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ATA DA 4ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

DE BELO HORIZONTE – COMTUR BH – 22 de Outubro/2021. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, de 9h às 11h30, via 

vídeo conferência, reuniram-se os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal 

de Turismo de Belo Horizonte. Conselheiros: ABAV - Alexandre Brandão e Ricardo 

Campos ; ABRAJET  - Maarten Von Sluys; - ACMINAS - Maria Elvira de Salles Ferreira; 

ABRASEL -  Matheus Daniel e Adriana Queiroga; AGTURB - Maria Helena Alves 

Ferreira; BHC&VB - Hernani de Castro Junior;  CDL BH - Marcelo de Souza e Silva e 

Leonardo Braga;  PBH -  BELOTUR - Marcos Vinicius Boffa; PBH - SMAICS - Nely Rosa - 

PBH -  FMC - Françoise Jean; PBH - SARMU Pampulha -  Neusa Fonseca; PBH - SMFA 

- Milton de Souza;  PBH - SMPU - Leticia Maria Resende Epaminondas; SENAC -  

Kleverthon Silva; SINDLOC - Leonardo Soares;  SEBRAE  - Renato Lana; SESC -  

Manoela Lutke - SINDETUR - José Eugênio de Aguiar, UFMG - Frederico Couto Marinho 

bem como lista complementar de outros participantes presentes. 

 

Pauta: A reunião foi iniciada às 9h15, pelo Sr. Marcos Boffa, Diretor de Políticas de 

Turismo e Inovação da Belotur e conselheiro suplente da Belotur, que saudou e 

agradeceu a presença de todos. Prosseguiu com uma breve descrição sobre os pontos 

de pautas da reunião, que contemplam a formação das câmaras temáticas e dois estudos 

desenvolvidos pelo Observatório de Turismo de Belo Horizonte com o objetivo de 

avançar no monitoramento da atividade de turismo na capital. Destacou que as Câmaras, 

como instâncias vinculadas ao Comtur, contribuirão para o monitoramento e 

acompanhamento das ações de Plano Tático do Dialoga Turismo - 2021, e possibilitarão 

aprofundar o debate sobre proposições e assuntos de interesse desse colegiado. 

Ressaltou a importância da existência de dados acessíveis e atualizados para subsidiar e 

balizar as escolhas e os rumos do turismo no município, e para o fortalecimento do setor.   

Assunto 1: Na sequência iniciou a apresentação do item constituição das câmaras 

temáticas, com um breve resumo da proposta de constituição de três câmaras temáticas 

(Oferta turística, Demanda turística e Gestão do destino Governança), das propostas 

temas transversais (inovação, sustentabilidade, segurança sanitária e desenvolvimento 

econômico) e do cronograma de atividades.  Informou que seriam debatidas e validadas 

as sugestões enviadas sobre os pontos de trabalhos propostos, bem como a efetiva 

constituição dessas câmaras temáticas, seguindo as disposições do regimento interno do 
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colegiado, que prevê uma composição mínima de três integrantes e máxima de 10 

integrantes e gestão de coordenador eleito, pertencente a iniciativa privada. Esclareceu 

que na 16ª. reunião ordinária será feita a validação da composição das Câmaras e do 

seu regimento interno. Informou ainda que o regimento interno será enviado pelo e-mail 

do Comtur, e ficará disponível para sugestões até 10 de novembro. Daí as eventuais 

sugestões serão consolidadas em documento final a ser validado na referida reunião 

ordinária. Passou então ao compartilhamento da tabela onde foram organizadas as 

sugestões recebidas sobre os pontos de trabalho relacionados às Câmaras, e 

documentado o encaminhamento e validação das propostas feitas pela plenária do 

Comtur. 

  

SUGESTÕES RECEBIDAS – COMPOSIÇÃO DE PONTOS DE TRABALHO 

SUGESTÃO AUTOR PROPOSTA VALIDADA 

Inserir tópico que 

contemple a 

manutenção dos 

pontos 

estratégicos da 

cidade 

(Pampulha, 

Centro, entorno 

dos atrativos, 

etc.) 

Andrea Andrade - 

Coordenação de 

Atendimento 

Regional Centro Sul 

– CARE CS - 

Alterar a redação do tópico para de 

“melhoria da infraestrutura de 

equipamentos” para “monitoramento da 

infraestrutura e acompanha;(...)”, uma vez a 

função de manutenção é externa a Belotur, 

como SUDECAP. 

Gastronomia 

como tema 

transversal 

Vani Pedrosa – 

Senac MG 

A proposta   apresentada na 15ª. reunião 

ordinária para constituição das câmaras 

temáticas contempla Gastronomia como 

tema transversal. Lembrou que a 

gastronomia   é um dos eixos prioritários, 

fortalecido pela designação da capital como 

cidade criativa da gastronomia. 

Impacto e 

responsabilidade 

social 

 

Flávio Dornas 

Fórum de Cultura 

Alimentar e 

Gastronomia 

A proposta será incorporada como um dos 

componentes do tema transversal 

“Desenvolvimento Econômico”. Isto é, 

desenvolvimento inclusivo e sustentável. 

Sustentabilidade Brenno Santos – A proposta   apresentada na 15ª. reunião 
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como tema 

transversal 

Ouro Azul Eventos e 

Turismo 

ordinária para constituição das câmaras 

temáticas contempla   Sustentabilidade 

como tema transversal 

 

Treinamento e 

capacitação da 

hotelaria 

 

Rodrigo Avelino 

Batista -  MHB 

Hotelaria 

Proposta contemplada no item “qualificação 

dos atrativos e serviços turísticos” ponto de 

atenção da Câmara da Oferta turística. 

Destacou que tanto as atividades de 

hoteleira, como de guia de turismo tem 

destaque na cadeia de prestadores de 

serviços turísticos 

 

 

 

Treinamento em 

Atendimento 

atualizado para 

os guias de 

turismo 

atendendo a nova 

demanda dos 

turistas após 

pandemia (Ética, 

etiqueta, 

protocolos, 

mediação) 

Maria Helena Alves 

Ferreira - AGTURB 

Turismo nas 

ciclovias de BH 

 

Helder Primo – 

Helder Primo – 

Serviços de Turismo 

Proposta contemplada na Câmara de 

Oferta, compondo item de pauta a ser 

debatido no âmbito das Câmaras, para 

articulação e encaminhamento futuro junto 

a Belotur e outras pastas da PBH, 

responsáveis por assuntos de mobilidade 

na capital 

 

Em seguida indagou se havia mais uma alguma observação ou sugestão da plenária a 

ser contemplada na proposta de organização das Câmaras Temáticas. Diante da 

ausência de outras sugestões e contribuições deu assunto como aprovado. Foi iniciada a 

análise das inscrições recebidas para composição da Câmaras. Ressaltou que essa 

composição deverá obedecer às citadas disposições do regimento interno.  Apresentou 

como sugestão, a plenária a possibilidade de indicação de suplentes, para facilitar o 

acompanhamento mais próximo dos trabalhos desenvolvidos pelas Câmaras. Com a 
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sugestão aceita pela plenária, passou à leitura das inscrições enviadas para cada uma 

das Câmaras Temáticas. Foram realizados ajustes e inclusões de nomes titulares e de 

alguns suplentes indicados pelos representantes das entidades representadas na 

reunião. A evolução da composição das Câmaras Temáticas está descrita no quadro 

apresentado seguir, que cuja minuta será enviado aos plenária do Conselho e demais 

inscritos, juntamente com a minuta do regimento interno a ser avaliado na proxima 

reunião. 

 

COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS TEMÁTICAS – COMTUR BH 

 

REPRESENTAÇÃO 
 VÍNCULO 

NOME INSTITUIÇÃO/ ENTIDADE/EMPRESA 
TIT SUP 

CÂMARA TEMÁTICA - OFERTA TURÍSTICA 

COMTUR X  Andrea Andrade Coordenadoria de Atendimento Regional 
Centro-Sul-CARE-CS - PBH 

Sociedade Civil  X Brenno Augusto Mesquita 
Santos 

Ouro Azul Eventos e Turismo/SINDETUR 
MG 

COMTUR X  Guilherme Sanson ABIH  MG 

COMTUR  X Marteen Van Sluys ABIH MG - ABRAJET MG 

Sociedade Civil   Helder Primo Helder Primo - Serviços de Turismo 

COMTUR X  José Eugênio de Aguiar SINDETUR MG 

COMTUR  X Vicente Maia do Prado SINDETUR MG 

COMTUR X  Leonardo Soares SINDLOC MG 

COMTUR X  Mariana Braga SINDIPROM -MG 

Sociedade Civil X  Marina Nunes Silveira Café Palhares 

COMTUR X  Matheus Daniel ABRASEL MG 

COMTUR  X Adriana Queiroga ABRASEL MG 

Sociedade Civil X  Matheus Nehny Max Milhas 

COMTUR X  Ricardo Campos ABAV-MG / HT Happy Travel 

COMTUR X  Tais Regina Martins Lara SMPU/PBH 

PBH X  Ygor Teles Belotur/PBH 
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COMTUR X  Leonardo Braga CDL BH 

Sociedade Civil  X Jaqueline Larangeira CDL BH 

CÂMARA TEMÁTICA - DEMANDA TURÍSTICA 

PBH X  Ana Paula Silva de Azevedo Belotur/PBH 

COMTUR X  Erica Drumond BHC&VB 

COMTUR  X Hernani de Castro Júnior BHC&VB 

COMTUR X  Karla Delfim ABRAFESTA - SINDIPROM 

Sociedade Civil X  Lucas Davis Sette Turismo 

COMTUR X  Shirley Bacelar AGTURB MG 

COMTUR  X Maria Helena Alves Ferreira AGTURB MG 

Sociedade Civil X  Rodrigo Avelino Batista MHB Hotelaria 

COMTUR X  Leonardo Braga CDL BH 

Sociedade Civil X  Jaqueline Laranjeira CDL BH 

CÂMARA TEMÁTICA - GESTÃO DO DESTINO (GOVERNANÇA) 

Sociedade Civil X  Flávio Dornas Fórum Cultura Alimentar e Gastronomia 

COMTUR X  Françoise Jean Fundação Municipal de Cultura/PBH 

PBH X  Maria Thereza Saez Belotur/PBH 

COMTUR X  Renato Lana SEBRAE MG 

COMTUR X  Vani Pedrosa SENAC MG 

COMTUR  X Kleverthon Silva SENAC MG 

COMTUR X  Manoela Lutke SESC MG 

COMTUR X  Neusa Fonseca Coordenadoria de Atendimento Regional 
Pampulha/ PBH 

COMTUR X  Marcos Boffa Belotur/PBH 

PBH X  Gisele Mafra FPMZ/PBH 

COMTUR X  Frederico Couto UFMG 

COMTUR  X Danielle Fernandes 
Machado 

UFMG 
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Assunto 2: Na sequência convidou Maria Thereza Saez  e Gisele Mafra para a 

apresentação dos resultados da Pesquisa de Avaliação da Visita e Entrada  nos Parques 

Municipais e Zoobotânica  desenvolvida pelo Observatório de Turismo de Belo Horizonte 

em parceria com Fundação Parques Municipais e Zoobotanica, em  10 parques 

municipais geridos pela Prefeitura, listados a seguir:  Parque Aggeo Pio Sobrinho; Parque 

da Serra do Curral; Parque das Mangabeiras; Parque Ecologico da Pampulha; Parque 

Fazenda Lagoa do Nado; Parque Jacques Cousteau; Parque Nossa Senhora da Piedade; 

Parque Renato Azeredo; Parque Roberto Burle Marx e Zoobotanica ( Zoologico, Jardim 

Botânico, Aquário Rio São Francisco). Com  a palavra Maria Thereza cumprimentou e 

apresentou-se aos presentes, bem como listou a equipe técnica do Observatório de 

Turismo de Belo Horizonte composta por Jose Geraldo Dolabela e Jonas Henrique. 

Destacou a satisfação com a disponiblização desses dados que marcam o início do 

levantamento de dados em atrativos da capital. Explicou que com o retorno gradual das 

atividades na capital, os parques municipais adotaram em sua reabertura, controle de 

público, a fim de evitar aglomerações. Foi implantado um sistema de agendamento de 

visitas, que permitiu a aplicação de questionário que levantou dados de perfil dos 

visitantes e satisfação dos visitantes. Em seguida passou a palavra a Gisele Mafra que 

avaliou o trabalho como muito motivador. Afirmou que os resultados da pesquisa 

possibilitaram uma análise ampla e abrangente de dados, que permitiram conhecer o 

perfil dos visitantes e sua opinião sobre o uso da plataforma online  de agendamento, a 

avaliação da experiência dos visitantes nos parques frequentados, bem como identificar 

os pontos de melhoria e acerto, relevantes subsídios para direcionar as ações de gestão 

de cada unidade. Enfatizou o benefício trazido pela plataforma de agendamento online de 

visita, que possibilitou formar um banco de e-mails, abriu a possibilidade de se 

estabelecer um canal direto de comunicação com os usuários, e viabilizou a realização 

da pesquisa online com público. Reforçou que o conhecimento da percepção dos 

visitantes a cada equipamento, contribuiu para aperfeiçoar a gestão e a experiência do 

frequentador dos usuários  Citou melhorias no processo de comunicação via site e 

presencial, a facilitação do processo de agendamento com apoio do pessoal de portaria, 

entre outros.  Em prosseguimento Thereza comunicou que o painel com dados 

consolidados da pesquisa estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico 

https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/observatorio-do-turismo/pesquisa-de-avaliacao-da-

visita-e-fluxo-de-ingressos-nos-parques-municipais-e-zoobotanica. Informou que a 

ferramenta de Power BI possibilita consultas dinâmicas e personalizadas, com relatórios 

https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/observatorio-do-turismo/pesquisa-de-avaliacao-da-visita-e-fluxo-de-ingressos-nos-parques-municipais-e-zoobotanica
https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/observatorio-do-turismo/pesquisa-de-avaliacao-da-visita-e-fluxo-de-ingressos-nos-parques-municipais-e-zoobotanica
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gerados de acordo com o interesse de cada usuário. A ferramenta dispõe de seção de 

orientações de uso sobre aplicação de filtros e cruzamento de dados. Colocou a equipe à 

disposição para sanar eventuais dúvidas ou dificuldades dos usuários. Esclareceu que o 

levantamento foi realizado entre os meses de agosto e setembro de 2021, com mais de 2 

mil respondentes. Em linhas gerais, os resultados geradas pelo cruzamentos de dados 

para avaliação geral do atendimento, e avaliação do agendamento revelaram que que a 

maioria dos respondentes reside em Belo Horizonte (70,5%). Em relação à satisfação 

com a visita, 90,5% recomendariam o passeio realizado e 94,5% disseram que 

pretendem voltar ao local visitado ou visitar outro parque municipal. Já, a média das 

notas da avaliação geral foi de 3,48 pontos que mostra alta grau de satisfação das 

pessoas com a experiência da visitação aos parques. Encerrando sua participação 

Giselle agradeceu á Belotur pelo apoio e afirmou que o resultado alcançado, com certeza 

valeu a pena. Lembrou que projeto que não acabou, e agora o desafio é descobrir  como 

continuar a coleta com o final do agendamento prévio de visita, no que foi referendada 

por  Marcos Boffa. Aberta a a sessão para comentários da plenária , a palavra foi aberta 

à conselheira Maria Elvira   (Acminas e Abrajet), que cumprimentou os presentes e disse 

de suas dificuldade em manter-se como membro do Comtur devido ao acúmulo de 

compromissos. Em seguida relatou, a título de contribuição,  fato que chegou a seu 

conhecimento relativo às dificuldades enfrentadas, há cerca de um mês, por um operador 

local, para agendar visitas, aos atrativos de Belo Horizonte, para grupo de 

enogastronomia, com formadores de opinião em visita à capital. As didiculdades 

envolveram o Circuito da Liberdade e Palácio da Liberdade, no momento ainda não 

disponível para visita e pontos turísticos da Pampulha, onde só foi possível fazer um tour 

panorâmico, dada a total impossibilidade de se obter informações e  efetivar os 

necessários agendamentos. Como considerou esse fato relevante para  o desempenho 

do turismo na cidade, o comunicou à Secult e  agora o trazia ao conhecimento do Comtur 

e aos responsáveis pelo turismo na capital, com o intuito de contribuir para a melhoria do 

turismo em  Belo Horizonte. Destacou também a importância do diálogo entre o governo 

estadual e municipal em prol da atividade turística na cidade. No segundo momento 

apresentou consulta sobre o interesse  do municipio em negociar a manutenção do 

acervo Museu do Colecionismo, em Belo Horizonte, vinculado à coleção de Papai Noel 

de sua propriedade. Marcos Boffa agradeceu as considerações e enfatizou os esforços 

de cooperação realizados entre a  área técnica da Belotur e Secult para desenvolvimento 

de ações de interesse de Belo Horizonte e Minas Gerais, em prol do turismo. Citou como 

exemplo a articulação entre os Observatórios, a representação da Belotur no Conselho 
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Estadual de Turismo e da Secult, no Comtur. Reconheceu que as relações 

interinstitucionais sempre podem ser melhoradas, mas observou que no próximo ano 

pode-se esperar que o processo eleitoral traga impacto à essas relações. Reforçou o 

compromisso  de envidar esforços técnicos para minimizar esta repercursão. Destacou 

que para além das pessoas o importante é manter o foco no projeto de cidade e de 

Estado. O próximo a fazer uso da palavra foi o conselheiro Marcelo  Souza e Silva  - CDL 

que apoiou o esforço expresso pela Conselheira Maria Elvira sobre a  necessidade de 

manutenção do diálogo aberto entre os governos municipal e estadual em prol  do bem 

da cidade e do Estado. Marcos Boffa agradeceu aos conselheiros pelas contribuições e 

lembrou que estamos em um momento de retomada, e que precisamos superar as 

diferenças, em busca do enfrentamento da crise econômica instalada. Enfatizou que 

esforços conjuntos são primordiais para avançar, recuperar e qualificar o turismo em Belo 

Horizonte  e em  Minas. Assunto 3: De volta à pauta de reunião, retornou palavra a 

Maria Thereza, realçando sua  satisfação com a disponibilização do Painel de indicadores 

da atividade turística de Belo Horizonte, e ressaltou o desejo de que a ferramenta 

realmente seja utilizada por todo setor para subsidiar suas decisões e estratégias. 

Thereza detalhou, então, a composição das informações disponibilizadas para consulta 

no endereço eletrônico https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/observatorio-do-

turismo/painel-de-indicadores. Enumerou os tipos e as fontes das informações 

disponibilizadas a saber: arrecadação do ISS Turístico, (Secretaria Municipal da 

Fazenda) desempenho da hotelaria (AbihMG) movimentação de passageiros, aeronaves 

e ônibus no aeroporto (BH Airport) e Rodoviária (Codemge), empregos formais, 

admissões e desligamentos nas atividades características de turismo (Rais e Caged e 

eventos licenciados em Belo Horizonte (Secretaria Municipal de Planejamento Urbano). 

Informou que a página contempla espaço com informações metodológicos sobre  cada 

um dos indicadores. Anunciou também que em breve deverão ser divulgados os 

resultados da pesquisa com atrativos realizada em parceria com o Observatório de 

Turismo de Minas Gerais, utilizando-se a metodologia  Tourqual. Informou, também que 

está em andamento a construção de painel da oferta turística na capital, utlizando as 

bases da área de Informação turística da empresa. Em complementação, Jonas 

Henrique, da equipe do Observatório, manifestou-se  afirmando a importância desse 

passo de agregação de dados indicadores  relacionadas  ao turismo na capital, e de 

disponibilização de consultas de forma dinâmica, amigável, simplificada e acessível, que 

democratiza o acesso as informações a todos os cidadãos interessados no assunto. O 

desafio será prosseguir e garantir a inclusão de novas informações, a geração de séries 

https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/observatorio-do-turismo/painel-de-indicadores
https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/observatorio-do-turismo/painel-de-indicadores
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históricas e o avanço no conhecimento do que se tem, e do que se poderá ter para 

realizar apoiar o planejamento dos setores públicos e privados. Reafirmou a disposição 

da equipe para  sanar  possíveis dúvidas sobre os dados disponiblizados. Também se 

manifestou sobre o assunto, José Geraldo Dolabela destacando que a construção dos 

indicadores depende fortemente de coloboração, disponibilização e compartilhamento de 

dados, mas também da manifestação de interesse dos usuários por informações ainda 

não trabalhadas e sistematizados.  Ressaltou que essa é uma das vias para o 

enriquecimento  de conteúdo disponibilizado no painel e de aprofundamento do 

conhecimento do setor de turismo com informações relevantes, que contribuam para o 

desenvolvimento do turismo em BH. Agradecendo a Marcos Boffa pelo incentivo e apoio 

no desenvolvimento do trabalho, Thereza colocou-se mais uma vez à disposição para 

sanar eventuais dúvidas e esclarecimentos. Marcos Boffa externou sua satisfação  em 

ver o resultado apresentado à plenária do COMTUR e disse esperar que os atores do 

setor de turismo, seja poder público, iniciativa privada ou academia, possam fazer uso 

dessas ferramentas e  informações como subsídio e apoio às suas necessidades 

estratégicas. Reiterou a disponibilidade da equipe para sanar possíveis dúvidas e 

curiosidades. Informou ainda sobre a expectativa de se realizar pesquisa próximo ano 

que ataulizem dados atualizados sobre demanda turística para Belo Horizonte. Destacou 

que sem dados e informações, qualquer planejamento seja, do setor privado ou público 

ficará comprometido 

Manifestações dos Conselheiros: A palavra foi aberta para comentários da plenária, 

com a solicitação do conselheiro  Eugênio Aguiar (SINDETUR) de envio dos links de 

acesso aos painéis para divulgação entre associados do SINDETUR.  Em 

prosseguimento o conselheiro Matheus Daniel (ABRASEL)  pediu o apoio da Belotur para 

o encaminhamento junto ao Comitê de Enfrentamento à COVID de pedido de 

flexiblização de restrição número de oito pessoas por mesas, em bares e restaurantes, 

segundo ele o atual número  compromete o faturamento de bares e restaurantes. Foi 

solicitado  que a demanda fosse formalizada correspondência à Presidência da Belotur 

para encaminhamento aos setores competentes da PBH.   

Informes Finais: Marcos Boffa deu sequência aos encaminhamento finais discorrendo 

sobre os avanços obtidos na constituição das Câmaras Temáticas, esclareceu que os 

ajustes serão consolidados e enviados aos conselheiros,  ficando no aguardo das 

confirmações dos nomes indicados pelos participantes do CDL BH. Convidou a todos a 

acompanhar e apoiar a divulgação das próximas sessões da Temporada Internacional de 

Gastronomia de Belo Horizonte, com destaque para a apresentação do programa 
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especial comemorativo dos dois anos designação de Belo Horizonte como cidade criativa 

da UNESCO, do Seminário Internacional de Segurança Alimentar e das atividades da 

Fundação Municipal de Cultura. Informou ainda que o Festival Bar em Bar antecipou o 

início da programação para o dia 28 de outubro, para integrar a  programação da 

Temporada de Gastronomia. Sobre a agenda de atividades previstas para o Comtur, 

destacou a reunião ordinária prevista para 18 de novembro, a possibilidade de ser 

agendada outra reunião no início de dezembro e as reuniões de acompanhamento do 

Plano Tático do Dialoga Turismo. Ressaltou ainda a necessidade de mobilização para a 

formação da Comissão que organizará a 1ª. Conferência Municipal de Turismo - 2022, 

passo de fundamental  para  estabelecimento da bases do Plano Municipal de Turismo. 

Lembrou que ações do  Plano  Tático do Dialoga se estendem até 2022, sendo 

necessário  pensar estrategicamente em um prazo mais longo, o que torna a coloboração 

e engajamento  fundamental para a realização da referida Conferência. Reiterou o 

convite para que todos acompanhem a programação da Temporada, composta por  

experiências significativas e inspiradoras com o propósito de  ajudar na consolidação de 

Belo Horizonte como cidade criativa da gastronomia. Endossou os agradecimentos à toda 

equipe da Secretaria Municipal de Fazenda, responsável pela construção do script da 

extração de dados que possbilitaram a construção do painel sobre o ISS Turístico de 

Belo Horizonte. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente 

ata. Belo Horizonte, 22 outubro de 2021. 

 

Membros Conselheiros – Titulares e suplentes: 

Marcos Boffa  __________________________________Diretor de Políticas de Turismo e 

Inovação - Belotur 

 

ABAV-MG - Associação Brasileira de 
Agentes de viagem 

Titular Alexandre Brandão  
Suplente Ricardo Campos  

ABRASEL-MG - Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes de Minas Gerais  

Titular Matheus Daniel  
Suplente Adriana Queiroga  

ABRAJET  MG - Associação Brasileira de 
Jornalistas e Escritores de Turismo  

Suplente Maarten Von Sluys  
ACMinas - Associação Comercial e 
Empresarial de Minas  

Suplente 
Maria Elvira de Sales 
Ferreira  
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AGTURB - Associação de Guias de 
Turismo do Brasil - Seção Minas Gerais 

Suplente 
Maria Helena Alves 
Ferreira  

BHCV&B - Belo Horizonte Convention & 
Visitors Bureau 

Suplente Hernani de Castro  

CDL-BH - Câmara de Diretores Lojistas 
de Belo Horizonte  

Titular 
Marcelo de Souza e 
Silva  

Suplente Leonardo Braga  
PBH - BELOTUR - Empresa Municipal de 
Turismo de Belo Horizonte 
 

Suplente Marcos Vinicius Boffa  
PBH - Fundação Municipal de Cultura Titular Françoise Jean  
PBH -  SMAICS - Secretaria Municipal 
de Assuntos Institucionais e 
Comunicação Social 

Suplente Nely Rosa  
PBH - SARMU - Secretaria 

Administração Regional Municipal - 
Pampulha 

Titular Neusa Fonseca  
PBH - SMFA - Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Titular Milton de Souza  
PBH - SMPU - Secretaria Municipal de 
Políticas Urbanas 

Suplente 
Letícia Maria Resende 
Epaminondas  

SEBRAE MG - Serviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas de Minas Gerais  

Suplente  Renato Lana  
SENAC MG - Serviço Brasileiro de 

Aprendizagem Comercial 
Suplente Kleverthon Silva  

SESC MG - Serviço Social do Comércio Titular Manoela Lutke  
SINDETUR MG - Sindicato das 
Empresas de Turismo no Estado de MG 

Titular 
José Eugênio de 
Aguiar  

SINDLOC -  Sindicato das Empresas 
Locadoras de Automóveis 

Titular Leonardo Soares   
UFMG - Universidade Federal de Minas 
Gerais 

Suplente 
Frederico Couto 
Marinho  
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Lista complementar – Outros participantes  

 

 

 

NOME ENTIDADE 

1. Aldani Junio Belotur 

2. Ana Paula Azevedo Belotur 

3. Estrada Real Estrada Real 

4. Flavio Dornas 
Fórum de Gastronomia e 
Alimentação 

5. Gisele Mafra  Fundação Parques Zoobotânica 

6. Guilherme Elias Lourenco Belotur 

7. Idelaine Capanema Belotur 

8. Jonas da Silva Henrique Belotur 

9. José Geraldo Dolabela Belotur 

10. Juliana Barcellos Belotur 

11. Karla Bilharinho Guerra Belotur 

12. Joel Henrique de Souza Matos CDL BH 

13. Maria Thereza Magalhaes Belotur 

14. Marah Costa Belotur 

15. Neiva Duarte Belotur 

16. Rodrigo Avelino MHB Hotelaria 



Pesquisa de avaliação da visita e 
Fluxo de ingressos nos 

Parques Municipais e Zoobotânica



Foram escolhidos para a pesquisa os equipamentos onde as 
visitas são agendadas, que são:

· Parque Aggeo Pio Sobrinho

· Parque da Serra do Curral

· Parque das Mangabeiras

·  Parque Ecológico da Pampulha

· Parque Fazenda Lagoa do Nado

· Parque Jacques Cousteau

· Parque Nossa Senhora da Piedade

· Parque Renato Azeredo

· Parque Roberto Burle Marx

·  Zoobotânica (inclui Zoológico, Jardim Botânico e Aquário do Rio São Francisco)



+2mil avaliações entre 
agosto e setembro 

Painel com relatório no site:

https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/observatorio-do-turismo/pesquisa-de-avaliacao-da-visita-e-fluxo-de-ingressos-nos-parques-municipais-e-zoobotanica


Indicadores de Turismo: pesquisa.belotur@pbh.gov.br

Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica: visitaparques@pbh.gov.br





- ISS Turístico - para o recorte foram selecionadas as atividades características do turismo (tipicamente) e 

as atividades conexas (parcialmente) ao Turismo (Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda/PBH, dados 

mensais)

- Hotelaria - registro da ocupação hoteleira, diária média, REVpar e disponibilidades de Unidades 

habitacionais dos meios de hospedagem (Fonte: ABIH/MG, dados mensais)

- Fluxos Portões de Entrada - através do número de embarques e desembarques de passageiros na 

rodoviária (Fonte: CODEMGE, dados mensais) e número de embarques e desembarques nos aeroportos 

(Fonte: BHAirport e Infraero, dados mensais)

- Mercado de Trabalho - através do número de empregos formais (Fonte: RAIS, dados anuais) e da 

movimentação de admissão e desligamentos (Fonte: CAGED, dados mensais)

- Eventos Licenciados - realizados em todo o território da cidade (Fonte: Secretaria Municipal de Política 

Urbana-SMPU/PBH, dados mensais de 2019)



Painel dinâmico

https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/observatorio-do-turismo/painel-de-indicadores


agradecemos as parcerias e nos colocamos à 

disposição para mais informações:

pesquisa.belotur@pbh.gov.br
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1.    Introdução 

  

A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), por meio do 
Observatório do Turismo de Belo Horizonte, promove a geração, análise e difusão de 
conhecimento e informações sobre a atividade turística e atividades correlacionadas ao 
setor turístico da cidade. O desenvolvimento e monitoramento de indicadores e 
estatísticas são atribuições de um observatório que busca balizar e auxiliar a tomada de 
decisão de gestores públicos e privados, subsidiar os profissionais especialistas e 
acadêmicos de informações recentes e confiáveis, bem como disponibilizar ao grande 
público informações assertivas e de fácil acesso sobre a atividade turística de Belo 
Horizonte. 

As frentes de ação do Observatório se estendem por diferentes áreas relacionadas 
ao conhecimento, tais como coleta de dados primários, aplicação de pesquisas de 
satisfação, avaliação, perfil, pesquisas qualitativas, estudos sistematizados e outras 
tarefas semelhantes fazem parte do cotidiano da instituição. O acompanhamento de 
indicadores da atividade turística é uma das ações propostas e realizadas, com dados 
diversos de fontes seguras e confiáveis. 

Acompanhar a atividade turística na cidade, por meio de dados e estatísticas, 
permite que se tenha um panorama geral do setor, bem como analisar alguns 
segmentos e eventos específicos que ocorrem na cidade e tenham correlação com a 
atividade turística. Esse monitoramento garante à Belotur dados para a tomada de 
decisões estratégicas assertivas e garanta aos gestores e funcionários acesso rápido 
às informações, sempre claras e objetivas, que possam fomentar o diálogo, embasar a 
escrita, formular projetos e ações e, com isso, trazer mais subsídios para seu 
planejamento. 

Os indicadores sistematizados e analisados pelo Observatório se dividem em 
quatro grandes grupos de informações: a) Indicadores de atividade econômica: são dois 
painéis, contemplando o ISS Turístico, bem como os números da atividade hoteleira 
(taxa de ocupação, diária média e RevPar); b) Indicadores de fluxo dos portões de 
entrada: monitoramento dos aeroportos e rodoviária; c) Mercado de trabalho: perfil da 
classe  trabalhadora e oscilações de admissões e demissões do mercado formal 
(CAGED e RAIS); e, por fim, e) Análise de eventos licenciados na cidade (dados da 
Subsecretaria de Regulação Urbana – SUREG). 

O presente documento busca trazer informações sobre os indicadores acima 
descritos, como notas metodológicas de coleta, tratamento e análise dos dados. A 
próxima seção apresenta os objetivos do monitoramento dos indicadores e, 
posteriormente, descreve as agregações e tipologias que construímos em um primeiro 
momento. A  terceira seção traz as bases, origens dos dados e formas de coleta de 
cada fonte de origem das informações. Já a quarta seção apresenta o cronograma de 
atualização dos dados, seguido de suas referências e, por fim, os anexos. 
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2.       Objetivos 

  

2.1. Objetivo geral 

  

O objetivo da coleta, sistematização e divulgação dos indicadores do Observatório 
é proporcionar acesso à informação rápida, objetiva, assertiva e confiável aos gestores 
públicos, cadeia produtiva do turismo e sociedade em geral. Espera-se que os dados 
sejam utilizados na formulação de políticas públicas, nos planejamentos e estudos e 
pesquisas de forma ampla. 

  

2.2. Objetivos e específicos 

  

● Coletar informações sobre a atividade turística e atividades relacionadas de Belo 
Horizonte de diferentes fontes oficiais; 

● Tratar e sistematizar dados e informações sobre a atividade turística e setores 
correlatos da capital mineira; 

● Construir a visualização de dados de forma objetiva e simples; 
● Divulgar relatórios das informações da atividade turística na cidade para os 

interessados; 
● Auxiliar na tomada de decisão dos agentes públicos e privados; 
● Balizar a construção dos planejamentos e de ações estratégicas da Belotur; 
● Difundir a cultura e estratégia baseada em dados e informações confiáveis no 

setor público, bem como na cadeia produtiva do turismo; 
● Dialogar com centros de pesquisa, colaborando na prospecção e realização de 

pesquisas. 

  

 3.    Bases de dados e construção dos indicadores 

  

Os indicadores trabalhados e disponibilizados pelo Observatório tem como objetivo 
apresentar informações diversas sobre a atividade turística e atividades correlatas. 
Dessa forma, buscamos trazer dados de fontes diversas que elucidem a atual situação 
da atividade na cidade. Embora a intenção seja disponibilizar pluralidade de fontes e 
assuntos, deve-se ater às fontes confiáveis, oficiais e que tenham atualizações 
constantes para compor os relatórios de indicadores. 

Os indicadores são referentes a diferentes categorias e grandezas da atividade turística. 

Seu intuito é monitorar, através de distintas óticas, o turismo em Belo Horizonte. Como dito 
anteriormente, os indicadores são referentes a diversas características, como 
economia, mercado de trabalho, eventos etc. 

A seguir, apresentamos uma breve descrição dessas categorias, bem como uma 
explicação das bases de dados e quais são as variáveis e informações retiradas de cada 
fonte. 
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3.1. Indicadores de atividade econômica 

 

O objetivo desse conjunto de indicadores é monitorar e acompanhar a evolução 
econômica da atividade turística. O conjunto de dados é composto basicamente por dois 
grupos de informações: ISS Turístico e indicadores da hotelaria da cidade. O primeiro é 
referente às atividades típica e parcialmente turísticas, evidenciando assim o nível de 
movimentação econômica de diversos setores relacionados ao turismo na cidade. Já os 
indicadores da hotelaria trazem um retrato específico do setor de hotéis na cidade, 
possibilitando análises dos índices de taxas de ocupação e outros indicadores. 

 

3.1.1. ISS Turístico 

  

Os dados referentes ao Imposto Sobre Serviços (ISS Turístico) mostram a evolução 
da arrecadação de impostos pelo poder municipal de atividades típicas e parcialmente 
turísticas na cidade. Os dados são provenientes da Secretaria Municipal da Fazenda da 
Prefeitura de Belo Horizonte (SMF-PBH). A agregação e classificação dos setores foi 
pensada em uma tarefa conjunta entre  Belotur e Secretaria Municipal da Fazenda 
(SMF-PBH). 

Os dados são coletados a cada mês e podem ser analisados em relação ao ano, 
aos trimestres e mensalmente. As oscilações na arrecadação pressupõem maior ou 
menor atividade turística na cidade, sinalizando possível aquecimento ou desaceleração 
econômica de cada setor analisado. A análise desse indicador é realizada em sua 
agregação total, ou parcial, sendo ainda possível análises específicas de cada setor. A 
construção do painel buscou atender todas as possibilidades de análise dos dados. 
Esse indicador pode ser entendido, basicamente, como um termômetro do volume de 
transações realizadas pelo setor turístico na cidade a cada mês analisado. O período 
inicial dos dados é o ano de 2007. 

A agregação dos setores econômicos segue a lógica de compreender as atividades 
turísticas em sua completude. Assim, as atividades foram separadas em tipicamente 
turística (que são intrinsecamente relacionadas ao turismo, como os serviços de agência 
de viagens, guias de turismo, hotelaria, transporte de passageiros, casas de eventos, 
etc.) e parcialmente turísticas (que se relacionam ao turismo, impulsionando a atividade 
ou se beneficiando da mesma, tais como produções e atividades culturais,  teatros, 
casas de shows, música, parques, táxi, locação de veículos etc.). A relação de todas as 
atividades encontra-se nos anexos desse documento. 

 

Possibilidades de análise no relatório: 

● Valor arrecadado de ISS por ano (2007-2020) ou no aglomerado dos anos 
escolhidos; 

● Valor arrecadado de ISS por mês ou por um conjunto de meses, possibilitando 
cruzamento de filtro entre mês e ano; 

● Total de ISS arrecadado por grande setor (Classes CNAE 2.0, exemplo: serviços 
de alojamento), possibilitando cruzamento de filtro entre mês e ano; 
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● Total de ISS arrecadado por setor específico (Subclasses CNAE 2.0, exemplo: 
hotéis), possibilitando cruzamento de filtro entre mês e ano. 

 

Assim, o painel apresenta possibilidades de conhecer o comportamento da 
atividade turística através do ISS Turístico recolhido na cidade, por período específico 
a ser definido pelo usuário.  

Exemplo de especificidade de dados: é possível conhecer a evolução do 
recolhimento de ISS pelo setor de hotéis no primeiro trimestre de cada ano no período 
de 2007-2020. 

  

3.1.2. Hotelaria 

  

Os indicadores da atividade hoteleira apresentam de modo ainda mais específico o 
cenário da demanda e oferta de hospedagem e alojamento na cidade. Os dados são 
coletados e enviados  mensalmente pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
de Minas Gerais (ABIH/MG), que é um conjunto de hotéis com o objetivo de acompanhar 
o desempenho mensal dos mesmos. Os dados da hotelaria são analisados por quatro 
indicadores, explicados a seguir: 

·      Taxa média de ocupação: mostra a taxa de ocupação média nos hotéis 
analisados em cada mês. Calcula-se em relação ao número de quartos 
disponíveis e o número de quartos ocupados; 

·      Diária média: o custo médio cobrado do hóspede a cada mês. Esse valor é 
calculado a partir da média simples das tarifas dos hotéis analisados a cada 
mês; 

·      REV-PAR: abreviação do termo Revenue per Available Room, ou receita por 
quarto disponível, mostra o ganho monetário do empreendimento para cada 
unidade habitacional disponível. É calculado a partir da receita obtida em 
relação ao número de quartos disponíveis; 

·   Unidades Habitacionais Ofertadas: esse indicador mostra o total de quartos 
oferecidos mensalmente pela cesta analisada. 

 Possibilidades de análise no relatório: 

● Taxa de ocupação média, diária média, RevPAr e número de apartamentos por 
ano (2010-2020) ou no aglomerado  dos anos escolhidos; 

● Taxa de ocupação média, diária média, RevPAr e número de apartamentos por 
mês ou por um conjunto de meses, possibilitando cruzamento de filtro entre mês 
e ano; 
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3.2. Indicadores de fluxo portões de entrada 

 

Tais indicadores trazem informações sobre o fluxo dos portões de entrada e 
saída da cidade, como a rodoviária, o aeroporto de Confins e o aeroporto da Pampulha. 
Os dados mostram o fluxo de entrada e saída de passageiros por mês, como também 
o volume de tráfego de aeronaves e ônibus nos portões. 

 

3.2.1. Rodoviária 

  

Os portões de entrada de transportes não-privados por via terrestre e aérea são 
monitorados e acompanhados pelo Observatório. Os dados referentes à rodoviária de 
Belo Horizonte são enviados pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(CODEMGE). São dados mensais com informações referentes ao fluxo de passageiros 
e trânsito de ônibus que chegam e saem dos portões. Esses dados são coletados desde 
2010 com periodicidade mensal. 

Essas informações possibilitam compreender qual a grandeza de chegada e saída 
de passageiros na cidade mensalmente. Não temos informações detalhadas de origem 
e destino dessas movimentações, apenas o fluxo. Logo, não é possível determinar se 
as pessoas que chegam são turistas de outras localidades ou moradores que estão 
retornando à Belo Horizonte. Porém, trata-se de uma informação importante que sinaliza 
a grandeza da movimentação em feriados, datas festivas e dias de trânsito normal. 

Possibilidades de análise no relatório: 

● Embarque de passageiros: mostra o total de passageiros que embarcaram na 
rodoviária de Belo Horizonte com destino a outras cidades, por mês ou por um 
conjunto de meses e ano; 

● Desembarque de passageiros: mostra o total de passageiros que desembarcam 
na rodoviária de Belo Horizonte, vindos de outras cidades, por mês ou por um 
conjunto de meses e ano; 

● Chegadas de ônibus: mostra o total de ônibus intermunicipais que chegam à 
rodoviária, por mês ou por um conjunto de meses e ano; 

● Partidas de ônibus: mostra o total de ônibus intermunicipais que partem da 
rodoviária, por mês ou por um conjunto de meses e ano; 

 

3.2.2. Aeroportos 

 

O fluxo do aeroporto de Confins é monitorado por informações sobre passageiros 
domésticos, internacionais e em conexão (esse último a partir de 2018) que transitam 
mensalmente. Além disso, o fluxo de aeronaves também é analisado e os dados do 
aeroporto são enviados pelo BH Airport (Confins). 

 
 
 



 

7 
 

3.3. Mercado de Trabalho 
 

3.3.1 RAIS 

A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) é uma base de dados do mercado 
de trabalho formal no país. Tais dados são amplamente utilizados por pesquisadores, 
acadêmicos e analistas que objetivam compreender as características da classe 
trabalhadora no Brasil. Os dados são bastante detalhados e apresentam o perfil dos 
trabalhadores, como rendimento médio, escolaridade, idade, gênero, raça, setor que 
trabalha etc. 

A periodicidade é anual, assim, os dados representam o perfil dos trabalhadores no 
ano analisado. Para o relatório dos indicadores do Observatório do Turismo 
selecionamos algumas variáveis básicas que mostram as características gerais dos 
trabalhadores do setor, bem como o cálculo da massa salarial (remuneração média 
multiplicada pelo número de trabalhadores de cada setor) e a participação da massa 
salarial de determinado setor na economia total da cidade. 

Para o relatório, expandimos a noção de atividades tipicamente turísticas e 
parcialmente turísticas construídas para o ISS Turístico. Porém, optamos por deixar 
dados de todos os setores econômicos com possibilidade de filtros para setores 
específicos, bem como para a atividade turística. Esse formato, com todos os setores, 
possibilita a comparabilidade de setores singulares com o total da economia da cidade 
de Belo Horizonte. 

É importante lembrar que os dados de mercado de trabalho contemplam apenas os 
trabalhadores do mercado FORMAL, e as análises devem ser feitas com cautela, ainda 
mais em relação aos setores que apresentam alto índice de informalidade na economia 
brasileira como setores artísticos e culturais. 

As bases de dados foram coletadas no site do Programa de Disseminação das 
Estatísticas do Trabalho do Ministério do Trabalho (PDET-MTE). O tratamento para a 
seleção foi apenas do município de Belo Horizonte. Outros tratamentos prévios nos 
dados foram realizados no software R e os scripts que se encontram no anexo deste 
documento. 

Os dados que compõem o relatório referente à RAIS são: 

● Perfil do trabalhador: idade, gênero, raça e cor e grau de escolaridade dos 
trabalhadores, etc; 

● Remuneração média: média da remuneração mensal dentre os trabalhadores 
em geral ou de determinado setor no ano de análise; 

● Massa salarial: total de massa salarial gerada por determinado setor ou 
atividade. O cálculo se dá pela remuneração média do setor multiplicada pelo 
total de trabalhadores formais; 

● Participação da massa salarial do setor específico na economia toda: representa 
a participação relativa da massa salarial de um setor em toda a economia do 
município (calculada através da porcentagem da massa salarial de determinado 
setor em relação à massa salarial do conjunto total de trabalhadores do 
município). 

 

Possibilidades de análise no relatório: 
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● Traçar o perfil geral dos trabalhadores de determinado setor a partir das variáveis 
básicas de gênero, raça e cor, escolaridade, idade média,  remuneração média 
etc.; 

● Calcular a massa salarial de determinado setor (ou setores) para justificar a 
importância econômica e social da mesma; 

● Analisar perfis de desigualdade salarial entre diferentes indivíduos através de 
variáveis selecionadas (como raça e cor). 

  

3.3.2. CAGED 

  

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) é outra base de 
dados da Secretaria do Trabalho Federal que traz informações referentes ao mercado 
de trabalho formal no país. Amplamente utilizada por pesquisadores e analistas, possui 
dados referentes às oscilações no emprego em relação à contratação e demissão de 
mão de obra. 

No relatório, é analisado o saldo da movimentação, ou seja, o resultado das 
admissões subtraídas das demissões. Em meses com saldo positivo, significa que foram 
contratados mais profissionais do que foram demitidos, e assim, a movimentação 
positiva indica aquecimento do setor. Em meses com saldo negativo, as demissões 
superaram as contratações, indicando retração da atividade econômica do setor. 

Assim como o tratamento realizado na base de dados da RAIS, a opção foi construir 
o relatório baseado na agregação de atividade turística com possibilidade de análise da 
economia da cidade como um todo. Os filtros são elementos cruciais nas análises. 

Os dados do CAGED foram coletados desde janeiro de 2020 e apresentam a 
evolução e variação mensal. Os dados do ministério passaram por uma modificação 
recente, e os dados retroativos a 2020 são agregados e trabalhados de maneira distinta. 
Assim, por motivos de conferir maior confiabilidade, optamos por trazer os dados de 
2020 em diante. 

De acordo com a Nota Técnica emitida pelo Ministério da Economia (BRASIL, 

2020), constata-se as diferenças metodológicas entre a Caged (até 2019) e o eSocial 
(Novo Caged, a partir de 2020). 

Observa-se, que o eSocial (Novo Caged) acumula um maior volume de informações 
do que o Caged (antiga metodologia), especificamente no que se relaciona ao fluxo e 
estoque de informações relacionadas ao trabalho.  

Uma vez que o Caged até o ano de 2019 possuía informações apenas de 
empregados contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, por 
prazo determinado ou indeterminado, e, o eSocial (Novo Caged), a partir do ano de 
2020, para além das informações dos trabalhadores com CLT, acumula dados de 
trabalhadores  contribuintes individuais, trabalhadores avulsos e bolsistas, mesmo sem 
estarem sobre o regime da CLT (ALMEIDA, et al, 2020).  

No entanto, deve-se ressaltar que estas informações não são amostrais, ou seja, 
são dados do universo do trabalho brasileiro, com a possibilidade de desagregação em 
nível municipal. Por tanto, são as melhores informações disponíveis para a avaliação do 
campo de trabalho, emprego e estabelecimentos.  
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Os dados que compõem o relatório referente à RAIS são: 
 
● Estoque de pessoas empregadas em 31 de dezembro do ano de referência; 

● Saldo da movimentação: Apresenta o total de contratações e demissões 
realizadas mensalmente na economia como um todo ou em um setor específico 
do mercado de trabalho formal; 

● Tipo da movimentação: mostra qual é o tipo de movimentação ocorrida no 
período analisado (exemplo: demissão por justa causa, readmissão por 
reemprego, primeiro emprego etc.). 

  

3.4. Eventos Licenciados  

  

Por fim, são analisados dados referentes aos eventos realizados na cidade por meio de 
dados oriundos da  Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU-PBH) da Prefeitura 
de Belo Horizonte. Os dados são mensais e resultantes do cadastramento dos eventos 
pelos proponentes na solicitação de licenciamentos. Essa base de dados foi tratada pela 
equipe do Observatório e da Secretaria Municipal de Cultura (Gerência de Planejamento 
e Monitoramento de Indicadores da Cultura) na classificação e categorização dos 
eventos. 

Os eventos foram classificados de acordo com o seu teor nas seguintes categorias: 
Cultura e Arte, Carnaval, Esporte, Educação e Ciência, Comunitários, Festejos Juninos, 
Gastronomia, Lazer, Moda, Negócios, Político, Religioso, Saúde e Bem-Estar. As 
análises se dão em relação à previsão de público dos eventos, local de realização 
(regionais) e sazonalidade na cidade. 

Os dados que compõem o relatório são: 

● Total de eventos desagregado por regional, mês e categoria; 
● Distribuição espacial por regional na cidade 

 

Possibilidades de análise no relatório: 

● Analisar os eventos de cada categoria em relação à distribuição espacial, 
sazonalidade mensal e média de público; 

● Conhecer o calendário de eventos da cidade  
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4. Cronograma de atualização 
 

Grupo Fonte Indicadores 
Periodicidade 

de 
disponibilidade 

Defasagem da 
disponibilidade 

dados 

ISS Turístico 

Secretaria 
Municipal de 
Fazenda / PBH 

 - Valor de 
arrecadação de 
impostos  Mensal 2 meses 

Hotelaria 
Cesta Competitiva 
da ABIH-MG 

 Taxa de Ocupação 
 - Diária Média 
- REVpar 
- UH’s 
disponibilizadas Mensal 2 meses 

Rodoviária 

Movimento de 
passageiros nos 
Terminais 
Rodoviários 
-  CODEMGE 

Desembarque e 
embarque de  
passageiros  
- Chegadas de 
ônibus   
  Mensal 2 meses 

Aeroporto 

Movimento de 
passageiros nos 
Aeroportos – 
BHAIRPORT e 
ANAC/INFRAERO 

Desembarque e 
embarque de  
passageiros por  
aeroporto 
- Chegadas de 
aeronaves 
  Mensal 2 meses 

Mercado de 
trabalho 
Formal RAIS 

Número de 
empregos formais 
- Massa salarial Anual 1 ano 

Movimentação 
e admissões e 
demissões CAGED 

Movimentação de 
admissão e 
desligamentos Mensal 3 meses 

Eventos 
Licenciados na 
cidade 

Subsecretaria de 
Regulação 
Urbana - 
SUREG/PBH 

Número de eventos 
licenciados Mensal 1 ano 
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5. Referências e fontes dos dados 

● ISS Turístico -  Belotur e Secretaria Municipal de Fazenda/PBH - mais 
informações pesquisa.belotur@pbh.gov.br 

● Hotelaria - ABIHMG mais informações http://www.abihmg.com.br ou 

abihmg@abihmg.com.br  
● Fluxos Portões de entrada: 

o Rodoviária (CODEMGE, 
http://www.codemge.com.br/transparencia/rodoviaria-bh/   

o Aeroportos BHAirport https://site.bh-
airport.com.br/SitePages/pt/publicacoes/estatisticas.aspx e Infraero 
https://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/empresas/envio-
de-informacoes/base-de-dados-estatisticos-do-transporte-aereo 

● Mercado de trabalho (RAIS, http://www.rais.gov.br/sitio/tabelas.jsf  e da 
movimentação de admissão e desligamentos (CAGED, 
http://pdet.mte.gov.br/microdados-rais-e-caged 

● Eventos Licenciados Secretaria de Regulação Urbana - SUREG/PBH - 
dlap@pbh.gov.br 

● ALMEIDA, M. E., DIAS, T. S., FARIAS, R. J. D., ALBUQUERQUE, A. V. S. M.,      
TORRES, S. L. R., & OLIVEIRA, L. F. B. D. Substituição da captação dos dados 
do CAGED pelo eSocial: implicações para as estatísticas do emprego formal. 
Repositório IPEA. 2020. Acesso em: 
<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10212/1/BMT_69_substituicao_d
a_capacitacao.pdf> 02 de setembro de 2021.  

● BRASIL, Substituição da captação dos dados do Caged pelo eSocial. Ministério 
da Economia, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Secretaria de 
Trabalho, 2020. Acesso em: 
<http://pdet.mte.gov.br/images/Novo_CAGED/Nota%20t%C3%A9cnica%20sub
stitui%C3%A7%C3%A3o%20CAGED_26_05.pdf> 02 de setembro de 2021.  

  

http://www.abihmg.com.br/
http://www.abihmg.com.br/
http://www.codemge.com.br/transparencia/rodoviaria-bh/
https://site.bh-airport.com.br/SitePages/pt/publicacoes/estatisticas.aspx
https://site.bh-airport.com.br/SitePages/pt/publicacoes/estatisticas.aspx
http://www.rais.gov.br/sitio/tabelas.jsf
http://pdet.mte.gov.br/microdados-rais-e-caged
mailto:dlap@pbh.gov.br
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ANEXOS 

  

ANEXO A – DIVISÃO DAS ATIVIDADES TIPICAMENTE 

Tipo CNAE 2.0 
Subclasse 
2.0 Descrição_específica 

Tipicamente 
Turística 522220000 5222200 

(Administração de) Terminais rodoviários 
e ferroviários 

Tipicamente 
Turística 791120000 7911200 Agências de viagens 
Tipicamente 
Turística 559060100 5590601 Albergues, exceto assistenciais 
Tipicamente 
Turística 551080200 5510802 Apart-hotéis 
Tipicamente 
Turística 559060200 5590602 Campings 
Tipicamente 
Turística 823000201 8230002 Casas de festas e eventos 
Tipicamente 
Turística 823000202 8230002 Centros de convenções 

Tipicamente 
Turística 50998 50998 

Embarcações com tripulação para 
transporte hidroviário de passageiros, 
municipal, em linhas regulares, por 
navegação interior, exceto travessia e 
fretamento 

Tipicamente 
Turística 823000101 8230001 

Gestão de espaços para exposição, feiras 
e congêneres, para uso de terceiros 

Tipicamente 
Turística 551080100 5510801 Hotéis 
Tipicamente 
Turística 551080300 5510803 Motéis 
Tipicamente 
Turística 791210000 7912100 Operadores turísticos 

Tipicamente 
Turística 492990400 4929904 

Organização de excursões em veículos 
rodoviários próprios, intermunicipal, 
interestadual e internacional 

Tipicamente 
Turística 492990300 4929903 

Organização de excursões em veículos 
rodoviários próprios, municipal 

Tipicamente 
Turística 559069900 5590699 

Outros alojamentos não especificados 
anteriormente  

Tipicamente 
Turística 511299900 5112999 

Outros serviços de transporte aéreo de 
passageiros, não regular 

Tipicamente 
Turística 559060300 5590603 Pensões 

Tipicamente 
Turística 823000101 8230001 

Serviços de organização de feiras, 
congressos e exposições 

Tipicamente 
Turística 823000102 8230001 

Serviços de organização de festas e 
recepções 

Tipicamente 
Turística 799020000 7990200 

Serviços de reservas e outros serviços de 
turismo não especificados anteriormente 
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Tipicamente 
Turística 491240201 4912402 Transporte Ferroviário e Metroviário 
Tipicamente 
Turística 49221 49221 Transporte Não Metropolitano 
Parcialmente 
Turística 56112 56112 Alimentação em estabelecimento fechado 
Parcialmente 
Turística 56121 56121 Alimentação em via urbana 
Parcialmente 
Turística 77217 77217 

Aluguel de Equipamentos Recreativos e 
Esportivos 

Parcialmente 
Turística 900199900 9001999 

Artes cênicas, espetáculos e atividades 
complementares não especificados 
anteriormente 

Parcialmente 
Turística 524019900 5240199 

Atividades auxiliares dos transportes 
aéreos, exceto operação dos aeroportos e 
campos de aterrisagem 

Parcialmente 
Turística 591460000 5914600 Atividades de exibição cinematográfica 

Parcialmente 
Turística 910310001 9103100 

Atividades de Jardim botânico, jardim 
zoológico e aquário 

Parcialmente 
Turística 910230100 9102301 

Atividades de museus e de exploração de 
lugares e prédios históricos e atrações 
similares 

Parcialmente 
Turística 910310002 9103100 

Atividades de parques públicos, 
nacionais, reservas ecológicas e áreas de 
proteção ambiental 

Parcialmente 
Turística 931919901 9319199 

Atividades de profissionais que atuam por 
conta própria em atividades esportivas 

Parcialmente 
Turística 900190600 9001906 

Atividades de sonorização e de 
iluminação 

Parcialmente 
Turística 931230000 9312300 Clubes  
Parcialmente 
Turística 900190200 9001902 Companhias de teatro 
Parcialmente 
Turística 932980100 9329801 

Discotecas, danceterias, salões de dança 
e similares 

Parcialmente 
Turística 900190402 9001904 Espetáculos circenses 
Parcialmente 
Turística 932989901 9329899 Espetáculos de som e luz 
Parcialmente 
Turística 900190203 9001902 Execução de música 
Parcialmente 
Turística 932980200 9329802 Exploração de boliches 
Parcialmente 
Turística 932980300 9329803 

Exploração de jogos de sinuca, bilhar e 
similares 

Parcialmente 
Turística 932980400 9329804 

Exploração de jogos eletrônicos 
recreativos 

Parcialmente 
Turística 932989902 9329899 Exposições com cobrança de ingressos 
Parcialmente 
Turística 931150002 9311500 

Gestão de autódromo, hipódromo e 
similares 
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Parcialmente 
Turística 900350002 9003500 

Gestão de espaços para artes cênicas, 
espetáculos e outras atividades artísticas 

Parcialmente 
Turística 900350001 9003500 

Gestão de espaços para artes cênicas, 
espetáculos e outras atividades artísticas, 
com dancing 

Parcialmente 
Turística 900350003 9003500 

Gestão de espaços para espetáculos com 
outras diversões não previstas 
anteriormente 

Parcialmente 
Turística 931150003 9311500 Gestão de estádio e ginásio esportivo 
Parcialmente 
Turística 77110 77110 Locação de Veículos 
Parcialmente 
Turística 524010100 5240101 

Operação dos aeroportos e campos de 
aterrissagem 

Parcialmente 
Turística 932989999 9329899 

Outras atividades de recreação e lazer 
não especificadas anteriormente 

Parcialmente 
Turística 931919999 9319199 

Outras atividades esportivas não 
especificadas anteriormente 

Parcialmente 
Turística 932120000 9321200 Parques de diversão e parques temáticos 

Parcialmente 
Turística 900190401 9001904 

Produção de espetáculos circenses, de 
marionetes e similares 

Parcialmente 
Turística 900190301 9001903 Produção de espetáculos de dança 

Parcialmente 
Turística 900190500 9001905 

Produção de espetáculos de rodeios, 
vaquejadas e similares 

Parcialmente 
Turística 931910100 9319101 

Produção e promoção de eventos 
esportivos 

Parcialmente 
Turística 900190201 9001902 Produção musical 
Parcialmente 
Turística 900190102 9001901 Produção teatral 

Parcialmente 
Turística 910230200 9102302 

Restauração e conservação de lugares e 
prédios históricos 

Parcialmente 
Turística 492300100 4923001 Serviço de táxi 

Parcialmente 
Turística 492300200 4923002 

Serviço de transporte de passageiros - 
locação de automóveis com motorista 

Parcialmente 
Turística 562010200 5620102 

Serviços de alimentação para eventos e 
recepções - bufê 

Parcialmente 
Turística 522900100 5229001 

Serviços de apoio ao transporte por táxi, 
inclusive centrais de chamada 

Parcialmente 
Turística 522140000 5221400 

Serviços de exploração de rodovia 
mediante cobrança de preço ou pedágio 
dos usuários, envolvendo execução de 
serviços de conservação, manutenção, 
melhoramentos para adequação de 
capacidade e segurança de trânsito, 
operação, monitoração, assistência aos 
usuários e/ou outros serviços definidos 
em contratos, atos de concessão ou de 
permissão ou em normas oficiais 
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Parcialmente 
Turística 900190302 9001903 

Shows, ballet, danças, desfiles, festivais e 
congêneres 

Parcialmente 
Turística 900190202 9001902 

Shows, óperas, concertos, recitais, 
festivais e congêneres 

Parcialmente 
Turística 492130100 4921301 

Transporte Público Urbano de 
Passageiros 

Parcialmente 
Turística 492990100 4929901 

Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, sob regime de fretamento, 
municipal 
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ANEXO B – SCRIPTS 

 Acesso aos dados da Caged via ftp encontrado no site do Ministério da Economia 
no seguinte endereço: <http://pdet.mte.gov.br/microdados-rais-e-caged>. Acesso 
em 02 de setembro de 2021.  

Endereço ftp: <ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microdados/>. Acesso em 02 de setembro 
de 2021. (Adicionar endereço na barra de navegação do seu explorador de arquivos, 
para encontrar os dados para download). 

Após descompactar os arquivos, eles estarão disponíveis no formato .txt separado 
por “;”. 

Após fazer o download e colocar todos os arquivos em uma mesma pasta, tem-se: 

CAGED - Script para o software R. 

library(dplyr) 
library(tidyverse) 
library(readr) 
 
############### DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2020 ########### 

 
CAGEDMOV202001 <- read.txt("path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202002 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202003 <- read.txt(path” header=TRUE, ";) 

 
CAGEDMOV202004 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202005 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202006 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202007 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202008 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202009 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202010 <- read.txt("path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202011 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202012 <- read.txt("path” header=TRUE, ";") 
 
 
 
######### DE JANEIRO ATÉ JULHO DE 2021 (ÚLTIMO DADO DISPONÍVEL  ########### 
 
CAGEDMOV202101 <- read.txt("path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202102 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 

 
CAGEDMOV202103 <- read.txt(path” header=TRUE, ";) 

 
CAGEDMOV202104 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 
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CAGEDMOV202105 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 
 

CAGEDMOV202106 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 
 

CAGEDMOV202107 <- read.txt(path” header=TRUE, ";") 
 

 
 
##############FILTRO PARA MG############################ 

 
MG202001 <- filter (CAGEDMOV202001, uf == 31) 
write.csv2(MG202001, file = "path”/MG202001.csv') 

 
MG202002 <- filter (CAGEDMOV202002, uf == 31) 
write.csv2(MG202002, file = "path”/MG202002.csv') 

 
MG202003 <- filter (CAGEDMOV202003, uf == 31) 
write.csv2(MG202003, file = "path”/MG202003.csv') 

 
MG202004 <- filter (CAGEDMOV202004, uf == 31) 
write.csv2(MG202004, file = "path”/MG202004.csv') 

 
MG202005 <- filter (CAGEDMOV202005, uf == 31) 
write.csv2(MG202005, file = "path”/MG202005.csv') 

 
MG202006 <- filter (CAGEDMOV202006, uf == 31) 
write.csv2(MG202006, file = "path”/MG202006.csv') 

 
MG202007 <- filter (CAGEDMOV202007, uf == 31) 
write.csv2(MG202007, file = "path”/MG202007.csv') 

 
MG202008 <- filter (CAGEDMOV202008, uf == 31) 
write.csv2(MG202008, file = "path”/MG202008.csv') 

 
MG202009 <- filter (CAGEDMOV202009, uf == 31) 
write.csv2(MG202009, file = "path”/MG202009.csv') 

 
MG202010 <- filter (CAGEDMOV202010, uf == 31) 
write.csv2(MG202010, file = "path”/MG202010.csv') 

 
MG202011 <- filter (CAGEDMOV202011, uf == 31) 
write.csv2(MG202011, file = "path”/MG202011.csv') 

 
MG202012 <- filter (CAGEDMOV202011, uf == 31) 
write.csv2(MG202012, file = "path”/MG202012.csv') 

 

BH202001 <- filter (CAGEDMOV202001, município == 310620) 
write.csv2(BH202001, file = "path”/MG202001.csv') 

 
BH202002 <- filter (CAGEDMOV202002, município == 310620) 
write.csv2(BH202002, file = "path”/MG202002.csv') 

 
BH202003 <- filter (CAGEDMOV202003, município == 310620) 
write.csv2(BH202003, file = "path”/MG202003.csv') 

 
BH202004 <- filter (CAGEDMOV202004, município == 310620) 
write.csv2(BH202004, file = "path”/MG202004.csv') 

 
BH202005 <- filter (CAGEDMOV202005, município == 310620) 
write.csv2(BH202005, file = "path”/MG202005.csv') 

 
BH202006 <- filter (CAGEDMOV202006, município == 310620) 
write.csv2(BH202006, file = "path”/MG202006.csv') 
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BH202007 <- filter (CAGEDMOV202007, município == 310620) 
write.csv2(BH202007, file = "path”/MG202007.csv') 

 
BH202008 <- filter (CAGEDMOV202008, município == 310620) 
write.csv2(BH202008, file = "path”/MG202008.csv') 

 
BH202009 <- filter (CAGEDMOV202009, município == 310620) 
write.csv2(BH202009, file = "path”/MG202009.csv') 

 
BH202010 <- filter (CAGEDMOV202010, município == 310620) 
write.csv2(BH202010, file = "path”/MG202010.csv') 

 
BH202011 <- filter (CAGEDMOV202011, município == 310620) 
write.csv2(BH202011, file = "path”/MG202011.csv') 

 
BH202012 <- filter (CAGEDMOV202012, município == 310620) 
write.csv2(BH202012, file = "path”/MG202012.csv') 

 
MG_GERAL<- bind_rows(MG202001, MG202002, MG202003, MG202004, MG202005, MG202006, MG202007, 
MG202008, MG202009, MG202010, MG202011, MG202012) 

 
BH_GERAL<- bind_rows(BH202001, BH202002, BH202003, BH202004, BH202005, BH202006, BH202007, 
BH202008, BH202009, BH202010, BH202011, BH202012) 
 
###### O MESMO PROCEDIMENTO DEVE SER FEITO PARA TODOS OS ANOS##### 
 
#OS ARQUIVOS SÃO CODIFICADOS DA SEGUINTE MANEIRA: CAGEDMOV202001, SENDO 2020 (ANO) E 01 
(MÊS).  

 
################DECODIFICANDO A BASE############ 

 

MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
  mutate(d_categoria = dplyr::case_when( 
    categoria == 101 ~  "Empregado - Geral, inclusive o empregado publico da administracao direta ou indireta 
contratado pela CLT", 
    categoria == 102 ~  "Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008", 
    categoria == 103 ~  "Empregado - Aprendiz", 
    categoria == 104 ~  "Empregado - Domestico", 
    categoria == 105 ~  "Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998", 
    categoria == 106 ~  "Trabalhador temporario - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974", 
    categoria == 107 ~  "Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipacao 
mensal da multa rescisoria do FGTS", 
    categoria == 108 ~  "Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipacao 
mensal da multa rescisoria do FGTS" , 
    categoria == 111 ~  "Empregado - Contrato de trabalho intermitente", 
    categoria == 999 ~  "Nao Identificado" 
      )) 

 
MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
  mutate(d_grau_instrucao = dplyr::case_when( 
    graudeinstrucao == 1 ~ "Analfabeto", 
    graudeinstrucao == 2 ~ " At? 5? Incompleto", 
    graudeinstrucao == 3  ~ "5? Completo Fundamental", 
    graudeinstrucao == 4  ~ "6? a 9? Fundamental", 
    graudeinstrucao == 5  ~ "Fundamental Completo", 
    graudeinstrucao == 6  ~ "M?dio Incompleto", 
    graudeinstrucao == 7  ~ "M?dio Completo", 
    graudeinstrucao == 8  ~ "Superior Incompleto", 
    graudeinstrucao == 9  ~ "Superior Completo", 
    graudeinstrucao == 10 ~ "Mestrado", 
    graudeinstrucao == 11 ~ "Doutorado", 
    graudeinstrucao == 80 ~ "P?s-Gradua??o completa", 
    graudeinstrucao == 99 ~ "N?o Identificado" 
  )) 

 

MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
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  mutate(d_sexo = dplyr::case_when( 
  sexo == 1 ~ "Homem", 
  sexo == 3 ~ "Mulher", 
  sexo == 9 ~ "Nao Identificado" 
  )) 

 
MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
  mutate(d_tipoempregador = dplyr::case_when( 
    tipoempregador == 0 ~ "CNPJ RAIZ", 
    tipoempregador == 2 ~  "CPF", 
    tipoempregador == 9 ~  "Nao Identificado" 
  )) 

 
 

MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
  mutate(d_tipoestabelecimento = dplyr::case_when( 
    tipoestabelecimento == 1 ~ "CNPJ", 
    tipoestabelecimento == 3 ~ "CAEPF(Cadastro de Atividade Economica de Pessoa Fisica)", 
    tipoestabelecimento == 4 ~ "CNO(Cadastro Nacional de Obra)", 
    tipoestabelecimento == 5 ~ "CEI(CAGED)", 
    tipoestabelecimento == 9 ~ "N?o Identificado" 
     
  )) 

 
     
MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
  mutate(d_tipomovimentacao = dplyr::case_when( 
   tipomovimentacao ==  10 ~  "Admissao por primeiro emprego", 
   tipomovimentacao ==  20 ~  "Admissao por reemprego", 
   tipomovimentacao ==  25 ~  "Admissao por contrato trabalho prazo determinado", 
   tipomovimentacao ==  31 ~  "Desligamento por demissao sem justa causa", 
   tipomovimentacao ==  32 ~  "Desligamento por demissao com justa causa", 
   tipomovimentacao ==  33 ~  "Culpa Reciproca", 
   tipomovimentacao ==  35 ~  "Admissao por reintegracao", 
   tipomovimentacao ==  40 ~  "Desligamento a pedido", 
   tipomovimentacao ==  43 ~  "Termino contrato trabalho prazo determinado", 
   tipomovimentacao ==  45 ~  "Desligamento por Termino de contrato", 
   tipomovimentacao ==  50 ~  "Desligamento por aposentadoria", 
   tipomovimentacao ==  60 ~  "Desligamento por morte", 
   tipomovimentacao ==  70 ~  "Admissao por transferencia", 
   tipomovimenta?.?.o ==  80 ~  "Desligamento por transferencia", 
   tipomovimenta?.?.o ==  90 ~  "Desligamento por Acordo entre empregado e empregador", 
   tipomovimenta?.?.o ==  98 ~ "Desligamento de Tipo Ignorado", 
   tipomovimenta?.?.o ==  99 ~  "Nao Identificado" 
   
 )) 

 
MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
  mutate(d_indtrabparcial = dplyr::case_when( 
    indtrabparcial == 0 ~ "Nao", 
    indtrabparcial == 1 ~ "Sim", 
    indtrabparcial == 9 ~ "Nao Identificado" 
)) 

 

MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
  mutate(d_indtrabintermitente = dplyr::case_when( 
    indtrabintermitente == 0 ~ "Nao", 
    indtrabintermitente == 1 ~ "Sim", 
    indtrabintermitente == 9 ~ "Nao Identificado" 
  )) 

 
MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
  mutate(d_tipodeficiencia = dplyr::case_when( 
   tipodedeficiência == 0 ~ "Nao Deficiente" , 
   tipodedeficiência == 1 ~ "Fisica", 
   tipodedeficiência == 2 ~ "Auditiva", 
   tipodedeficiência == 3 ~ "Visual", 
   tipodedeficiência == 4 ~ "Intelectual (Mental)", 
   tipodedeficiência == 5 ~ "Multipla", 
   tipodedeficiência == 6 ~ "Reabilitado", 
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   tipodedeficiência == 9 ~ "Nao Identificado" 
     
  )) 

 
MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
  mutate(d_raca_cor = dplyr::case_when( 
   racacor == 1 ~"Branca", 
   racacor == 2 ~"Preta", 
   racacor == 3 ~"Parda", 
   racacor == 4 ~"Amarela", 
   racacor == 5 ~"Indigena", 
   racacor == 6 ~"Nao Informada", 
   racacor == 9 ~"Nao Identificado" 

 
  )) 

 
   MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
     mutate(d_indaprendiz = dplyr::case_when(  
       indicadoraprendiz == 0 ~"Nao", 
       indicadoraprendiz == 1 ~"Sim", 
       indicadoraprendiz == 9 ~"Nao Identificado" 
     )) 
    
   MG_GERAL <-  MG_GERAL %>% 
     mutate(d_tamestabjan = dplyr::case_when(  
      tamestabjan == 1 ~ "Nenhum vinculo" , 
      tamestabjan == 2 ~ "De 1 a 4 vinculos", 
      tamestabjan == 3 ~ "De 5 a 9 vinculos", 
      tamestabjan == 4 ~ "De 10 a 19 vinculos", 
      tamestabjan == 5 ~ "De 20 a 49 vinculos", 
      tamestabjan == 6 ~ "De 50 a 99 vinculos", 
      tamestabjan == 7 ~ "De 100 a 249 vinculos", 
      tamestabjan == 8 ~ "De 250 a 499 vinculos", 
      tamestabjan == 9 ~ "De 500 a 999 vinculos", 
      tamestabjan == 10 ~ "1000 ou mais vinculos", 
      tamestabjan == 99 ~ "Nao Identificado" 
     )) 

 
    
    
   MG_GERAL <- MG_GERAL %>% 
     mutate (mes_ano = dplyr::case_when( 
       competência == 202001 ~ "01/2020", 
       competência == 202002 ~ "02/2020", 
       competência == 202003 ~ "03/2020", 
       competência == 202004 ~ "04/2020", 
       competência == 202005 ~ "05/2020", 
       competência == 202006 ~ "06/2020", 
       competência == 202007 ~ "07/2020", 
       competência == 202008 ~ "08/2020", 
       competência == 202009 ~ "09/2020", 
       competência == 202010 ~ "10/2020", 
       competência == 202011 ~ "11/2020", 
       competência == 202012 ~ "12/2020" 
        
     )) 
    
   ####################BH#################### 
    
   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_categoria = dplyr::case_when( 
       categoria == 101 ~  "Empregado - Geral, inclusive o empregado p?blico da administra??o direta ou indireta 
contratado pela CLT", 
       categoria == 102 ~  "Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008", 
       categoria == 103 ~  "Empregado - Aprendiz", 
       categoria == 104 ~  "Empregado - Domestico", 
       categoria == 105 ~  "Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998", 
       categoria == 106 ~  "Trabalhador temporario - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974", 
       categoria == 107 ~  "Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipacao 
mensal da multa rescisoria do FGTS", 
       categoria == 108 ~  "Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipacao 
mensal da multa rescisoria do FGTS" , 
       categoria == 111 ~  "Empregado - Contrato de trabalho intermitente", 
       categoria == 999 ~  "Nao Identificado" 
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     )) 
    
   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_grau_instrucao = dplyr::case_when( 
       graudeinstrucao == 1 ~ "Analfabeto", 
       graudeinstrucao == 2 ~ " At? 5? Incompleto", 
       graudeinstrucao == 3  ~ "5? Completo Fundamental", 
       graudeinstrucao == 4  ~ "6? a 9? Fundamental", 
       graudeinstrucao == 5  ~ "Fundamental Completo", 
       graudeinstrucao == 6  ~ "M?dio Incompleto", 
       graudeinstrucao == 7  ~ "M?dio Completo", 
       graudeinstrucao == 8  ~ "Superior Incompleto", 
       graudeinstrucao == 9  ~ "Superior Completo", 
       graudeinstrucao == 10 ~ "Mestrado", 
       graudeinstrucao == 11 ~ "Doutorado", 
       graudeinstrucao == 80 ~ "P?s-Gradua??o completa", 
       graudeinstrucao == 99 ~ "N?o Identificado" 
     )) 
    
    
   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_sexo = dplyr::case_when( 
       sexo == 1 ~ "Homem", 
       sexo == 3 ~ "Mulher", 
       sexo == 9 ~ "N?ao Identificado" 
     )) 
    
   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_tipoempregador = dplyr::case_when( 
       tipoempregador == 0 ~ "CNPJ RAIZ", 
       tipoempregador == 2 ~  "CPF", 
       tipoempregador == 9 ~  "Nao Identificado" 
     )) 
    
    
    
   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_tipoestabelecimento = dplyr::case_when( 
       tipoestabelecimento == 1 ~ "CNPJ", 
       tipoestabelecimento == 3 ~ "CAEPF(Cadastro de Atividade Economica de Pessoa F?sica)", 
       tipoestabelecimento == 4 ~ "CNO(Cadastro Nacional de Obra)", 
       tipoestabelecimento == 5 ~ "CEI(CAGED)", 
       tipoestabelecimento == 9 ~ "Nao Identificado" 
        
     )) 
    
    
   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_tipomovimentacao = dplyr::case_when( 
       tipomovimentacao ==  10 ~  "Admissao por primeiro emprego", 
       tipomovimentacao ==  20 ~  "Admissao por reemprego", 
       tipomovimentacao ==  25 ~  "Admissao por contrato trabalho prazo determinado", 
       tipomovimentacao ==  31 ~  "Desligamento por demissao sem justa causa", 
       tipomovimentacao ==  32 ~  "Desligamento por demissao com justa causa", 
       tipomovimentacao ==  33 ~  "Culpa Reciproca", 
       tipomovimentacao ==  35 ~  "Admissao por reintegracao", 
       tipomovimentacao ==  40 ~  "Desligamento a pedido", 
       tipomovimentacao ==  43 ~  "Termino contrato trabalho prazo determinado", 
       tipomovimentacao ==  45 ~  "Desligamento por Termino de contrato", 
       tipomovimentacao ==  50 ~  "Desligamento por aposentadoria", 
       tipomovimentacao ==  60 ~  "Desligamento por morte", 
       tipomovimentacao ==  70 ~  "Admissao por transferencia", 
       tipomovimentacao ==  80 ~  "Desligamento por transferencia", 
       tipomovimentacao ==  90 ~  "Desligamento por Acordo entre empregado e empregador", 
       tipomovimentacao ==  98 ~ "Desligamento de Tipo Ignorado", 
       tipomovimentacao ==  99 ~  "Nao Identificado" 
        
     )) 
    
   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_indtrabparcial = dplyr::case_when( 
       indtrabparcial == 0 ~ "N?o", 
       indtrabparcial == 1 ~ "Sim", 
       indtrabparcial == 9 ~ "Nao Identificado" 
     )) 
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   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_indtrabintermitente = dplyr::case_when( 
       indtrabintermitente == 0 ~ "Nao", 
       indtrabintermitente == 1 ~ "Sim", 
       indtrabintermitente == 9 ~ "Nao Identificado" 
     )) 
    
   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_tipodeficiencia = dplyr::case_when( 
       tipodedeficiência == 0 ~ "Nao Deficiente" , 
       tipodedeficiência == 1 ~ "Fisica", 
       tipodedeficiência == 2 ~ "Auditiva", 
       tipodedeficiência == 3 ~ "Visual", 
       tipodedeficiência == 4 ~ "Intelectual (Mental)", 
       tipodedeficiência == 5 ~ "Multipla", 
       tipodedeficiência == 6 ~ "Reabilitado", 
       tipodedeficiência == 9 ~ "Nao Identificado" 
        
     )) 
    
   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_raca_cor = dplyr::case_when( 
       racacor == 1 ~"Branca", 
       racacor == 2 ~"Preta", 
       racacor == 3 ~"Parda", 
       racacor == 4 ~"Amarela", 
       racacor == 5 ~"Ind?gena", 
       racacor == 6 ~"Nao Informada", 
       racacor == 9 ~"Nao Identificado" 
        
     )) 
    
   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_indaprendiz = dplyr::case_when(  
       indicadoraprendiz == 0 ~"Nao", 
       indicadoraprendiz == 1 ~"Sim", 
       indicadoraprendiz == 9 ~"Nao Identificado" 
     )) 
    
   BH_GERAL <-  BH_GERAL %>% 
     mutate(d_tamestabjan = dplyr::case_when(  
       tamestabjan == 1 ~ "Nenhum vinculo" , 
       tamestabjan == 2 ~ "De 1 a 4 vinculos", 
       tamestabjan == 3 ~ "De 5 a 9 vinculos", 
       tamestabjan == 4 ~ "De 10 a 19 vinculos", 
       tamestabjan == 5 ~ "De 20 a 49 vinculos", 
       tamestabjan == 6 ~ "De 50 a 99 vinculos", 
       tamestabjan == 7 ~ "De 100 a 249 vinculos", 
       tamestabjan == 8 ~ "De 250 a 499 vinculos", 
       tamestabjan == 9 ~ "De 500 a 999 vinculos", 
       tamestabjan == 10 ~ "1000 ou mais vinculos", 
       tamestabjan == 99 ~ "Nao Identificado" 
     )) 
    
   BH_GERAL <- BH_GERAL %>% 
     mutate (mes_ano = dplyr::case_when( 
       competência == 202001 ~ "01/2020", 
       competência == 202002 ~ "02/2020", 
       competência == 202003 ~ "03/2020", 
       competência == 202004 ~ "04/2020", 
       competência == 202005 ~ "05/2020", 
       competência == 202006 ~ "06/2020", 
       competência == 202007 ~ "07/2020", 
       competência == 202008 ~ "08/2020", 
       competência == 202009 ~ "09/2020", 
       competência == 202010 ~ "10/2020", 
       competência == 202011 ~ "11/2020", 
       competência == 202012 ~ "12/2020" 
        
     )) 
    
    
    
write.csv2(MG_GERAL, file = 'path’/MG_GERAL_d.csv') 
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write.csv2(BH_GERAL, file = 'path’/BH_GERAL_d.csv') 

 

RAIS 

  

setwd("path”) 
  
#######IMPORTANDO A BASE DIRETAMENTE DO COMPUTADOR########### 
library(readr) 
library(dplyr) 
RAIS_VINC_PUB_MG_ES_RJ <- read_delim("path/RAIS_VINC_PUB_MG_ES_RJ.txt", ";", 
escape_double = FALSE, trim_ws = TRUE) 
  
###########RENOMEANDO A VARIÁVEL DE MUNICÍPIO DE TRABALHO (RETIRAR O ESPAÇO)### 
colnames(RAIS_VINC_PUB_MG_ES_RJ)[25] <- 'MunTrab' 
  
###FILTRAR PARA BH E SALVAR#### 
RAISBH <- filter (RAIS_VINC_PUB_MG_ES_RJ, MunTrab == 310620) 
  
RAISBH <- select (RAISBH, -1, -2, -3, -8, -24, -25, -27, -29) 
  
write_csv(RAISBH, file = 'path/RAISBH2019.csv') 

 


