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Governança em um sistema de estatísticas de turismo

• A governança estatística em turismo é parte da governança turística.

• Processo de relações entre instituições públicas, privadas e sociais 

para estruturar e gerir o SITUR Nacional Fortalecido nas funções de 

produção, gestão e difusão dos dados estatísticos do setor.

• Rede de instituições, agentes e instrumentos de colaboração para 

cobrir os desafios nos planos subnacional, nacional e internacional.



Rede de instituições, agentes e instrumentos de colaboração 

• Instituições com diferentes níveis de envolvimento, participação, 

responsabilidades e benefícios.

• Utilizar instrumentos de colaboração ao nível subnacional, nacional e 

internacional

• Liderança do MTUR como gestor do SITUR Nacional Fortalecido: 

• Governança interna e com entidades externas

• Apoios precisos aos técnicos estatísticos para articulação em todos os 

níveis



Recomendações do Projeto Cone Sul

• Reforçar a liderança do MTUR e alcançar maior envolvimento das 

instituições que devem colaborar.

• Aporte de capital humano e financeiro suficientes.

• Criação de uma Plataforma Interinstitucional Nacional.

• Criação de uma Plataforma Interinstitucional Regional.

• Aumento da participação do Setor Privado.

• Sistematização da identificação de necessidades de informação estatística.



Desenho do esquema de governança

• Propor um modelo de governança na produção, armazenamento, gestão 

e difusão dos dados estatísticos produzidos no setor de turismo do Brasil

• Permitir que o Ministério do Turismo cumpra com sua missão de 

estruturar e gerir o SITUR NACIONAL FORTALECIDO.

• Âmbito interno: gestão das informações estatísticas dentro de sua 

estrutura, organizando as funções dos diversos setores do MTUR 

• Âmbito externo: gestão das informações estatísticas em parceria com 

instituições que não fazem parte da estrutura organizacional do 

MTUR



Aspectos chave do Relatório

• Governança na matéria estatística em uma perspectiva funcional

• Produção, Difusão e Utilização das estatísticas

• Esquema de rede de instituições participantes

• Plano político e Plano técnico

• Os diversos níveis e desafios da Governança

• Subnacional, Nacional, Internacional



Diagnóstico da Governança atual 

• Estado atual da governança a partir da análise da equipe técnica do 

Consórcio e também com a realização de entrevistas com técnicos do 

Ministério do Turismo 

• com estrutura interna ao MTUR

• com entidades externas ao MTUR: IBGE; demais órgãos federais; 

Estados e Municípios; academia e setor privado

• Instrumentos de colaboração com entidades de representação 

• Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, Conselho Nacional de 

Turismo e FORNATUR

• Comitê Executivo e Grupo Regional de Cooperação Técnica em Estatísticas 

Turísticas 



Esquema de Governança renovado

• Modelo de governança proposto. 

• A rede de instituições, agentes e instrumentos de colaboração 

necessários para cobrir os desafios da governança

• Níveis de articulação necessários a serem estabelecidos em função 

da participação das entidades no SITUR NACIONAL FORTALECIDO 

• Propostas, recomendações e Ações definidas para articulação 

• Interna

• Externa



Desafios da governança estatística – Liderança do MTUR

• Apoios que o DEPES precisa ter para conseguir ativar a articulação 

interna, nacional e internacional e ser reconhecido como gestor do SITUR 

NACIONAL FORTALECIDO e dessa forma cumprir a função com êxito.

• Assegurar os recursos humanos e financeiros suficientes em cada 

entidade para dar sustentabilidade ao SITUR.



Desafios da governança estatística - Instrumentos de colaboração 

• Plataforma Institucional: Comitê Gestor e  Grupo Executivo com o 

objetivo de viabilizar a realização de ações destinadas à implementação e 

manutenção do sistema de  estatística de turismo, necessário para a 

elaboração da  Conta Satélite de Turismo do Brasil.

• Plataforma de Cooperação Técnica Regional

• Incluir na agenda das demais entidades de representação a matéria 

estatística e a participação na Plataforma Institucional

• Envolvimento de todas as instituições e agentes da rede proposta nos 

instrumentos de colaboração.



Avanços - Plataforma Interinstitucional Nacional

• Comitê Executivo: Criação (30 Julho 2013)

• Designados os representantes (31 Janeiro 2014)

• Definir e executar ações destinadas à implementação e manutenção 

do sistema de  estatística de turismo, necessário a elaboração da  

CST

• Ministério do Turismo: Secretaria Executiva e Secretaria Nacional de Políticas de Turismo

• Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE

• Ministério da Justiça: Departamento de Polícia Federal

• Ministério da Fazenda: Banco Central do Brasil



Avanços - Plataforma Interinstitucional Regional

• Grupo de Cooperação Técnica em Estatísticas Turísticas

• LIX REUNIÃO ESPECIALIZADA EM TURISMO DO MERCOSUL Foz do 

Iguaçu, 15 de junho 2015

• Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai, Venezuela

• Criar um âmbito de trabalho de cooperação para a harmonização das 

estatísticas turísticas nos Estados-Partes e Associados. 

• Entrar em consenso sobre um Plano Anual de Harmonização Regional



Desafios da governança estatística – Maior presença dos Estados

• Uma das missões da governança é o desenho de um roteiro de 

orientação para os Estados com as atividades prioritárias a curto e médio 

prazo.

• O SITUR Nacional Fortalecido liderado pelo MTUR deve atuar como um 

referencial metodológico para evitar a duplicação de esforços e avançar 

na harmonização metodológica e de indicadores.

• A produção estatística dos Estados deve ser parte do SITUR

• As unidades estatísticas e de gestão turística dos Estados devem estar 

representadas nos instrumentos de colaboração (Plataforma 

Interinstitucional)


