; e 

 Nas relações internacionais voltadas à estatística turística - países do 

MERCOSUL, OMT ou qualquer outra instância internacional. 

 

 Em paralelo, e respondendo a essa responsabilidade, é imprescindível que o DEPES 

institucionalize as relações com outras áreas do MTUR, definindo canais de 

informação e de comunicação contínua que devem incluir uma formação básica sobre 

os produtos e informações que serão colocados à disposição: 

 Com os responsáveis pelo marketing e pelas políticas de turismo turísticas - 

usuários preferenciais que deverão contribuir para definir a informação que se 

deve produzir e depois serem os primeiros a utilizá-la para melhorar os planos e 

ações de sua área; 

 Com os responsáveis pelas relações internacionais - na estatística turística estas 

relações são já um fato do máximo interesse, em particular, com os países do 

MERCOSUL, e que o esperado é que se intensifiquem. Inclusive, em relação ao 

desenvolvimento do SITUR, pois algumas de suas experiências podem ser 
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convertidas em casos de estudo e boas práticas que podem ser disseminadas 

internacionalmente, como avanços alcançados nesta área no Brasil; 

 Com os responsáveis da gestão de diferentes atividades como o CADASTUR ou 

o Sistema de Registro de Hóspedes, que, como subproduto, tem um notável 

interesse como fonte de atualização da informação dos diretórios de 

estabelecimentos turísticos. A visão estatística pode ajudar, inclusive, a melhorar 

a informação utilizada na gestão destes procedimentos administrativos; e 

 Com os responsáveis pela gestão orçamentária e política do MTUR - com o 

objetivo de que a estatística turística e, concretamente, o SITUR sejam temas 

sempre presentes, considerados imprescindíveis para aportar subsídios para 

definir a política de turismo e medir seus resultados. Todas as áreas deverão ter 

interesse no papel do DEPES, contribuir e reconhecer o seu trabalho. Mas é 

evidente que o apoio político à atividade estatística - e com ele um orçamento 

suficiente para desenvolver as tarefas planejadas - é fundamental. 

 

 Os instrumentos para conseguir a aplicação desta governança interna são 

basicamente administrativos e jurídicos: 

 A norma que define as competências e responsabilidades das distintas áreas do 

MTUR – Regimento Interno – na qual se deve contemplar a atividade do DEPES 

como a de um Instituto de Estatística, mas restrito ao conteúdo turístico; e 

 A Lei ou norma similar que define o Plano Nacional Estratégico de Estatísticas 

Turísticas, incluindo um plano de trabalho anual ou plurianual no qual se 

especificam as operações estatísticas que devem ser desenvolvidas 

obrigatoriamente e que indica suas características básicas e o orçamento 

designado para desenvolvê-lo no planejamento plurianual, e em sua ratificação 

na proposta orçamentária anual.  

 

 Esta responsabilidade político-administrativa deve ser baseada em uma liderança técnica 

que envolve: 

 

  Em suas três atividades básicas: 

 De produção direta ou elaboração das operações, ainda que em alguns casos 

sejam executadas por outros entes públicos ou privados; 
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 De publicação ou difusão dos resultados. Esta atividade comporta a criação de 

um sistema de armazenamento dos dados e estimativas produzidos pelas 

diferentes instituições envolvidas e de um sistema de divulgação que ajude a 

aproximar toda a informação ao usuário final. Este sistema tem uma vertente 

técnica e outra diretamente relacionada com o marketing; e 

 De garantir que os resultados cheguem aos diferentes tipos de usuários e que 

tenham utilidade. 

 

 Na realização de estudos especializados com base na informação estatística 

disponível, outro aspecto genérico avaliado é de que o DEPES deve fomentar. Estes 

estudos que dão um evidente valor agregado aos produtos turísticos diretos podem 

organizar-se envolvendo as empresas e instituições interessadas, especialmente as 

universitárias; 

 

 No acompanhamento e avaliação do desenvolvimento do SITUR, em que o DEPES 

deve manter uma relação periódica com os diferentes tipos de usuários para conhecer 

suas avaliações e necessidades; e 

 

 Nestas atividades e com base nelas, o DEPES deve ser o referencial técnico-

metodológico da estatística turística no Brasil. Para tanto, deve: 

 Articular-se com o IBGE, o órgão legitimado para gestão da estatística no Brasil; 

 Criar, progressivamente, uma equipe de gestão e de técnicos10 com formação 

técnica especifica adequada para assumir as responsabilidades e realizar as 

tarefas previstas para desenvolvimento e renovação do SITUR, bem como 

decorrentes das atividades relacionadas à governança. No Relatório 3, 

subcapítulo 5.3, é descrita a estrutura funcional e as capacidades mínimas para 

a estruturação de uma equipe para realizar tais tarefas, sendo: 

 Diretoria 

 Diretor; 

 Coordenador Técnico Geral de Operações Estatísticas; 

 Coordenador Administrativo; 

                                                

10 Crê-se que o dimensionamento da equipe deve ser adequado ao grau de estruturação do SITUR. Entretanto é recomendável que 
sejam organizados os recursos humanos necessários antes de avançar no desenvolvimento de determinadas atividades. 
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 Coordenador Financeiro; 

 Técnico em Estatística e Metodologia; 

 Coordenador de Tecnologia da Informação (TI); e 

 Coordenador de Comunicação. 

 Setor de Demanda 

 Coordenador de operações próprias; 

 Técnico de operações próprias; 

 Supervisor de operações próprias; e 

 Coordenador de operações de terceiros. 

 Setor de Oferta 

 Coordenador de operações próprias; 

 Técnico de operações próprias; 

 Supervisor de operações próprias; e 

 Coordenador de operações de terceiros. 

 Setor de Operações Especiais 

 Coordenador de operações especiais. 

 Setor de Conta Satélite de Turismo - CST 

 Coordenador de operações. 

 

Evidentemente seu dimensionamento deve estar atrelado ao estágio de 

desenvolvimento alcançado pelo SITUR, mas sempre levando em conta que é 

recomendável que os recursos humanos existam e estejam qualificados antes 

do início das atividades. 

 

 Deve documentar e manter atualizadas: 

 As definições e recomendações internacionais sobre a estatística turística; e 

 O detalhamento de metodologias das operações desenvolvidas no SITUR. 

 Promover e incentivar a formação de grupos de trabalho, presenciais ou virtuais, 

para avançar no debate de melhorias metodológicas implementadas no âmbito 

do SITUR. 
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3.3 Governança externa - propostas e recomendações 

 

Neste subcapítulo deverão ser apresentadas as propostas e recomendações para a formatação da 

governança com os níveis de interesse no SITUR NACIONAL FORTALECIDO, conforme 

apresentado na abertura deste capítulo. Sendo assim, para cada tipologia de entidades deverão ser 

indicados quais os instrumentos a serem elaborados para participação da entidade no SITUR, além 

de indicar qual a participação da entidade no SITUR NACIONAL FORTALECIDO e quais as ações 

de governança (convênios, termos de cooperação, reuniões, envio de relatórios, entre outros 

instrumentos) e respectivas periodicidades que devem ser tomadas pelo MTUR no horizonte de 

tempo. 

 

 

3.3.1 Ações propostas para articulação com o IBGE 

 

A relação de propostas e recomendações sobre governança em relação ao IBGE são as seguintes: 

 

 No plano institucional: 

 Reconhecer o papel de cada ente - o IBGE como principal responsável no âmbito 

estatístico e o DEPES como referência da estatística turística do Brasil; 

 Tornar a Plataforma o principal instrumento de relação nos âmbitos político e técnico; 

 Negociar as operações do SITUR que devem ser incluídas no Plano Estatístico; e 

 Concretizar a relação técnica em acordos específicos sobre atividades das diferentes 

operações e grandes tarefas incluídas no Plano e subsidiariamente em outras 

operações do SITUR. 

 

 Na Pesquisa de Turismo Internacional (PTI) - operação de responsabilidade do MTUR na 

qual cabe a intervenção do IBGE no mínimo em três áreas: 

 Deverá ser um dos principais usuários da informação produzida pela PTI considerada 

chave na estimativa de algumas das tabelas da Conta Satélite do Turismo (CST). É 

estratégica sua participação na validação dos instrumentos relacionados às 

pesquisas da PTI - em especial as que coletam as características e variáveis 

necessárias para a elaboração da CST; 
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 Deverá dar suporte e assessoria ao DEPES em aspectos metodológicos, em como 

podem ser os desenhos de amostras e os sistemas de imputação e elevação; e 

 Na medida em que comece a fazer uso da informação e como usuário-chave, deverá 

avaliar sua consistência, contribuir para identificar os possíveis problemas e causas. 

 

 Na Pesquisa de Turismo Nacional (PTN): 

 Também o IBGE deverá ser um dos seus principais usuários porque em relação à 

CST completa a informação do gasto desde a vertente da demanda e aporta 

informação para outras de suas tabelas. Por isso, a recomendação apontada em 

relação a PTI é válida também para a PTN; e 

 O IBGE é, praticamente, imprescindível como apoio metodológico, concretamente em 

relação ao desenho e seleção da amostra de residências e ao universo de referência 

das estimativas. No mínimo, o IBGE deve avalizar a proposta metodológica que 

finalmente se aprove para a PTN, caso sua execução não tenha sido negociada e não 

esteja sob a responsabilidade do IBGE.  

 

 No Diretório de Estabelecimentos de Hospedagem: 

 Em relação à criação e manutenção do Diretório de Meios de Hospedagem e também 

os diretórios das atividades características do turismo, propõe-se que a referência 

direta seja o CEMPRE do IBGE. O CEMPRE é o diretório das unidades produtivas 

legais de todas as atividades desenvolvidas no Brasil e neste cadastro os Meios de 

Hospedagem não são mais que um subdiretório. Enquanto operação estatística, 

pode-se ressaltar que o CEMPRE é comparável a diretórios estruturados em outros 

países com uma organização estatística avançada e consolidada e que uma de suas 

principais fontes de informação é a que procede da gestão administrativa; 

 Aproveitamento do enorme esforço que supõe a criação e a manutenção de um 

diretório e a garantia de que o diretório seja único para todo o Brasil; 

 A partir desta base propõe-se uma gestão específica do subdiretório de meios de 

hospedagem porque, além da informação genérica para todas as atividades que 

proporciona o CEMPRE (identificação, localização, emprego etc.), são necessárias 

outras informações-chave específicas para descrever a estrutura produtiva do 

segmento Alojamento: as características dos meios de hospedagem e o número de 

leitos ofertados; e 
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 Deve-se acertar com o IBGE primeiramente a decisão de tomar como base para o 

subdiretório de meios o CEMPRE e depois definição de sua gestão específica, seus 

responsáveis e as relações de umas e outras instituições interessadas na atividade 

de manutenção. 

 

 Na Pesquisa de Serviços de Hospedagem e na Pesquisa de Ocupação Hoteleira - duas 

operações diretamente relacionadas com o Diretório e com o conhecimento da oferta 

turística: 

 A Pesquisa de Serviços de Hospedagem (PSH) é uma operação sob a 

responsabilidade do IBGE. É uma pesquisa de interesse direto para o DEPES pela 

informação que proporciona sobre a estrutura produtiva do setor e como fonte de 

atualização do Diretório. Está planejado que em 2016 volte-se a realizar a pesquisa 

provavelmente com caráter censitário. Em relação a ela, existiu uma colaboração 

metodológica no desenho do questionário entre o IBGE e o DEPES. Nesta 

recomendação só se pode acrescentar que, nos acordos futuros de colaboração com 

o IBGE, a Pesquisa de Serviços de Hospedagem seja um dos aspectos relevantes de 

negociação por seu alto grau de relevância; e 

 Em relação à Pesquisa de Ocupação Hoteleira que está prevista no SITUR quando 

da existência de um diretório em condições de torná-la viável. É recomendável que 

pelo menos se defina com precisão sua metodologia, mesmo que ainda não se tenha 

definido a instituição responsável por sua execução. Com isso se quer facilitar sua 

implantação e garantir que quando se coloque em funcionamento no Brasil, em seu 

conjunto, ou progressivamente, em seus diferentes Estados, se faça com uma 

metodologia homogênea e harmonizada. Nesta definição valoriza-se como 

imprescindível a colaboração entre o IBGE e o DEPES, sobretudo em relação ao 

desenho da amostra a definir com base na informação do CEMPRE. Além disso, 

deve-se notar que na medida em que se desenvolva essa operação, poderá substituir 

a própria PSH, pois conterá praticamente toda a informação coletada na operação. 

 

 Em outras operações estatísticas do IBGE: 

 Tal como assinalado anteriormente, a operação final, síntese do conjunto da 

estatística turística, é a CST, de responsabilidade do IBGE. As necessidades desta 

operação definem os aspectos-chave das operações estatísticas básicas do setor. É 

por isso que para o DEPES é uma das referências mais importantes; e 
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 A estatística turística deve realizar um acompanhamento próximo e, no caso, tentar 

influenciar nos desenhos de outras operações estatísticas do IBGE que se realizam 

no conjunto de atividades econômicas. Entre estas estão as conjunturais e estruturais 

que perseguem os mais diversos objetivos informativos e, em particular a Pesquisa 

Anual e Mensal de Serviços. Em relação a estas operações, o DEPES deve buscar 

acordos com o IBGE que garantam que sejam consideradas desagregadas as 

diferentes atividades turísticas e que nas operações seja designada uma amostra 

suficientemente representativa, conforme propostas do Relatório 10 – Diagnóstico 

para Colaboração com o IBGE em Outras Áreas Estatísticas. 

 

 Na capacitação e formação em estatística e economia do turismo - atividade que se coloca 

em funcionamento no SITUR renovado -, a relação com o IBGE pode materializar-se com 

acordos de cooperação com o Ministério do Turismo para aperfeiçoamento da equipe 

técnica em temas descritos na proposta do Relatório 11 – Iniciativas de Capacitação e 

Formação: 

 Organização de Seminários Técnicos em métodos quantitativos (desenhos de 

amostras, sistemas de estimativa e outras atividades estatísticas); 

 Definição de cursos sobre as operações sob sua responsabilidade, relacionados à 

utilização da Base SIDRA, CEMPRE; às pesquisas econômicas, à oferta hoteleira; e 

à construção da CST; 

 Cursos de operação de ferramentas dedicadas à pesquisa estatística como, por 

exemplo, em operações com base de dados da PNAD e CENSOS; e 

 Colaboração com o DEPES na criação de uma base documental sobre a metodologia 

e as definições da estatística turística. 

 

Conforme destacado anteriormente, no item referente aos marcos de referência para uma 

governança estatística turística eficaz, e como uma das ações de governança para a execução do 

Plano Estratégico de Estatísticas Turísticas, sugere-se um alinhamento entre o Ministério do 

Turismo e demais instituições de interesse e integrantes de uma plataforma interinstitucional em 

busca de aperfeiçoamentos – a partir da identificação, definição e priorização das necessidades 

mais específicas de capacitação no momento. 
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3.3.2 Ações propostas para articulação com demais órgãos federais 

 

 Banco Central (BACEN) 

 O BACEN é também um dos principais usuários da informação produzida pela PTI e 

pela PTN em relação ao gasto do turismo receptor e emissor. Isso porque o acesso a 

estas informações pode ajudar ao Banco no mínimo a contrastar as estimativas da 

Balança de Pagamentos, que é de sua responsabilidade. Por isso deverá avaliar 

primeiro se a informação entregue por estas operações é suficiente e depois, junto 

com o DEPES, analisar seus resultados e o contraste das diferentes estimativas; 

 O BACEN pode colaborar com o DEPES no SITUR contribuindo com informações e 

análises de outras fontes como a do gasto produzido pelos residentes no Brasil e fora 

do Brasil com cartões de crédito; 

 Recomenda-se também a participação do BACEN nos serviços de capacitação e 

formação que irá promover o DEPES no SITUR. Sua participação pode ser proposta 

em duas vertentes, como formadores da metodologia e os produtos relacionados com 

a Balança de Pagamentos e como alunos, no mínimo para conhecer os produtos 

gerados no SITUR, sua metodologia e definições básicas; e 

 O instrumento direto para a colaboração deve ser na origem da Plataforma já criada, 

na qual o BACEN é parte de seu núcleo inicial. Evidentemente a relação técnica 

necessitará de acordos e grupos de trabalho específicos. 

 

 Departamento de Polícia Federal 

 Deverá contribuir com a cessão de microdados de migração de todos os postos 

fronteiriços (terrestre, aéreo e marítimo-fluvial) que são uma referência para as 

análises do desenho da amostra e da informação-chave, junto a outras, para a 

estimativa do universo; 

 Apoiar a realização da PTI auxiliando na operacionalização dos trabalhos de campo 

nos pontos fronteiriços (como aeroportos, rodovias e portos) facilitando o acesso e a 

organização dos trabalhos de campo nos locais de pesquisa; 

 Colaborar na seleção das unidades de investigação a serem entrevistadas, ajudando 

na retenção dos veículos, com o intuito de reduzir a ocorrência de negativa de 

resposta e com isso os desvios produzidos pelas não respostas; 
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 Auxiliar na definição dos pontos de instalação dos contadores automáticos nas 

fronteiras terrestres e contribuir para proteção dos equipamentos de contagem a 

medida que eles forem implantados;  

 Formalizar acordos prévios de cooperação com o Ministério do Turismo para viabilizar 

a realização das pesquisas e compartilhar as informações relativas aos pontos de 

colaboração estabelecidos com todas as Superintendências e responsáveis pela 

operação de todos os postos fronteiriços de aeroportos e portos, e, sobretudo de 

rodovias;  

 Utilizar a informação proporcionada pelos contadores e as próprias estimativas da PTI 

que seja de seu interesse para contrastá-las com seus dados e ajudar ao 

planejamento de sua atividade; e 

 Participar das discussões dos instrumentos de colaboração e os acordos pontuais a 

serem realizados para desenvolver as diferentes atividades devem ser discutidos no 

âmbito da Plataforma. 

 

 Outras Instituições Federais – ANAC, IPEA, Ministério do Trabalho e outras: 

 A relação com outras instituições federais relacionadas à estatística turística 

fundamenta-se na potencialidade de utilização de alguns dos registros administrativos 

que elas gerenciam; 

 A mais próxima e já utilizada com importantes frutos é a RAIS do Ministério do 

Trabalho, utilizada como principal fonte de atualização contínua no CEMPRE do IBGE 

e possível fonte de atualização do subdiretório de atividades características do 

turismo - especialmente dos meios de hospedagem. Mas, além disso, a RAIS é 

também a base do estudo de emprego turístico realizado pelo IPEA em parceria com 

o Ministério do Turismo e que permitiu gerar importantes agregados sobre a oferta e 

o emprego ao nível máximo de desagregação. O uso contínuo da RAIS é 

imprescindível para ambos os produtos estatísticos. Isso implica estabelecer uma 

relação institucional com o Ministério do Trabalho para assegurar o acesso a esta 

informação, ajudar ou sugerir sua melhoria e para dar-lhe valor aportando usos e 

produtos complementares aos do próprio Ministério do Trabalho;  

 Assim como a RAIS e o Ministério do Trabalho, podem existir outros registros 

administrativos que possam contribuir para a melhoria da informação do SITUR. De 

início valoriza-se a importância de três tipos de informações: 
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 Os dados fiscais do Ministério da Fazenda - que podem ajudar a estimativa das 

contas econômicas do setor, a atualização de diretórios e a criação de 

indicadores conjunturais sobre a evolução do setor; 

 Qualquer registro administrativo, ainda que parcial, que ajude na atualização dos 

diretórios; e 

 Na medida em que se investigue a oferta e seu emprego, pode ser importante 

institucionalizar a relação com as autoridades responsáveis pela educação, para 

ajudar a atender as eventuais necessidades de formação em habilidades 

necessárias para a oferta de serviços turísticos nas diferentes atividades 

características do turismo. Algumas atividades, como meios de hospedagens e 

restaurantes, se caracterizam por serem intensivas na geração de empregos, 

muitas vezes associados à temporada e envolvendo baixo grau de qualificação 

dessa mão de obra empregada. Um dos grandes desafios do setor é garantir a 

qualificação desses trabalhadores de forma a melhorar a qualidade dos serviços 

prestados e, consequentemente, satisfazer a cada vez mais e melhor a demanda. 

Esta parte da estatística que investiga a oferta, o grau de emprego e sua 

qualificação, e as necessidades destas áreas pode ajudar na identificação de 

novas áreas de formação profissional e de ocupação junto às instituições 

responsáveis por hospedagem e alimentação. 

 As instituições federais (e estaduais) encarregadas da gestão do transporte e de seu 

planejamento. Os dados do fluxo de viajantes nos postos fronteiriços tanto em 

aeroportos quanto em rodovias e portos são do máximo interesse se completados 

com a origem e o destino interno no Brasil. Além disso, pode-se tentar que as 

instituições federais e estaduais se envolvam, como acontece em outros países, na 

montagem dos sistemas de contagem de veículos nas fronteiras de rodovia. É uma 

informação necessária para a PTI que poderia ser produzida por estas instituições; 

 As agências reguladoras e outras instituições aeroportuárias vinculadas de cada 

aeroporto (INFRAERO; ANAC e concessionarias). Entre elas incluem-se as empresas 

concessionárias dos aeroportos de Guarulhos (SP), Viracopos (SP), Brasília (DF) e 

Confins (MG), assim como as vinculadas às futuras privatizações, previstas para 

outros terminais. 

 Estas instituições e empresas contribuem para a operação, informação-chave em 

nível de microdados dos voos existentes e programados e dos viajantes que 

entram e saem do Brasil nesses voos. É uma informação imprescindível para o 
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desenho da amostra, para a organização do trabalho de campo e para a 

estimativa do universo de viajantes que utilizam este modo de transporte; e 

 No acordo com estas instituições deve-se considerar também a obtenção das 

autorizações correspondentes para que o pessoal da pesquisa e outros, como os 

inspetores, possam acessar as diferentes áreas e salas de embarque – locais de 

realização de pesquisas. 

 Igualmente, deve-se envolver as autoridades portuárias que gerenciam o tráfego 

marítimo-fluvial, incluídos os cruzeiros. Também como nos aeroportos, o objetivo é 

duplo: conseguir a informação atualizada e contínua sobre as previsões de escala de 

embarcações e, depois, sobre os efetivamente realizados com seus dados de 

viajantes desembarcados para organizar a pesquisa e servir de marco para as 

elevações; e facilitar com as autorizações correspondentes para que a equipe de 

campo possa realizar as tarefas de pesquisa. 

 

 

3.3.3 Ações propostas para articulação com Estados e Municípios 

 

 No plano institucional: 

 O objetivo em relação a estas instituições na estatística turística é conseguir que o 

SITUR seja a referência harmonizadora e integradora da estatística turística do Brasil 

e de seus Estados, áreas ou destinos turísticos e municípios. Ressalte-se, que em 

última instância, o turismo ocorre pelas condições e pelas ofertas que se realizam no 

âmbito geográfico subnacional. Isto é, o turista vem ao Brasil, mas seu destino efetivo 

é um município específico. Em linhas gerais, os municípios são os principais 

interessados no desenvolvimento do turismo, tanto do lado da oferta, quanto do ponto 

de vista dos impactos positivos e negativos advindos da chegada e da estada dos 

turistas. Se a estatística turística é de interesse para referências geográficas 

agregadas no conjunto do Brasil, é ainda mais relevante para estes níveis 

desagregados, seja para medir o nível de desenvolvimento do setor, seja para avaliar 

a rentabilidade dos investimentos realizados e ajudar em seu planejamento futuro. 

 Deve-se estruturar um sistema de relação no qual se consiga que: 

 Os Estados e Municípios se envolvam e se integrem no SITUR como coparticipes 

em sua elaboração e utilização; 
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 O DEPES institucionalize a relação com estes entes em nível subnacional para: 

 Explicar o tipo de oferta de estatística turística atual e futura, com base no 

plano de desenvolvimento do SITUR; 

 Levantar as necessidades dos níveis subnacionais; e 

 Envolvê-los em todos os âmbitos e atividades onde a colaboração aporte 

valor agregado. 

 As operações do SITUR respondam, na medida de suas possibilidades, às 

necessidades destes âmbitos geográficos subnacionais; 

 O SITUR acolha e inclua como suas, a prévia avaliação de sua metodologia e 

qualidade estatística, as operações nacionais desenvolvidas pelos Estados e 

outros gestores de âmbitos geográficos subnacionais, porque completam a 

informação do setor produzida pelas operações nacionais. Relacionado com isto, 

cabe propor também o papel que pode ter o DEPES para tentar igualar o nível 

estatístico das diferentes zonas, já que algumas têm iniciativa e capacidade para 

desenvolver operações estatísticas com seus próprios meios, mas outras podem 

precisar de uma ajuda direta das instituições federais; 

 Como no resto das relações institucionais da governança, a Plataforma deve 

constituir-se no instrumento básico da colaboração do DEPES com os Estados e 

outros âmbitos subnacionais. Neste momento, os Estados e municípios não 

possuem assento na Plataforma, mas é recomendável que seja articulada uma 

representação destas instituições com participação direta na sua composição. 

Igualmente, recomenda-se que se criem grupos de trabalho relacionados às 

diferentes operações do SITUR e que se contemple a intervenção de técnicos 

destas áreas subnacionais, no mínimo para oferecer-lhes informação atualizada 

sobre seu desenvolvimento e, na medida do possível, para coletar dúvidas, 

inquietações, sugestões e necessidades. Conforme sugerido anteriormente, em 

especial recomenda-se o envolvimento dos Estados no fornecimento de 

informações para integrarem o subdiretório de meios de hospedagem, cuja 

gestão de informações do diretório central se dará no CEMPRE. 

 

 Em aspectos concretos, como os que se levantam nos seguintes itens em que se propõe 

possibilidades de colaboração dos entes subnacionais, especialmente dos Estados, nas 

diferentes operações e atividades previstas no plano de renovação do SITUR no curto e 

médio prazo listam-se: 
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 Em relação à PTI recomenda-se que os Estados se ajustem ao desenvolvimento da 

operação que tem, sua implantação prevista, em princípio, para o ano de 2017. 

 No tocante ainda a este Projeto e ao longo de 2016 aconselha-se avançar em 

ações de colaboração, formando grupos de trabalho que aprofundem o 

conhecimento de sua metodologia, das potencialidades de seus resultados em 

nível subnacional e das possibilidades de apoio para sua melhoria. Trata-se de 

articular a base de acordos de colaboração que podem materializar-se na própria 

organização da operação a se desenvolver em 2017; e 

 Levanta-se a possível colaboração dos níveis subnacionais (Estados e 

municípios) e outros entes relacionados, na organização e realização das 

pesquisas sobre o comportamento dos turistas em relação à itens como seleção 

e a organização de sua viagem e a avaliação dos serviços turísticos, entre outros 

aspectos relacionados com o marketing, caso se opte por desdobrar estas 

informações dos questionários básicos da PTI e da PTN. 

 Na PTN, em princípio as possibilidades de colaboração são mais limitadas, enquanto 

o principal interesse de cada nível subnacional é conhecer o que lhe chega de outros 

níveis subnacionais emissores. Portanto, nesse caso, a colaboração mais lógica seria 

apoiar aumentos das amostras nesses outros níveis. Entretanto não se deve de início 

descartar colaborações, sobretudo em duas circunstâncias:  

 Quando se pode querer conhecer com mais precisão o turismo interno dos 

próprios Estados; e 

 Em alguns casos em que pode ser de interesse conhecer melhor e, portanto, 

apoiar o aumento da amostra de áreas externas, limítrofes ou não, que são 

importantes em seu turismo receptor. 

 Propõe-se uma possibilidade clara de colaboração nas pesquisas complementares 

de caracterização dos turistas orientadas ao marketing. Na proposta metodológica 

realizada na PTI recomenda-se que, na pesquisa de GASTOS, não se inclua o 

conteúdo desta pesquisa que se destina a conhecer os sistemas de informação dos 

visitantes, a contratação das viagens, outras características complementares de 

comportamento e as avaliações sobre as viagens e os serviços recebidos. Esta 

proposta fundamenta-se na necessidade de simplificar a PTI enfocando-se em seus 

aspectos-chaves. Estas informações são de interesse somente sobre um subconjunto 

dos visitantes e pode ter outros sistemas de captação, como as pesquisas de destino. 

De fato, é preciso aprofundar-se em seus conteúdos e analisar as necessidades das 



 

70 
 

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. 

áreas responsáveis do marketing das diferentes instituições nacionais e subnacionais. 

Ao que parece, o segmento de maior interesse é o dos visitantes que pernoitam, os 

turistas, que tem como motivo principal da viagem o lazer e as férias. Sendo assim, 

pode-se organizar pesquisas representativas nos destinos, especialmente nos meios 

de hospedagem. 

 Com relação a esta suboperação ou pesquisa de GASTOS, as possibilidades de 

colaboração que, além disso, não precisam esperar o desenvolvimento de outras 

atividades dentro do SITUR, podem materializar-se nas seguintes ações: 

 Participação na definição da metodologia que pode configurar resultados 

estatísticos expandindo os resultados para a informação disponível sobre os 

diretórios de meios de hospedagem, e neles aos segmentos de visitantes ou 

turistas a representar, os resultados da amostra ou qualitativos; 

 Na possibilidade de participação no desenho do questionário com a inclusão da 

informação relevante para as necessidades das áreas de marketing. É 

recomendável que a metodologia básica destas pesquisas, e em especial, os 

questionários estejam harmonizados; e 

 No desenvolvimento direto das tarefas de coleta de informação. 

 Deve-se tentar, na medida do possível, que as investigações realizadas em nível 

subnacional possam somar-se pelo menos em alguns de seus conteúdos, para 

adicionar informação relevante para o conjunto do Brasil. 

 A informação de caracterização complementar que, em princípio, refere-se ao turismo 

receptivo pode também estender-se ao turismo doméstico realizado pelos residentes 

no Brasil. 

 Em relação ao Diretório de Estabelecimentos de Hospedagem e a Pesquisa de 

Serviços de Hospedagem (PSH), parte-se de uma realidade e de alguns objetivos e 

recomendações: 

 A realidade é que existe um Diretório de todas as atividades econômicas, o 

CEMPRE do IBGE, que na atualidade responde parcialmente às necessidades 

do subdiretório de meios de hospedagem; 

 Está planejada a realização, em 2016, da PSH que, entre outros objetivos, irá 

abordar uma atualização completa das unidades do Diretório e de sua 

informação; 

 Que alguns Estados desenvolveram e mantêm, mais ou menos atualizados com 

seus próprios meios e sistemas, estes subdiretórios; e 
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 Entre os objetivos e recomendações sobre esta dispendiosa operação estatística 

destaca-se a importância de que seja única no Brasil e de que se realize com a 

colaboração de todas as instituições envolvidas, já que seus resultados serão 

também em benefício de todos. Recomenda-se, também, que o diretório de 

referência seja o CEMPRE do IBGE do qual o Diretório de Meios de Hospedagem 

é uma parte; e 

 À colaboração com os Estados, que pode e deve ser imediata, recomenda-se que 

se materialize por: 

 Compartilhamento da informação dos subdiretórios existentes, que podem 

ajudar de fato a melhorar a organização da PSH e, em consequência, na 

atualização do subdiretório; 

 Apoio à PSH se houver disponibilidades orçamentárias. O benefício é direto 

para o colaborador, e indireto para o conjunto do Brasil, na medida em que 

seu diretório é uma soma dos subnacionais; e 

 Envolvimento dos Estados, posteriormente e de forma continuada, nas 

tarefas de manutenção e atualização do diretório – sendo eles produtores, 

divulgadores e usuários da informação estatística, são entes compreendidos 

como essenciais para a estruturação dos sistemas de informação turística. 

Nas tarefas de manutenção de um diretório, a proximidade à localização das 

unidades locais de produção é um fator que contribui para o conhecimento 

da realidade e para a economicidade da execução da tarefa de manter o 

diretório atualizado. Esta intervenção exige acordar a metodologia e a 

organização da gestão do subdiretório de meios de hospedagem como parte 

do geral do CEMPRE, mas com um subdiretório de informações específicas. 

Deve-se estimular, ainda, a disseminação dos dados, uma vez harmonizados 

e comparáveis.  

 Em relação à Pesquisa de Ocupação Hoteleira, em 2016 para o subdiretório de meio 

de hospedagem, note-se que a qualidade dos dados e sua cobertura geográfica, entre 

outros aspectos, possibilitarão a implantação da Pesquisa de Ocupação Hoteleira 

também com a qualidade e representatividade estatística desejada. Um diretório 

robusto é a base para assegurar um bom desenho e seleção de amostra e será, ao 

final, o universo de expansão para os resultados decorrentes da pesquisa. A 

realização desta Pesquisa pode e deve ser atividade assumida pelos Estados, desde 

que orientada por uma metodologia única e harmonizada: 
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 Assim como ocorre com os diretórios, a Pesquisa de Ocupação Hoteleira pode ir 

implantando-se de forma independente pelos Estados uma vez que seja feita de 

forma harmonizada. A soma dos resultados de cada um será válida para o 

conjunto do Brasil; 

 Isto é, recomenda-se que a metodologia a ser implantada seja definida e 

aprovada previamente no marco do SITUR, por parte do DEPES e das 

instituições interessadas no tocante a seus aspectos-chave como o desenho da 

amostra, o questionário, a organização do trabalho de campo e os sistemas de 

tratamento e estimativa dos resultados. Com isso se garante a harmonização do 

sistema e se facilita a implantação nos diferentes Estados que queiram colocá-la 

em execução; 

 Note-se que a informação produzida por esta pesquisa proporciona alguns 

indicadores conjunturais e estruturais do máximo interesse para os Estados. Isto 

é, dados de uma parte importante da demanda, a dos visitantes que pernoitam 

nos meios de hospedagem. De fato, em outros países, em nível subnacional, 

estes indicadores costumam ser as referências básicas sobre a situação e 

evolução do turismo. Além de ser uma ferramenta básica para a manutenção 

atualizada do subdiretório de meios de hospedagem e de análise da oferta; e 

 É uma pesquisa que pode ter custos racionalizados em virtude da possibilidade 

de compartilhamento de dados.  

 Para outras operações estatísticas considera-se que o mencionado para as 

operações básicas do SITUR é extensivo a qualquer operação ou produto estatístico 

que se gere no Sistema. Um exemplo disso é a análise realizada pelo IPEA sobre os 

coeficientes da oferta turística e o emprego, com a definição de diferentes indicadores 

relacionados aos estabelecimentos e ao emprego. É evidente que esta análise é de 

grande utilidade para os Estados e para suas áreas internas, inclusive Municípios, 

porque se utilizou uma informação censitária e os resultados podem ser estendidos à 

máxima desagregação. Esta pesquisa, feita de forma pontual, pode e deve repetir-se 

anualmente. Aqui também os Estados podem ajudar em sua realização, porque a 

operação de coleta pode ser fracionada e depois somada para oferecer resultados do 

conjunto do Brasil; 
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 Em relação a outras operações estatísticas no âmbito do setor turístico desenvolvidas 

pelos Estados com diversos objetivos de informação, ou com referência a áreas 

locais, recomenda-se que: 

 O DEPES avalie sua metodologia e, no caso, ajude a adequá-la às definições e 

recomendações da OMT; 

 Na medida em que cumpram algumas condições técnicas suficientes, sejam 

incluídas também como parte do SITUR; e  

 E que sejam consideradas exemplos de boas práticas e aproveitadas como 

referência por outros Estados. 

 Em relação à atividade de capacitação e formação em estatística turística, os Estados 

podem aproveitar o esforço que o DEPES irá realizar para dispor de uma plataforma 

de TI para armazenamento e difusão da informação   para treinamento de pessoal em 

relação à economia e estatística turística descritos no Relatório 11 - Iniciativas de 

Capacitação e Formação. Preveem-se diferentes níveis de formação, desde os mais 

básicos que explicam o que oferece o SITUR e suas principais definições, com níveis 

mais especializados na metodologia relacionados a área de estatística aplicada ao 

turismo. 

 Quanto aos sistemas de armazenamento e difusão da informação, se prevê que o 

DEPES defina um sistema de armazenamento do conjunto da informação estatística, 

de geração de indicadores e explorações estatísticas e de difusão dos resultados. 

Recomenda-se: 

 Primeiro definir um acordo para compartilhar a informação produzida no SITUR 

com o máximo nível de acesso e intercâmbio de informação, e com limite, 

somente restrito pela reserva de dados pessoais e o segredo estatístico. Este 

acordo é uma das bases de proposta global e integrada da produção estatística 

sobre o turismo no Brasil que, além disso, ajuda na racionalização e otimização 

de esforços e recursos; 

 Em um segundo nível, compartilhar com os Estados o Sistema de Informação 

que será desenvolvido pelo MTUR para o conjunto do Brasil. Isso resultará em: 

 Ajuda na definição da informação e indicadores relevantes; 

 Racionalização dos recursos, na medida em que a prévia personalização dos 

Estados lhes permitirá utilizar as tecnologias desenvolvidas para os serviços 

e funcionalidades definidos, em especial, para a exploração e divulgação dos 

dados; e  
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 Realce para a importância da personalização do acesso à informação. Ou 

seja, ainda que a informação disponível seja relevante para o conjunto do 

Brasil, em alguns casos não exista para alguns Estados, estes poderão 

acessar suas informações específicas, inexistentes para o conjunto do Brasil 

e outros Estados, respeitados a normas de sigilo estatístico.  

 

 

3.3.4 Ações propostas para articulação com academia e setor privado 

 

As ações que se propõe para a articulação de uma relação com as universidades e o setor privado 

do turismo se concretizam nos seguintes pontos: 

 

 Divulgar e explicar em geral, de forma sistemática e periódica, a composição e ofertas 

disponibilizadas pelo SITUR e seus produtos nestes dois âmbitos geográficos; 

 Propor no âmbito acadêmico a realização de estudos especializados com base na 

estatística turística disponíveis. Isso envolve, em muitos casos, a garantia de acesso à 

informação no nível de microdados; 

 Estreitar a articulação com órgãos de pesquisa com órgãos de apoio a pesquisa como 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ); e 

 Coletar das universidades e, em especial, do setor privado relacionado ao turismo suas 

necessidades de informação estatística, pois eles se constituem em alguns dos agentes 

e usuários mais interessados nesta informação. 

 

A articulação desta relação pode-se realizar com diferentes instrumentos: 

 

 Criar grupos de trabalho do DEPES integradas por estas instituições, para operacionalizar 

os objetivos descritos, estabelecendo minimamente uma comunicação anual; 

 Negociar a inclusão de representantes destas instituições na plataforma institucional; e 

 E em nível massivo, comunicando-se periodicamente com estes usuários para conhecer 

as avaliações da evolução do SITUR em todos os âmbitos e as possíveis novas 

necessidades de informação não satisfeitas. 
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3.3.5 Ações propostas para articulação com entidades de 

representação - Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados 

e Senado, Conselho Nacional de Turismo, FORNATUR e 

ANSEDITUR 

 

A estratégia a desenvolver com estas instituições concentra-se, em geral, no plano político, para 

colocar o SITUR e seus produtos estatísticos na agenda de interesse desses entes, buscando sua 

legitimação e reconhecimento. É, portanto, importante institucionalizar uma agenda de 

comunicação regular sobre as ações desenvolvidas no âmbito do SITUR, por meio de reuniões 

periódicas e outros tipos de comunicação, que devem buscar: 

 

 Divulgar os produtos e informações estatísticas disponíveis e os avanços na estruturação 

do SITUR; 

 Informar sobre o plano de desenvolvimento, os objetivos e desafios futuros do SITUR e 

seus benefícios para o setor de turismo e para o Brasil; e 

 Obter apoio necessário para o atendimento das necessidades mais estratégicas de curto 

e médio prazo para o avanço do SITUR. 

 

Note-se, que além do lado político, a relação com o FORNATUR e ANSEDITUR também envolve a 

importância desses fóruns de dirigentes na operacionalização das recomendações propostas sobre 

a governança estatística e a colaboração do Ministério do Turismo por meio do DEPES com os 

estes entes. Acima dos acordos pontuais, deve ser estimulada uma ativa participação das 

instituições FORNATUR e ANSEDITUR, envolvendo-as nas discussões realizadas, por exemplo, 

no âmbito da Plataforma Interinstitucional. 

 

Reitera-se que, em especial, os Estados como produtores, divulgadores e usuários da informação 

estatística são essenciais para a estruturação dos sistemas estaduais de informação turística e 

estatísticas de turismo, em nível subnacional, respeitadas suas singularidades e relevância. Em 

síntese, os Estados devem ser considerados agentes-chaves do desenvolvimento do SITUR e a 

colaboração estabelecida entre os entes deve buscar o alinhamento e harmonização nos seguintes 

eixos estratégicos de atuação: 
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 Incentivar e fortalecer a articulação e cooperação interinstitucional, entre fontes dispostas 

no nível nacional, estadual e municipal, para a produção de informações estatísticas 

relevantes para o turismo; 

 Incentivar a articulação e cooperação em matéria de estatística, tendo em vista, dentre 

outros objetivos, preencher lacunas de informações existentes a partir da identificação de 

fontes complementares de indicadores necessários para mensurar o turismo visto como: 

 Atividade econômica relacionada à demanda, oferta, emprego e outros indicadores 

complementares; e 

 Desenvolvimento sustentável relacionado à meio ambiente, impactos socioculturais 

e econômicos, impactos no território, cooperação etc. 

 Estimular o alinhamento de Estados e municípios com o Sistema Nacional de Estatística 

de Turismo e com as diretrizes do Plano Nacional Estratégico de Estatística Turística; 

 Impulsionar e apoiar a melhoria do sistema de informação e estatística de turismo em nível 

estadual e municipal; 

 Estimular a produção, coleta e disseminação de informações e dados estatísticos, 

harmonizados e comparáveis, para a mensuração e análise econômica do turismo; 

 Prestar assistência técnica voltada para o aperfeiçoamento das atividades relacionadas 

ao desenvolvimento das estatísticas e análise econômica do turismo; e 

 Aprimorar a capacidade de gestão pública da atividade turística. 

 

As instâncias colegiadas e associativas aqui destacadas contam com representantes dos Estados 

e Municípios, o que os torna ambientes propícios para o fomento à colaboração entre os níveis 

nacional e subnacional com vistas ao fortalecimento do SITUR. Desta forma, espera-se ampliar as 

ações contínuas de compartilhamento de informações – como a dos subdiretórios existentes 

visando melhorar a organização da PSH – e de manutenção de diretórios que integrarão o sistema, 

além de eventualmente viabilizar apoios orçamentários por parte dos níveis subnacionais ao SITUR 

NACIONAL. 
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3.3.6 Ações propostas para articulação com a Plataforma 

Interinstitucional 

 

A Plataforma Interinstitucional já tem existência formal, em que inicialmente participam o IBGE, o 

Banco Central, a Polícia Federal e o DEPES do MTUR. A primeira recomendação é que seus 

trabalhos, efetivamente, sejam iniciados, para que haja possibilidade de ampliação e extensão da 

participação de outros agentes públicos e privados como colaboradores. Pode-se identificar entre 

os agentes interessados no objeto de trabalho da plataforma: 

 

 Outras áreas do MTUR, como a EMBRATUR; 

 Outros entes de governo, como IPEA, MTE, ANAC, ANTAQ etc.; 

 FORNATUR como representante dos órgãos oficias de turismo estaduais; 

 Representantes do setor privado turístico; e 

 Representantes da academia. 

 

A plataforma deve constituir-se como o instrumento-chave para: 

 

 O desenvolvimento do SITUR; 

 O avanço na produção estatística de forma harmonizada; 

 Encaminhamento das necessidades e articulação da satisfação das necessidades 

estatísticas no setor e de todos os agentes públicos e privados; 

 A articulação da colaboração entre as diferentes instituições e agentes interessados nos 

desenvolvimentos das informações sobre estatísticas de turismo; 

 A racionalização dos recursos destinados à produção e difusão estatística de turismo; e 

 A avaliação do papel social das estatísticas de turismo e obtenção dos recursos 

necessários e adequados ao seu constante avanço e aprimoramento. 

 

 

3.3.7 Ações propostas para articulação com entidades internacionais 

 

As entidades internacionais relacionadas com a estatística turística as quais se fará referência são: 

a Organização Mundial do Turismo (OMT) e o MERCOSUL, em especial ao Comitê de Cooperação 

Técnica em Estatísticas Turísticas, formado no âmbito da Reunião Especializada de Turismo (RET). 
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Evidentemente, relacionadas ou não com estas instituições, podem existir outras ou fóruns e 

associações internacionais que também podem ser de interesse para as instituições federais ou 

estaduais responsáveis pela estatística turística do Brasil. Um exemplo disso é a organização 

INROUTE11 que em parceria com a OMT vem desenvolvendo trabalho para estruturação de 

recomendações metodológicas de mensuração estatística em espaços subnacionais. 

 

A manutenção de relações contínuas com organismos internacionais citados é fundamental, 

especialmente com a OMT. Propõe-se a manutenção do mesmo nível de relações que se alcançou 

nos últimos tempos em que o Brasil presidiu o Comitê de Estatística e colaborou em importantes 

eventos, como a Conferência sobre CST, em Foz do Iguaçu, em 2005. Observe-se que a relação 

com a OMT é estratégica para o País se manter atualizado quanto às recomendações e definições 

metodológicas, porque a instituição é uma solicitante contínua de informação estatística sobre o 

turismo no Brasil. Destaque-se, assim, a relevância da participação direta e contínua de 

representantes brasileiros nos fóruns e eventos relacionados à estatística, tanto pelo interesse 

direto em foco, quanto para o Brasil em realizar intercâmbio de experiências, e se atualizar sobre 

atividades desenvolvidas por outros países ou outras instituições internacionais relacionadas à 

estatística turística.  

 

Quanto à relação com as organizações de estatística turística dos países do MERCOSUL, em 2015 

colocou-se em funcionamento - por decisão tomada na XV Reunião de Ministros de Turismo do 

MERCOSUL e Estados Associados – o Comitê de Cooperação Técnica em Estatística Turística que 

deve reunir periodicamente técnicos de todos os países-membro. Esta plataforma foi uma das 

recomendações do PROJETO CONESUL. Neste caso, recomenda-se o apoio, o incentivo e a sua 

manutenção. Seus benefícios podem ser muitos para o SITUR e a estatística turística de toda a 

região: 

 

 No plano político, este grupo deve trabalhar para o reconhecimento da importância da 

estatística turística. Tratar para que a estatística esteja sempre presente na agenda dos 

responsáveis políticos pelo turismo ajudará os técnicos dos diferentes países a atuarem 

coordenadamente buscando os mesmos objetivos. Tudo o que se consiga em um país 

                                                

11 Mais informações sobre a International Network on Regional Economics, Mobility and Tourism (INRoute) encontram-se na internet. 
Disponível em:  <http://www.inroutenetwork.org>. Acesso: 8 Set 2015. 
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poderá ser compartilhado com rapidez e poderá ser estendido aos outros países-membro 

por meio desta plataforma; e 

 No plano técnico, os benefícios são: 

 A possibilidade de compartilhamento das metodologias desenvolvidas nos diferentes 

países a respeito das operações estatísticas em todos os seus planos de produção e 

também de difusão. Nesta colaboração podem ter lugar destacado determinadas 

experiências de sucesso, que podem ser avaliadas como casos de estudo ou de boa 

prática, para serem conhecidos pelos demais países; e  

 A criação de grupos de trabalho para aprofundamento do estudo das metodologias e 

das definições que devem ser compartilhadas e harmonizadas. Os temas aqui são 

muitos, por exemplo: 

 A comparação dos resultados do turismo emissor e receptor entre os países do 

MERCOSUL conforme as estimativas realizadas pelos diferentes países; 

 As comparações sobre a estimativa do gasto turístico nos diferentes países; 

 A metodologia de estimativa dos visitantes nas fronteiras com grande fluxo de 

viajantes e áreas urbanas contíguas, como a área da tríplice fronteira de Foz do 

Iguaçu, ou as chamadas fronteiras secas; e 

 A definição-chave para estimar os visitantes do “entorno habitual”, em geral e em 

particular, em zonas fronteiriças. 

 

Outras áreas podem ser relacionadas com a potencialidade das explorações das bases de dados, 

geradas a partir da atividade de diferentes gestores, direta ou indiretamente relacionados com o 

setor turístico, entre elas, as informações de uso de internet, operadoras de telefonia móvel, a 

informação das compras realizadas com cartões de crédito que podem ajudar a complementar a 

estatística turística. 

 

 

4. Conclusões e recomendações 

 

Como resultado do diagnóstico da situação atual, estruturado a partir da análise realizada pela 

equipe técnica do Consórcio FGV/FIPE, foram dispostas propostas e recomendações para cada 

tipo de instituições envolvidas na estruturação de um esquema de governança renovado, que 

poderá conduzir à governança do SITUR NACIONAL FORTALECIDO. A seguir, encontram-se 
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recomendações para a adoção de um desenho de governança e gestão para a futura base de dados 

formada a partir do avanço das operações estatísticas elencadas no Plano, em razão do grau de 

interesse de todas as instituições impactadas ou que impactarão a produção, manutenção ou 

disseminação das informações prestadas pelo sistema.  

 

 

4.1 Proposta de modelo de gestão e governança para a base de dados 

futura 

 

A proposição de governança para a futura base de dados parte da premissa de que a gestão desta 

futura base cabe exclusivamente ao MTUR, ainda que o destino de sua atividade e de seus produtos 

seja a utilização pelos usuários interessados. Encontram-se sintetizadas a seguir as 

recomendações de governança para a Renovação das Pesquisas de Turismo Internacional, do 

Diretório de Meios de Hospedagem e das Pesquisas Conjunturais de Ocupação, destacando-se 

que as proposições para o desenho e gestão da futura base de dados, em grau aprofundado, serão 

detalhadas no Relatório 7 deste projeto.  

 

 

4.1.1 Pesquisa de Turismo Internacional (PTI)  

 

Este subcapítulo visa sintetizar as recomendações de governança coletadas no Relatório 4 

destinado a renovação da PTI. Em primeiro lugar recomenda-se que a responsabilidade de direção 

e de execução da PTI seja assumida por uma só instituição. O lógico é que esta responsabilidade 

recaia sob o próprio MTUR, em sua área de estatística, que é a instituição que a coordenou até 

agora. Mas seja o Ministério ou outra instituição estatística nacional a responsável por sua 

execução, é relevante destacar a importância de que seja uma gestão unitária e centralizada, 

independentemente da existência de acordos com os Estados, para, por exemplo, aumentar a 

amostra em determinados tipos de fronteiras. 

 

Entretanto, a PTI é uma operação em que pode (e em alguns casos deve) participar um grande 

número de instituições. A colaboração e o envolvimento das diferentes instituições interessadas e 

indiretamente relacionadas com muitas das tarefas desta operação são condições indispensáveis 

para possibilitar sua execução e aprimoramento. 
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Aos potenciais usuários dos resultados-objetivo ou colaboradores das diferentes instituições 

públicas e privadas interessadas, é conveniente explicar seu alcance e atender suas possíveis 

demandas, caso se considere que elas não afetarão o objetivo principal da PTI. Com isso se 

pretende que esta operação possibilite  primeiro, a negociação das eventuais necessidades de 

atores  envolvidos e que estes, se possível,  não tenham que organizar outras operações 

alternativas com os mesmos objetivos; e, segundo, para o restante das instituições não diretamente 

usuárias, mas sim intervenientes - porque contribuem, por exemplo, com informação administrativa 

para a operação -, que as informações se transformem em subsídios para atividades das instituições 

e as motivem a colaborar na realização das pesquisas. 

 

No primeiro nível de instituições e usuários interessados, pode-se relacionar os seguintes: 

 

 O IBGE, como: 

 Órgão da administração pública federal responsável pela produção e pela 

disseminação dos dados que retratam a realidade econômica, social e geocientífica 

do Brasil; 

 Possível colaborador em aspectos metodológicos estatísticos; e 

 Usuário direto dos dados, em especial da demanda turística internacional e 

doméstica, fronte de aferição do consumo turístico, necessário para implementação 

da Conta Satélite de Turismo. 

 

 O Banco Central como usuário direto dos dados que podem ser contrastados com os do 

Balanço de Pagamentos; 

 

 As instituições responsáveis pela gestão do turismo e estatística nos Estados, com os 

mesmos interesses do MTUR em seus âmbitos geográficos; e 

 

 As diferentes áreas do próprio MTUR, usuárias diretas de seus dados - planejamento, 

marketing etc. 

 

Destacam-se estes quatro tipos de instituições por seu interesse direto nos resultados desta 

operação, mas também se consideram os atores do setor privado e de outras instituições que de 

uma ou outra forma podem ter interesse na PTI. Assim como descrito durante o trabalho, é 

recomendável sondar periodicamente os diferentes tipos de usuários reais e potenciais para 
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conhecer suas opiniões, críticas, observações e novas necessidades. Neste conjunto estão outros 

entes públicos, o setor privado, associações empresariais, institutos e empresas de pesquisa, 

universidades etc. (ver estrutura da amostra da pesquisa realizada para usuários). 

 

Quanto aos organismos e instituições que são ou podem ser imprescindíveis para realizar 

determinadas tarefas e, no caso, ajudar a realizá-las nas melhores condições, pode-se destacar, 

como citado anteriormente ao longo do documento, os seguintes: 

 

 O Departamento de Polícia Federal que poderá: 

 Contribuir com os microdados de migração de todos os postos fronteiriços (terrestre, 

aéreo e marítimo-fluvial) que são uma referência para as análises no desenho da 

amostra e da informação-chave, junto a outras, para a estimativa do universo; 

 Apoiar a realização da PTI auxiliando na operacionalização dos trabalhos de campo 

nos pontos fronteiriços (como aeroportos, rodovias e portos) facilitando o acesso e a 

organização dos trabalhos de campo nos locais de pesquisa; e 

 Formalizar acordos de cooperação com o Ministério do Turismo para garantir a 

realização das pesquisas e compartilhar as informações relativas aos pontos de 

colaboração com todas as Superintendências e responsáveis pela operação de todos 

os postos fronteiriços de aeroportos e portos, e, sobretudo de rodovias. 

 

 As agências reguladoras e outras instituições aeroportuárias vinculadas de cada aeroporto 

(INFRAERO; ANAC e concessionarias). Entre elas incluem-se as empresas 

concessionárias dos aeroportos de Guarulhos (SP), Viracopos (SP), Brasília (DF) e 

Confins (MG), assim como as vinculadas às futuras privatizações, previstas para outros 

terminais. 

 

Estas instituições e empresas contribuem para a operação, informação-chave em nível 

de microdados dos voos existentes e programados e dos viajantes que entram e saem 

do Brasil nesses voos. É uma informação imprescindível para o desenho da amostra, 

para a organização do trabalho de campo e para a estimativa do universo de viajantes 

que utilizam este modo de transporte. 

 

No acordo com estas instituições deve-se considerar também a obtenção das 

autorizações correspondentes para que o pessoal da pesquisa e outros, como os 
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inspetores, possam acessar as diferentes áreas e salas de embarque – locais de 

realização de pesquisas. 

 

 Deve-se articular com as autoridades portuárias que gerenciam o tráfego marítimo-fluvial, 

incluindo os cruzeiros. Também, como nos aeroportos, o objetivo é duplo: conseguir a 

informação atualizada e contínua sobre as previsões de escala de embarcações e, depois, 

sobre os efetivamente realizados com seus dados de viajantes desembarcados para 

organizar a pesquisa e servir de marco para as elevações; e facilitar com as autorizações 

correspondentes para que a equipe de campo possa realizar as tarefas de pesquisa. 

 

 Estreitar entendimentos com a Polícia Rodoviária Federal para apoio a realização da 

pesquisa, a exemplo de autorização de realização da pesquisa, facilitação da montagem 

nas rodovias dos pontos de pesquisa, colaboração na retenção dos veículos durante o 

campo. Note-se que em virtude da pulverização geográfica dos postos de coleta 

fronteiriços terrestres será necessário esforço de comunicação para as diferentes 

unidades territoriais. 

 

 Aproximar-se das instituições federais e dos estados responsáveis pelo transporte e seu 

planejamento. Observe-se que os dados de fluxo de viajantes nos postos fronteiriços, 

tanto em aeroportos quanto em rodovias e portos, são do máximo interesse se contiverem 

detalhamento da origem e destino interno no Brasil. Além disso, pode-se tentar que as 

instituições se envolvam, como é feito em outros países, na montagem dos sistemas de 

contagem de veículos nas fronteiras de rodovia. É uma informação necessária para a nova 

operação que poderia ser produzida por estas instituições. 

 

Quanto à possibilidade de colaboração com os países do MERCOSUL, reconhece-se que 

a criação do Comitê de Cooperação Técnica em Estatística Turística, no âmbito deste 

tratado passa a ser, com a chancela da alta direção dos respectivos ministérios, o fórum 

adequado para dar continuidade às discussões sobre o encaminhamento do assunto. 

Destaque-se que o PROJETO CONESUL contempla conteúdo, que serviu de base para 

a definição dos locais de pesquisa da operação da PTI objeto deste trabalho. O foco das 

atenções foi a avaliação dos pontos de fronteira secas brasileiras com o Uruguai (Chuí, 

Santana do Livramento e Jaguarão) que são pontos de interesse dos dois países. Assim, 
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recomenda-se que o assunto seja tratado como pauta no âmbito das relações 

multilaterais. 

 

 

4.1.2 Diretório de Meios de Hospedagem e as pesquisas conjunturais de 

ocupação  

 

Resume-se neste subcapítulo os aspectos-chave relacionados com a organização e a governança 

do Diretório de Meios de Hospedagem, cujo diagnóstico e recomendações encontram-se reportados 

no Relatório 8. 

 

A situação-alvo 

 

A organização e a metodologia da criação e a gestão do Diretório de Meio de Hospedagem devem 

estar direta e fundamentalmente relacionadas com a informação produzida pela gestão dos 

procedimentos administrativos que regulamentam a atividade pública e privada. 

 

Nos países mais desenvolvidos as fontes de informação estatística são basicamente - senão 

exclusivamente - as procedentes da gestão administrativa pública e privada. E ao que parece trata-

se de uma tendência que, por inúmeras razões não tem volta. No futuro, só as pesquisas que 

tenham um conteúdo de opinião serão as únicas que precisarão de pesquisas específicas junto às 

fontes de informação. Os dados “objetivos” sobre as unidades de investigação e atividades 

pesquisadas pela estatística estão cada vez mais acessíveis com a universalização da informação 

da gestão pública e privada e as disposições da lei de acesso à informação, respeitadas todas as 

reservas relacionadas com o segredo estatístico e a proteção de dados pessoais. 

 

No marco desta proposta geral da produção estatística para a criação e a manutenção do Diretório 

dos Meios de Hospedagem propõe-se que a metodologia contemple diferentes recomendações 

sobre as quais posteriormente se especificarão distintas opções de governança: 

 

 A gestão e a manutenção do diretório demandam uma operação estatística independente 

de um registro administrativo com seus tratamentos, potencialidades e limitações. O 

resultado-objetivo é um produto estatístico com seus usos e objetivos já mencionados. 
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 Deve-se buscar que o País tenha um único diretório de empresas e estabelecimentos de 

referência para descrever a estrutura econômica “alojamento”. Isto significa: 

 Que qualquer subdiretório setorial, seja parte do geral, e não um produto 

independente; 

 Que os diretórios subnacionais sejam também partes do central; e 

 Esta recomendação comporta obrigações em todos os sentidos: 

 O diretório geral deve contemplar subsidiariamente as necessidades de um 

subdiretório setorial facilitando a gestão de sua informação e, os agentes 

interessados no subdiretório devem adaptar-se às condições gerais de gestão; 

 O diretório central deve, na medida do possível, avaliar e buscar alternativas para 

atender as necessidades dos entes subnacionais; e 

 A gestão subnacional deve integrar-se aos diretórios centrais, evitando gerar 

soluções independentes. 

 

 A estes princípios aplicados para a realidade atual do Brasil, recomenda-se centralizar no 

CEMPRE do IBGE a gestão da informação básica das unidades jurídicas e de empresas 

dedicadas à atividade de hospedagem, porque é a operação estatística de referência com 

estes objetivos. A informação básica refere-se em um primeiro nível a identificação das 

unidades jurídicas e de produção ativas na atividade de hospedagem, com seus 

conteúdos de denominação e de localização e dos complementares sobre os empregos e 

os salários; 

 

 Destaque-se que a metodologia do CEMPRE é comparável à metodologia de países com 

uma organização estatística avançada e consolidada e que uma de suas principais fontes 

de informação é a que procede da gestão administrativa; 

 
 A gestão básica do CEMPRE precisa de uma gestão complementar específica do 

subdiretório de unidades de hospedagem, que lhe acrescente informação estatística de 

relevância para o subsetor que se refere à caracterização das unidades habitacionais e 

ao dimensionamento do número de leitos ofertados; 

 

 Esta gestão acrescida no subdiretório deve ser também uma operação ou suboperação 

estatística independente da gestão de qualquer procedimento administrativo; 
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 A gestão sustentável deste subdiretório e sua informação específica precisam também de 

uma fonte informativa de qualidade na gestão administrativa. Por isso, os procedimentos 

administrativos que gerenciam a atividade turística de hospedagem e o registro das 

unidades jurídicas e unidades locais de produção, que no Brasil correspondem ao 

CADASTUR, desenvolvem-se conforme o previsto em sua normativa e controlam 

efetivamente a atividade de hospedagem; 

 

Deve ser, portanto, um objetivo dentro do desenvolvimento do SITUR a recomendação de 

que o CADASTUR seja um procedimento administrativo que regulamente, o melhor 

possível, o universo da atividade de hospedagem e o restante das atividades turísticas. 

Evidentemente os objetivos de CADASTUR e a sua normativa são muito diferentes e vão 

muito além da utilização estatística da informação;  

 

 Assinala-se como recomendável que as instituições e técnicos estatísticos sejam 

assessores no desenho da informação dos procedimentos estatísticos relacionados 

porque a visão estatística oferece um grande valor agregado na racionalização da 

arquitetura da informação e do seu tratamento, não somente para seu uso estatístico, 

como também para a sua aplicação na gestão administrativa e estratégica; 

 

 Deve-se ter consciência de que a gestão administrativa tem algumas limitações que 

podem ser corrigidas pela gestão estatística. Nesta área, como em outra no Brasil e em 

outros países, a gestão dos diretórios contém tarefas estatísticas que podem chegar 

inclusive à estimativa de parte dos dados quando se realizam explorações e tabulações; 

 

 Além disso, a gestão do CEMPRE, com suas fontes administrativas e estatísticas que 

também estão relacionadas a atividade produtiva, e a gestão do próprio subdiretório, com 

uma relação direta com o CADASTUR como fonte do setor turístico, devem ser 

consideradas as informações do Serviço Nacional de Registro de Hóspedes como fontes 

de informação-chaves do diretório das pesquisas dirigidas ao setor; e  

 

 Estas últimas operações, nos países em que estão implantadas são uma fonte importante 

e de qualidade para a manutenção da informação do diretório, porque sempre pesquisam 

todos os estabelecimentos com um tamanho mínimo, possibilitando a atualização 
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individual da informação e o restante por amostra, dando, também para este marco da 

amostra uma informação-chave sobre sua situação. 

 

Alternativas e ações  

 

De início apresentou-se a proposição de um ponto de partida do novo subdiretório de Meios de 

Hospedagem a partir de uma coleta massiva de informação, uma pesquisa estatística censitária ad 

hoc dirigida a todas as unidades registradas no CEMPRE (aproximadamente 35.000 unidades 

jurídicas) com o objetivo de verificar primeiro sua situação de atividade e de completar, depois, a 

informação relevante para o subdiretório. 

 

Entretanto, no decorrer do desenvolvimento do projeto surgiu uma possibilidade: o IBGE planeja 

repetir a Pesquisa de Serviços de Hospedagem (PSH) em 2016. Mesmo que a pesquisa só 

investigue de forma censitária os dados básicos dos estabelecimentos com um nível mínimo de 

emprego, o avanço é representativo. Esta operação estatística produzirá uma mudança radical na 

situação do subdiretório de meios de hospedagem, por que se poderá contar em princípios de 2017 

com dados totalmente atualizados por investigação direta.  

 

Além de apoiar financeiramente a pesquisa, uma das primeiras ações do Ministério do Turismo será 

colaborar com sua operacionalização oferecendo informações disponíveis sobre meios de 

hospedagem em nível nacional, estadual e até municipal. 

 

Destaca-se a importância da recomendação de que esta investigação pontual passe a ter 

regularidade de atualização que garanta a manutenção e atualização periódica dos dados para que 

os esforços realizados sejam sustentáveis no tempo.  

 

Assim, partindo-se desta operação propõe-se avançar em três frentes que serão complementares 

e ajudarão a aproximar-se do cenário-objetivo de gestão: 

 

1) Começar a gerenciar estatisticamente o Subdiretório de Meios de Hospedagem: 

 

 A partir da informação do CEMPRE; 
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 Definindo e programando as relações com as fontes potenciais, pontuais ou estáveis, 

estatísticas ou administrativas – CADASTUR; Serviço Nacional de Registro de 

Hóspedes; e qualquer outra informação disponível; 

 Neste sentido propõe-se que se considerem as experiências desenvolvidas nos 

diferentes Estados a respeito de seus diretórios, para coletar sugestões 

metodológicas e claro, os dados já registrados que devem ser utilizados como outra 

fonte mais inicial do novo diretório; 

 Aplicando as tarefas de atualização e manutenção possíveis como ponto de partida e 

de gestão futura; 

 Montar uma equipe com uma sistemática e uma organização estatística que será o 

embrião da gestão da futura base de dados; e 

 Uma sistemática que deve permitir conferir a relação com o CEMPRE do IBGE e que 

pode englobar a participação de agentes das diferentes instituições envolvidas como 

o próprio IBGE, os técnicos dos diferentes Estados e os próprios do MTUR, conforme 

o sistema de governança que se aprove. 

 

2) Implantar uma Pesquisa Conjuntural Contínua sobre a ocupação nos meios de 

hospedagem: 

 

Trata-se de montar com a informação disponível do CEMPRE e com as atualizações que 

se possam realizar de sua informação – ou seja, com a base de dados do novo 

subdiretório colocado em execução com a ação anterior –, uma Pesquisa Contínua 

dirigida ao setor com os objetivos que normalmente tem estas pesquisas, mas 

acrescentando-lhes as que ainda precisam ao Diretório, que fundamentalmente são as 

variáveis de caracterização dos meios de hospedagem e o número total de leitos. Estas 

informações, na situação futura final, serão possíveis graças ao subdiretório, mas agora 

propõe-se que sejam também estimadas pela própria pesquisa. Avalia-se que, em pouco 

tempo, pode-se obter alguns resultados do máximo interesse sobre esta parte da oferta 

turística: 

 

 Seu marco de referência deve ser a base de dados do CEMPRE atualizado; 

 É importante que a metodologia básica da pesquisa seja desenvolvida pelo MTUR e 

disponibilizada aos entes interessados, como estados, que podem desenvolver a 

pesquisa em seu âmbito de atuação; 
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 Como em todas as operações estatísticas existem alguns aspectos relacionados com 

a organização da operação que dependem do orçamento disponível, como o tamanho 

da amostra, a organização de um painel em uma pesquisa contínua, sua 

periodicidade etc.; 

 Neste sentido, deve-se ressaltar que essa é uma das operações estatísticas em que, 

pelo interesse direto dos resultados que produz, é viável o envolvimento de diferentes 

instituições, como por exemplo os Estados, assumindo parte dos custos que lhes 

assegure resultados com representatividade estatística de qualidade; e 

 A operação pode servir para atualização dos sistemas de coleta de informação, com 

o objetivo de melhoria contínua, em que uma de suas chaves deve ser o de facilitar a 

resposta dos informantes minimizando os incômodos com um sistema o mais flexível 

possível, modelável às diferentes situações das unidades informantes. 

 

3) Recomendar a melhoria da gestão do registro administrativo CADASTUR: 

 

Para além do âmbito estatístico, avalia-se como importante que o CADASTUR, como 

registro administrativo, base da organização da atividade no setor turístico, tenha sua 

gestão aperfeiçoada, e amplie sua cobertura sobre o número de empresas e 

estabelecimentos, e se fortaleça como fonte relevante para a manutenção futura do 

diretório de meios de hospedagem.  

 

Entre as ações para essa melhoria cita-se a possibilidade de cruzamento e contraste com 

outras bases de registros administrativos. Note-se que estes procedimentos dependerão, 

em grande parte, das possibilidades que ofereçam as normativas do sigilo estatístico, de 

diretório como CEMPRE ou RAIS. 

 

A governança 

 

Na seleção das alternativas de governança de qualquer atividade ou organização e, portanto, das 

operações e atividades relacionadas com a criação e gestão do diretório de Meios de Hospedagem, 

este relatório concentrará no enfoque puramente técnico e não tecerá considerações sobre a 

vertente política. 
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As opções e avaliações de governança proposta contemplam três planos: 

 

 O acesso ao uso da informação produzida; 

 O da produção, desde a colaboração simplesmente orçamentária até a realização das 

próprias tarefas de gestão; e 

 O da gestão da operação. 

 

Os três entes diretamente envolvidas por esta proposta de governança são: 

 

 O IBGE;  

 Os órgãos oficiais de turismo e/ou estatísticos dos Estados; e 

 O Ministério do Turismo. 

 

Desse modo, sobre a governança da gestão do diretório faz-se as seguintes recomendações e 

avaliações: 

 

 Que o Diretório de Meios de Hospedagem seja único no País, com suas partes integradas, 

com o intuito de racionalizar o uso dos recursos e garantir a credibilidade da estatística; 

 

 Que possíveis subdiretórios mantenham relação com o diretório central, desejavelmente, 

o CEMPRE;  

 

 Que é particularmente importante que quem for responsável por gerenciar o diretório e 

seus resultados permita o mesmo acesso que as instituições nacionais e estaduais, 

observadas as leis que regulamentam o segredo estatístico;  

 

 Que o diretório poderá ser construído de cima para baixo, a partir de um diretório central 

integrado por subdiretórios dos Estados, ou a partir da soma dos diretórios de cada Estado 

formando um diretório nacional; 

 

 Tal como se indicou anteriormente, a gestão do diretório é independente à gestão dos 

registros administrativos relacionados. Por isso recomenda-se que a equipe responsável 

por sua manutenção seja uma equipe estatística específica;  
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 Quanto à responsabilidade metodológica e operacional sobre as tarefas a serem 

realizadas na gestão do diretório, podem ser feitas as seguintes avaliações: 

 Evidentemente parte-se da dependência do CEMPRE que se recomenda que seja o 

referencial básico deste subdiretório. Isso comporta, obviamente, menos graus de 

liberdade diante da necessidade de adequar-se à direção e gestão do IBGE como 

parte-chave;  

 É importante que a metodologia de gestão do subdiretório seja homogênea e esteja 

harmonizada, o que será facilitado por uma gestão centralizada, na medida em que a 

responsabilidade das tarefas se repartirá entre diferentes instituições. Daí se 

recomenda uma gestão metodológica única que, na medida do possível, avalie e 

contemple a busca de soluções para as necessidades das demais instituições e 

agentes interessados; e  

 Em uma operação censitária da envergadura deste diretório, onde sua manutenção 

exige um contato contínuo com empresas e unidades locais de produção - com o 

objetivo de coletar e atualizar a alteração de uma informação, é recomendável que 

estas tarefas sejam realizadas pelas instituições mais próximas aos locais de coleta - 

neste caso as unidades jurídicas e unidades locais de produção nos municípios onde 

se localizam. Por isso parece mais recomendável que a gestão da manutenção seja 

descentralizada.  

 

 Também se destacam as possibilidades que esta operação pode proporcionar para a 

colaboração institucional, por um lado entre o IBGE e o MTUR como interessados 

complementares, e entre estes e as instituições dos Estados; 

 

 O diretório é um produto de grande interesse para cada uma destas instituições e do qual 

se pode extrair benefício em seu âmbito de competência. E igualmente os esforços 

gerados por cada uma dessas instituições redundam primeiro em melhorar a parte que 

lhes afeta ou lhes interessa e, indiretamente, a qualidade do conjunto. Se um Estado 

coloca mais meios para atualizar seu diretório, será o primeiro beneficiado do esforço, mas 

contribui para que o conjunto do diretório central também melhore; e 

 

 Esta característica de colaboração na manutenção dos diretórios e sua gestão podem 

facilitar o estabelecimento de acordos orçamentários que contribuam para viabilizar sua 

operação. 



 

92 
 

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. 

Por último pode-se também assinalar que a maior parte das considerações realizadas sobre a 

governança dos diretórios é extensiva a outras operações estatísticas e, em especial, àquela que 

pretende de forma contínua estimar a ocupação dos meios de hospedagem, sobre a qual se realizou 

uma proposta concreta de desenvolvimento no Relatório 8 – Diagnóstico sobre o Diretório de Meios 

de Hospedagem. 
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Anexo 1 - Opinião dos usuários sobre a governança do SITUR 
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Neste anexo sintetiza-se os resultados da pesquisa realizada para conhecer as opiniões dos 

usuários atuais e potenciais do SITUR sobre sua situação atual e suas necessidades e expectativas. 

O detalhamento completo da pesquisa realizada com 300 agentes das mais variadas instituições 

públicas e privadas, localizados nos diferentes Estados da nação encontra-se no Relatório 3 do 

projeto. 

 

 Avaliação da relação da organização e instituições responsáveis do SITUR com os 

usuários 

 

 Relação com os usuários - os pesquisados, na maioria, manifestaram seu interesse 

em serem informados em relação às novidades e à divulgação dos dados do SITUR: 

 96% gostariam de ter acesso a um calendário de divulgação das publicações e 

dos dados do setor turístico; 

 A maioria dos usuários gostaria, além disso, de estar diretamente informada dos 

fatos relevantes relacionados com o SITUR. 59% assinalaram “sim” e 38% 

pediram somente o recebimento dos conteúdos solicitados por eles. Este 

segundo segmento de usuários expressa o seu desejo de que a relação com eles 

seja pessoal e interativa; e 

 Por último, também, a maioria dos pesquisados, mais de 96%, assinala que o 

MTUR deve manter uma comunicação contínua com os usuários da informação 

estatística para conhecer suas necessidades. Dos pesquisados que deram uma 

resposta positiva ao contato contínuo, a maioria (52%) solicitou um espaço 

específico na página web do SITUR onde conste esta informação. 37% assinala 

que gostaria de ser consultado pessoal e periodicamente. 

 

 Opiniões sobre a Governança da Produção das Estatísticas Turísticas: 

 A grande maioria dos pesquisados opina que a produção estatística e o SITUR 

devem ser uma atividade compartilhada pelas diferentes instituições interessadas 

e responsáveis do setor turístico. 75% assinala que a gestão e a produção 

estatística do SITUR deveriam ser compartilhadas entre as diferentes instituições, 

sob a direção de uma instituição responsável; 14% prefere que se concentre toda 

a produção em uma só instituição e 7% que cada uma produza os dados de sua 

competência; 
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 O MTUR é citado como o maior responsável para aproximadamente 54% dos 

pesquisados. Outros 44% assinalam que é mais um entre as instituições 

participantes; 

 O IBGE é considerado como responsável pelo SITUR por 10% dos usuários. 84% 

declara que participa com outras instituições em sua produção; 

 Para 31%, os maiores responsáveis pelo SITUR são as instituições estatísticas 

dos Estados e para 63% os maiores responsáveis pelo SITUR devem ser o IBGE 

e MTUR; 

 A recentemente criada Plataforma Interinstitucional para coordenar e promover 

as ações relacionadas com as operações do SITUR só é conhecida e avaliada 

como uma boa solução de organização por 22% dos pesquisados (2% também a 

conhecem, mas acreditam que não é necessária); 63% nunca ouviram falar dela 

e 13% não sabem responder; e 

 Entre as sugestões adicionais sobre o SITUR declaradas abertamente pelos 

usuários pesquisados ao final do questionário destacam-se as relacionadas com 

a Governança em que volta a aparecer a necessidade de maior participação dos 

gestores subnacionais, Estados e Municípios, no encaminhamento de suas 

necessidades, e também no aumento de sua participação no SITUR seja 

analisando as diretrizes metodológicas orientadoras ou as ações que, de forma 

coordenada ou autônoma, forem realizadas no âmbito do Plano. 


