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Definição da pesquisa 

Pesquisa realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério do Turismo, com o 
objetivo de  quantificar os estabelecimentos de hospedagem existentes no País, 
bem como apresentar um quadro atualizado da potencialidade do mercado 
hoteleiro. 

Com a publicação e a divulgação dos dados da Pesquisa de Serviços de 
Hospedagem - PSH 2016, o IBGE dá prosseguimento ao levantamento de 
informações sobre o setor de hospedagem, iniciado em 2011, em parceria com 
o Ministério do Turismo. 

A pesquisa atual ampliou consideravelmente seu âmbito geográfico, que passou a 
ter abrangência nacional, ao passo que o levantamento de 2011 restringiu-se aos 
estabelecimentos de hospedagem localizados nos Municípios das Capitais e suas 
Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento.  
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Coleta de dados 

   Coleta realizada pelo Centro de Entrevista Telefônica Assistida por Computador – 
CETAC. 

  O levantamento de dados foi dividido em dois subsistemas: 

1.  Coleta simplificada: realizada para os estabelecimentos selecionados com 
Pessoal Ocupado menor que 5 no Cadastro Central de Empresas – CEMPRE 2014 
e 2015. Para esse conjunto foram investigadas as seguintes variáveis: Tipo de 
estabelecimento, total de unidades habitacionais e total de leitos.   

2.  Coleta completa: realizada para os estabelecimentos selecionados com Pessoal 
Ocupado maior ou igual a 5 no Cadastro Central de Empresas – CEMPRE 2014 e 
2015 e aos estabelecimentos do  cadastro do Ministério do Turismo. Para esse 
conjunto foram investigadas todas as variáveis do questionário. 

 Coleta presencial de 12.000 estabelecimentos realizada pela Rede de Coleta do 
IBGE.  



Resultado final da coleta 

 



Principais Resultados 
PSH 2016 



Dimensão setorial 
 



 

• 31.299 estabelecimentos 

• 1.011.254 unidades habitacionais  

• 2.407.892 leitos 

 

Grande concentração da rede hoteleira na Região Sudeste: 

• 41,8% dos estabelecimentos 

• 43,8% das unidades  habitacionais 

• 43,1% dos leitos disponíveis 

Dimensão setorial 



 

As quatro principais Unidades da Federação, 
em número de estabelecimentos de 

hospedagem, foram responsáveis por 48,0% 
do total de estabelecimentos, 48,8% das 

unidades habitacionais e 48,7% dos leitos 
disponíveis. São elas: São Paulo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. 



Tabelas e gráficos 



 



 



 



 Tipos de estabelecimentos de 
hospedagem 



 



 Porte dos estabelecimentos 



 



 Municípios das capitais 



 



 



 Rede de hospedagem e população 



 



A pesquisa representou uma evolução na mensuração do sistema de 
hospedagem no Brasil e destaca os aspectos como tipologia, categoria e 
capacidade de hospedagem dos estabelecimentos. 

A Pesquisa apontou um crescimento no número de estabelecimentos de 
hospedagem, de unidades habitacionais e no número de leitos nos Municípios 
das Capitais em relação a 2011, mas que se distribuiu de modo pouco uniforme.  

Os dados divulgados ampliam o conhecimento sobre a oferta de serviços de 
hospedagem, oferecendo importantes subsídios para os planejamentos públicos 
e privados.  

A realização da pesquisa permitiu a construção de um grande cadastro nacional 
atualizado, que pode servir de base para amostras de novas pesquisas. 

Considerações Finais 



 

Questionário da PSH 2016 
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