NEGÓCIOS & POLÍTICAS

MTUR RENOVA PARCERIA
COM IBGE PARA CAPTAÇÃO DE
DADOS SOBRE TURISMO NO PAÍS
A INICIATIVA GARANTE
CONTINUIDADE DA PESQUISA DE
DEMANDA TURÍSTICA NACIONAL,
QUE TRAÇA UM RAIO-X DE VIAGENS
REALIZADAS PELOS BRASILEIROS
Da redação/Agência MTUR
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O

ministro do Turismo,
Gilson Machado Neto,
anunciou a renovação da
parceria entre o Ministério do
Turismo e o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE) para realização de
estudo sobre o turismo
doméstico no Brasil. O termo
aditivo foi assinado no mês
de julho e garante o trabalho
de coleta e consolidação de
dados até o próximo ano. A
pesquisa permitirá um raio-x
preciso do comportamento
de viagem dos brasileiros.
“Esta parceria nos permite ter
uma visão ampla do perfil do
turismo nacional e conhecer
as tendências de mercado. Os
dados obtidos pela pesquisa
são essenciais para subsidiar
as ações e políticas públicas
desenvolvidas pelo Ministério
do Turismo, principalmente a
partir da retomada do setor”,
destacou o ministro do Turismo,
Gilson Machado Neto para a
Agência MTUR. Em início, com
validade até julho de 2021, o

módulo “Turismo” foi incluído
na PNAD Contínua em 2019, a
partir de um Termo de Execução
Descentralizada (TED), firmado
entre o MTur e o IBGE. Nas bases
da pesquisa estão inseridas
perguntas sobre o motivo da
viagem, o meio de transporte
utilizado, o local de hospedagem,
o destino da viagem, entre
outros, o que permite quantificar
os fluxos de turistas nacionais
entre as diferentes regiões do
país e para o exterior.
Dados consolidados –
Finalizando o estudo de 2019, um
ano antes da pandemia do novo
coronavírus, de um total de 21,4
milhões de viagens analisadas,
96,1% foram para destinos
nacionais e a maioria delas
(86,5%) por motivos pessoais.

Mais da metade ocorreu dentro
do próprio estado e a casa de
parentes ou amigos foi o local
de hospedagem para grande
parte das viagens (47,3%),
principalmente entre aqueles
com rendas menores. Outro dado
apontado pela pesquisa é de que
o principal meio de transporte
usado foi o carro particular ou
da empresa (46,6%), seguido por
ônibus (46,6%) e avião (16%).
O IBGE argumenta que a
pesquisa além de extremamente
importante gera um profícuo
acompanhamento das flutuações
trimestrais e a evolução, no
curto, médio e longo prazos, da
força de trabalho, além de outras
informações necessárias para
o estudo do desenvolvimento
socioeconômico do país. g
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