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APRESENTAÇÃO 
Este documento, denominado Relatório Final é a última entrega do projeto de análise 

sobre perfil, comportamento, percepção, tendências e cenários da demanda turística 

atual e potencial para o Estado de São Paulo. Este projeto é o componente 2 no âmbito 

da Cooperação técnica BID/SETUR SP – BR-T1455.  

A elaboração desde projeto contemplou 6 etapas, onde cada uma foi vinculada a 

entrega dos seguintes produtos: 

Etapa 1 - Plano de Trabalho – produto 1 

Etapa 2 - Análise da demanda real – produto 2 

Etapa 3 - Análise da demanda potencial – produto 3 

Etapa 4 - Tendências e posicionamento de mercado – produto 4 

Etapa 5 - Recomendação estratégica sobre produtos, mercados e canais – produto 5 

Etapa 6 - Relatório Final – produto 6  

Como premissas para a execução deste trabalho, ressaltam-se: o comprometimento da 

consultora com a qualidade técnica do que foi apresentado em todos os produtos; o 

alinhamento e fluidez da comunicação da consultora com a equipe da SETUR/SP 

designada para atuar nesse projeto e com o BID; conexão com documentos e planos 

finalizados ou em andamento como - Plano Estratégico PE 20-30, Estratégias setoriais 

de aceleração da retomada do turismo no Estado de SP, Plano de Regionalização do 

Turismo, entre outros e, transferência do conhecimento para que a equipe da SETUR/SP 

possa se apropriar do conteúdo técnico criado transformando as recomendações 

estratégicas em ações.  
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1. OBJETIVOS – GERAL E ESPECÍFICOS  
 

O objetivo geral deste projeto é analisar o perfil e comportamento da demanda real e 

potencial, tendências de mercado e cenários do turismo no Estado de São Paulo.  

Os objetivos específicos são apresentados a seguir e orientam a abordagem 

metodológica, atividades e cronograma:  

 

A partir da análise da dinâmica da demanda, foram criadas as personas1 que são uma 

síntese do que seria o turista ideal para o estado de São Paulo, alinhadas com a 

vocação/oferta e posicionamento de mercado. Desta forma, será possível direcionar os 

esforços operacionais, técnicos e financeiros das campanhas de comunicação e 

promoção do estado que impactem essas personas, como perfil de turistas prioritários. 

Ressaltando que o resultado deste projeto estará totalmente alinhado ao programa SP 

para Todos que é amplo e promove a diversidade e inclusão de públicos.  

 
1 Personas: são personagens fictícios, que você cria com base em sua pesquisa para representar os 
diferentes tipos de usuários que podem usar seu serviço, produto, site ou marca de maneira semelhante. 
Criar personas ajuda o gestor a entender as necessidades, experiências, comportamentos e objetivos dos 
clientes. Fonte: Interaction Design Foundation - set/2021 
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2. CONTEXTO  
 

Esse projeto atende a Diretriz V e ao objetivo 8 do Plano estratégico de Desenvolvimento 

do Turismo no Estado de São Paulo (PE 20-30) e é correspondente ao projeto 5 do 

documento - Estratégias Setoriais para a aceleração da retomada do turismo no estado 

de São Paulo, além de se relacionar com o projeto 4 – Plano de Regionalização turística.  

Ressalta-se que nos últimos anos, inclusive durante a pandemia, ações importantes 

foram realizadas com o objetivo de melhorar a coleta de dados e compreender o perfil 

do público que visita o estado, além de analisar os mercados e segmentos prioritários, 

uma delas foi a criação do CIET – Centro de Inteligência da Economia do Turismo que 

ocorreu oficialmente em 2019 que faz a gestão dos dados turísticos e publica 

mensalmente boletins informativos, estudos e pesquisas que subsidiam as decisões 

estratégicas, tanto do governo do estado, como dos municípios.  

Outra ação relevante para o turismo paulista, foi o lançamento do programa "São Paulo 

Pra Todos” que tem como mote de campanha a diversidade de oferta capaz de atender 

todos os públicos. 

Diversidade e dinâmica da oferta turística paulista  

Em 1989 foi criado o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 

Turísticos – DADETUR, que tem como objetivo a transferência de recursos diretos para 

a execução de obras e programas ligados ao desenvolvimento do turismo nas cidades 

reconhecidas como estâncias, que atualmente são 70.  

Com o objetivo de ampliar a quantidade de municípios beneficiários dos recursos 

vinculados ao Fundo de melhoria das estâncias, em 2015, foram instituídos 140 

municípios como de interesse turístico, os MITs. Qualquer município do estado, com 

exceção dos que já são estâncias, poderão se habilitar como MIT desde que, preencham 

alguns critérios como: potencial turístico, ter Conselho Municipal de Turismo ativo, 

serviço médico emergencial, infraestrutura básica de apoio ao turismo, Plano diretor de 

turismo atualizado e expressivos atrativos turísticos. 

Desta forma, durante a elaboração desse projeto, foi considerada a complexidade e 

dinâmica do turismo paulista, que conta com as Estâncias (70), com os MITs (140) com 
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o foco na transferência de recursos para desenvolvimento do turismo local, e algumas 

IGRs – Instâncias de governança e rotas criadas para facilitar a aplicação e o 

desenvolvimento de programas e projetos: 

• Regiões Turísticas: estabelecidas a partir das macrorregiões, mas que também 

tiveram como base a proximidade geográfica e a afinidade entre produtos 

turísticos, como história e atrativos, atualmente são 48 RTs;  

• Distritos Turísticos: o decreto que cria essa IGR foi regulamentado no dia 26 de 

agosto de 2021 e, para passar a ser um DT é necessário comprovar fluxo turístico 

e potencial de expansão, atestar atributos naturais, relevância histórica, 

presença de complexos de lazer, de parques temáticos ou orlas marítimas, no 

momento há inúmeras regiões de grande potencial para se tornar Distritos 

Turísticos no Estado, entre elas, Olímpia, com seus parques de águas; Serra Azul, 

com os centros de compras e parques temáticos; além do Vale do Ribeira e da 

região central de São Paulo.  

• Rotas Turísticas que contemplam: 

o Rotas Cênicas: esse projeto foi decretado em abril de 2021 e visa o 

desenvolvimento econômico regional a partir do sistema rodoviário, e de 

circuitos ou trajetos que perpassem áreas de beleza natural ou cultural, 

incentivando as viagens pelas rodovias paulistas, fomentando futuras 

concessões e novas rodovias. A seguir as rotas que foram estabelecidas: 

Vale do Ribeira, Mantiqueira Paulista, Circuito das Águas e das flores e 

Litoral Norte. 

o Rotas Gastronômicas: busca valorizar e ressaltar as identidades 

singulares presentes nas localidades, entre outros objetivos, 

promovendo roteiros turísticos gastronômicos do estado com o intuito 

de incentivar a cadeia produtiva da alimentação e do comércio. Ainda 

está em organização.  
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Figura 1: Mapa das Regiões Turísticas (RTs) – Estado de São Paulo – 2019  

 

Fonte: SETUR/SP 

Essa diversidade de IGRs e rotas cria um mosaico de possibilidades de atração de 

investimentos e de turistas, sendo abrangente e generalista ao mesmo tempo, oposto 

ao que é necessário para uma comunicação mais assertiva.  

Com o objetivo de dirigir os esforços para alguns mercados e a partir da análise de fluxo 

de turistas, o CIET, identificou 10 destinos que podem ser considerados municípios 

estratégicos e indutores do turismo paulista, são eles: Aparecida, Brotas, Campinas, 

Campos do Jordão, Eldorado, Ilhabela, Olímpia, Ribeirão Preto, Santos e São Paulo. 

A maioria dos dados que eram coletados pelo CIET não caracterizavam o perfil dos 

turistas e seus hábitos de consumo de viagens nestes municípios estratégicos, pois seu 

foco é em análise econômica. 

Assim, visando estimular a criação de novos dados e estudos que incluíssem os perfis da 

demanda turística, foi realizada uma série de treinamentos sobre coleta de dados com 

os MITs, tendo início em 2021.  

A partir da análise diagnóstica inicial, tanto do potencial do turismo do estado de São 

Paulo como as peculiaridades da governança e do sistema do turismo paulista, foi 

necessário o alinhamento de expectativas e de metodologia a partir de reuniões da 
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consultora com a equipe Setur, não só durante a elaboração do plano de trabalho, mas 

em todas as etapas do projeto.  
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3. ETAPAS E PROCESSOS METODOLÓGICOS 
O projeto foi realizado em 6 etapas conforme apresentado a seguir: 

Figura 2: Etapas e entregas do projeto  

  

 

3.1 PROCESSOS METODOLÓGICOS 

 

ETAPA 1: PLANO DE TRABALHO  

A elaboração do plano de trabalho ocorreu a partir da consulta a dados de fontes 

secundárias como os planos fornecidos pela SETUR/SP e BID, além de pesquisa realizada 

na internet sobre a temática turismo paulista, demanda e marketing turístico.  

Para o alinhamento dos principais achados e encaminhamento das atividades das etapas 

seguintes foram realizadas duas reuniões com a equipe técnica da Setur/SP com 

participação do BID – reunião de partida ou Kick off, realizada no dia 26.08.21 e reunião 

de alinhamento de pesquisa de demanda realizada no dia 01.09.21. A apresentação e a 

súmula se encontram no Anexo 1.  

ETAPA 2: ANÁLISE DA DEMANDA REAL  

Nesta etapa foi analisado o perfil da demanda real, a partir de dados em fontes 

secundárias dos 11 municípios estratégicos determinados após a reunião de 

alinhamento com a Setur/SP realizada em 01.09.21 como: planos municipais / diretores 
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de turismo, pesquisa e/ou estudos sobre a demanda turística real. Em alguns casos foi 

necessário o contato direto da consultora com o município por meio da intermediação 

do CIET para obter os dados mais recentes sobre a demanda.  

Os 11 municípios estratégicos que tiveram seus dados de demanda analisados foram: 

Aparecida, Araçatuba, Brotas, Campos do Jordão, Campinas, Eldorado, Ilhabela, Olímpia, 

Ribeirão Preto, Santos e São Paulo – capital.  

Importante ressaltar que esse recorte, apesar de impactar a maioria das regiões 

turísticas, não pode ser considerado como um estudo completo do perfil da demanda 

turística do estado de São Paulo.  

Além disso, as pesquisas de demanda analisadas foram cedidas pelos municípios ou em 

consultas a fontes secundárias, prioritariamente por internet, que possuem 

metodologias diferentes (forma de coleta de dados, questionário, períodos), até mesmo 

quando os dados são comparativos do mesmo município em anos diferentes.  

A metodologia para a sistematização dos dados cumpriu as seguintes etapas: 

1. Pesquisa em fontes secundárias (internet) de planos diretores e/ou municipais 

de turismo que continham pesquisas de demanda turística a partir de 2015, 

incluindo as mais recentes.  

2. Solicitação direta aos municípios de pesquisas de demanda que não foram 

encontradas em fontes secundárias. O CIET passou os contatos dos gestores 

públicos de Aparecida, Brotas, Campos do Jordão, Eldorado e São Paulo - capital, 

para que a consultora pudesse solicitar oficialmente. Nessa etapa também foi 

feito contato direto pela consultora com Ilhabela e a tabulação de dados da 

pesquisa recente realizada no feriado de 12 de outubro na ilha.  

3. O Excel foi a ferramenta escolhida para a sistematização de dados, onde foram 

preenchidos os seguintes campos:  

Tabela 1: Campos da sistematização de dados - Pesquisas de demanda real 

Dados gerais do município Qual Região Turística pertence? 

É Estância ou MIT? 

Possui Aeroporto? 

População IBGE – 2010 
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População IBGE - Estimativa 2021 

Dados sobre o turismo local e a 

coleta de dados  

Possui COMTUR? 

Quais os segmentos prioritários? 

Pesquisa - Documento de Referência e 

Ano, Data e amostra, Coleta de dados 

(presencial/virtual) 

Matriz das perguntas e respostas - 

Pesquisas de demanda turística  

• Gênero, 

• Faixa Etária, 

• Grau de Instrução, 

• Renda, 

• Local de Residência, 

• Tempo de Permanência, 

• Motivação,  

• Com quem viaja, Idade dos 

acompanhantes, 

• Transporte utilizado, 

• Gasto Médio diário / pessoa, 

• Hospedagem, 

• Visitou outra cidade da região, 

• Como ficou sabendo do destino 

Observações Dados relevantes que não se 

enquadravam na matriz das perguntas 

 Elaboração própria, 2021  

 

4. Após o preenchimento da planilha, incluindo os campos que não foram 

encontradas as informações ou eram inexistentes, foram feitas as análises a 

partir do cruzamento de informações da matriz de perguntas e respostas.   

5. Foram criadas fichas com as principais informações dos municípios como: 

Localização (Região Turística), População, Turismo local (categoria no Mapa do 
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Turismo Brasileiro, segmentos prioritários, documentos usados como referência 

para esse relatório, fluxo de visitantes, aeroportos, COMTUR)  

As fichas completas dos 11 municípios estratégicos podem ser encontradas no Anexo 2.  

 

ETAPA 3: ANÁLISE DA DEMANDA POTENCIAL  

O processo metodológico utilizado para a elaboração da análise da demanda potencial 

levou em consideração: 

Figura 3: Processo metodológico – análise da demanda potencial  

 

Estudos e pesquisas em fontes secundárias 

Foi realizada a análise de estudos e pesquisas referentes aos temas: marketing turístico, 

demanda potencial, hábitos do consumidor geral e específico de viagens pré-pandemia, 

durante a pandemia e no pós-vacina. Duas pesquisas foram apresentadas em 

detalhamento, a primeira realizada pelo SEADE em agosto de 2021; e a segunda, a 

pesquisa Insights para o Turismo II: TRVL Lab e Elo. Ressalta-se que outros dados e 

informações serão apresentados como fontes de consulta desse documento e estarão 

disponíveis nas referências.  

Pesquisa quantitativa online  
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O objetivo da pesquisa quantitativa online foi de analisar o perfil e os hábitos de 

consumo de viagens pré e “pós” pandemia (pós-vacina) de turistas que nunca visitaram 

o estado de São Paulo, a lazer ou trabalho. Perfil denominado como demanda 

potencial. Ela foi realizada pela Opinionbox, uma empresa especializada em pesquisa 

que utiliza o ambiente virtual e o banco de dados próprio para coletar os dados. O 

questionário foi elaborado pela consultora e validado pela Setur/SP e CIET e se encontra 

no Anexo 3.  

O público-alvo da pesquisa foi definido como: homens e mulheres; 25 anos ou mais; 

pertencentes a todas as classes sociais – critério renda familiar (a explicação sobre como 

os resultados serão apresentados se encontra no Anexo 1); os mercados-alvo foram 

escolhidos previamente pela Setur/SP e CIET e contemplaram: Amazonas, Bahia, Distrito 

Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de 

Janeiro e Rio Grande do Sul.  

Foram indicados alguns critérios de seleção dos respondentes: nunca tivessem viajado 

para o estado de São Paulo; que tivessem o hábito de viajar ao menos uma vez no ano 

(independente de destino e/ou meio de transporte) – considerando o período pré-

pandemia. 

O período de coleta dos dados ocorreu entre os dias 11.11 e 01.12.2021 e a amostra 

total foi de 1014 entrevistas (margem de erro geral de 3.1 p.p).  

Vale ressaltar que nos estados do Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul e Paraná, a amostra ficou abaixo de 90 respostas, o que é não considerado ideal 

para uma pesquisa quantitativa, mesmo que por conveniência. Dessa forma, as análises 

apresentadas que incluem uma estratificação nesses estados não refletem a realidade, 

mas sim, identificam uma tendência qualitativa de hábitos de consumo.  
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Pesquisa qualitativa – técnica Focus Group 

A realização da pesquisa qualitativa com a técnica de Focus group teve como objetivo 

criar perfis das personas segundo o seu hábito de consumo, não só de viagens como em 

geral. Ela foi aplicada em ambiente virtual pela empresa Multifocus, especializada em 

pesquisas quantitativas e qualitativas e acompnhada pela consultora e pela equipe do 

CIET.  

O público-alvo escolhido contemplou, homens e mulheres, das classes sociais AB, 

residentes nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná.  Esses estados foram 

escolhidos pela Setur/SP e CIET por serem os principais destinos emissores para o estado 

de São Paulo. A abordagem metodológica para a construção do roteiro se encontra no 

Anexo 4.  

Como critério para seleção dos entrevistados foi definido que, antes da pandemia, 

costumassem viajar pelo menos duas vezes por ano. 

A partir da seleção prévia, os grupos foram divididos em 3 perfis de viagem de segmento 

preferencial: Sol e praia; Ecoturismo e turismo de aventura; e Cultural. Cada grupo 

contou com a participação de 4 a 6 pessoas e teve duração média de 2 horas.  

Os grupos foram realizados nas seguintes datas:   

• Grupo Ecoturismo – 24.11.21 às 18h  
• Grupo Sol e Praia – 25.11.21 às 17h 
• Grupo Cultura – 25.11.21 às 20h  

 

ETAPA 4: TENDÊNCIAS E POSICIONAMENTO DE MERCADO 

Para a análise de cenários e tendências, de acordo com as vocações e estratégias de 

desenvolvimento previstas para o estado foram coletados dados e informações de 

fontes secundárias como estudos e pesquisas de entidades de reconhecimento nacional 

e/ou internacional como Organização Mundial do Turismo – OMT, World Travel and 

Tourism Council – WTTC, entidades como FECOMERCIO-SP, ABAV, BRAZTOA, TRVL LAB, 

entre outros, além de considerar a análise de dados em ambientes digitais como redes 

sociais, blogs e metabuscadores, identificando tendências de comportamento que 
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afetam a decisão do turista, principalmente nos mercados prioritários que tem fluxo de 

turistas para os destinos paulistas.  

Foi relevante compreender elementos críticos que influenciam no processo de tomada 

de decisões de compra de viagens por parte do turista, hábitos de consumo de viagens 

pré e pós pandemia, traçando uma análise de mudanças de comportamento nesse novo 

cenário de retomada do turismo.  

Em relação a análise do posicionamento de mercado foram utilizados dados do Plano de 

Regionalização do Turismo do estado e esclarecimentos realizados por meio de reuniões 

técnicas entre a consultora e a equipe da empresa de consultoria que está realizando o 

plano com a presença do BID.  

 

ETAPA 5: RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS  

Foram feitas recomendações estratégicas sobre comunicação e promoção a 

partir dos resultados obtidos nos produtos 2, 3 e 4. Além disso, foi necessária a 

realização de um diagnóstico por meio de análise de fontes secundárias a partir de 

pesquisa na internet. Além de reuniões técnicas com a equipe de Marketing da Setur/SP 

sobre as ferramentas utilizadas atualmente para promoção do turismo do estado de São 

Paulo com foco nos turistas contemplando as mídias digitais (online) e as mídias 

tradicionais (offline).   

 

 ETAPA 6: RELATÓRIO FINAL  

Este relatório apresenta o resumo das versões ajustadas dos produtos anteriores. Como 

entrega dessa etapa além do relatório será realizada uma apresentação virtual ou 

presencial, caso o cenário da pandemia permita, para a equipe da Setur/SP com o 

objetivo da transferência de conhecimento.  
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3.2 CRONOGRAMA DAS ENTREGAS 
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4. RESULTADOS  
A seguir serão apresentados os principais resultados por etapas de trabalho.  

4.1 PLANO DE TRABALHO  
 

 

 

Principais informações obtidas: 

• O mercado doméstico será o foco do projeto. 

• O programa SP pra Todos é o guarda-chuva conceitual dos projetos da SETUR/SP que 

teve início com a campanha de Stop Over.  

• O Plano de Turismo SP 20-30 é mais conceitual e possui projetos e ações a serem 

implantados.  

• Existe um ranking do turismo do estado via plataforma que irá auxiliar na compreensão 

dos segmentos e produtos de cada RT (2019-2021). 

• Não levar em conta os distritos na análise da demanda, porque o decreto saiu 

recentemente e estão iniciando o mapeamento.  

• A Fundação SEADE realizou uma pesquisa via telefone sobre vários setores incluindo o 

turismo. Os dados foram entregues entre setembro e outubro e foram utilizados como 

fontes para a elaboração dos Produtos 2 e 3. 

• A Campanha SP pra Todos vai ter uma nova fase lançada em 12 estados, todas as 

campanhas são alinhadas e contratadas pela SECOM/SP.  

• O conteúdo e as redes sociais do turismo do estado de São Paulo estão divididos em: 

institucional onde se publicam informações sobre estudos, pesquisas para o trade 

turístico, formadores de opinião e meio acadêmico e, segmentados onde se publicam 

informações sobre segmentos, nichos de mercado como LGBTQIA+, Artesanato, 

Turismo de Base Comunitária (TBC), Feiras e eventos com o foco no turista.  
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• São 7 os segmentos prioritários de atuação do turismo paulista: Aventura, Ecoturismo 

e Rural; Cultural; Religioso; Sol e Praia e Náutico; Parques Temáticos e Bem-estar, 

Saúde.  

 

 

Principais informações obtidas: 

• Análise da demanda real - ficou definido que os municípios que irão compor essa 

análise são os 10 destinos estratégicos / indutores utilizados pelo CIET em seus 

estudos, incorporando Araçatuba devido ao seu raio de abrangência no oeste paulista 

e suas conexões rodoviárias e aeroviárias. O mapa de abrangência das RTs a partir 

desses 11 municípios, será apresentado nesse plano de trabalho conforme 

demandado pela SETUR/SP.  

• Análise da demanda potencial - foi identificada a necessidade de um alinhamento 

interno da SETUR/SP sobre qual perfil de público desejado, levando em consideração 

os mercados nacionais prioritários. Esse perfil foi considerado na criação das personas, 

juntamente com dados da pesquisa de demanda potencial e entrevistas qualitativas 

com os atores do turismo.  
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4.2 ANÁLISE DA DEMANDA REAL  
 

Segundo a análise realizada por ocasião do Plano de Estratégias Setoriais para a aceleração da 

retomada do turismo no estado de São Paulo, há carências no que diz respeito às informações 

do perfil da demanda real e potencial dos visitantes do estado. Isso impacta diretamente nos 

esforços de promoção e divulgação, visto que existe uma grande diversidade da oferta 

turística contemplando os sete segmentos e, seria importante atuar de forma mais focada de 

forma a atender o novo padrão de consumo dos turistas, principalmente a partir da pandemia.  

Ressalta-se que nos últimos anos, inclusive durante a pandemia, ações importantes foram 

realizadas pela Setur/SP com o objetivo de melhorar a coleta de dados e compreender o perfil 

do público que visita o estado, além de analisar os mercados e segmentos prioritários. Uma 

delas foi a criação do CIET – Centro de Inteligência da Economia do Turismo que ocorreu 

oficialmente em 2019 que é responsável pela gestão dos dados turísticos e publicação mensal 

de boletins informativos, estudos e pesquisas que subsidiam as decisões estratégicas, tanto 

do governo do estado, como dos municípios.  

Importante considerar que o CIET prioriza os estudos econômicos com foco no 

desenvolvimento e monitoramento do setor turístico enquanto relevância na balança 

comercial do estado, a carência de dados sobre o perfil de demanda turística segue existindo, 

como identificado para a elaboração da análise, visto a dificuldade encontrada pela consultora 

em encontrar dados e/ou série histórica sobre o perfil da demanda real nos destinos 

selecionados.  

Lembrando que, para a elaboração da análise de Demanda real foram considerados 11 

municípios estratégicos, são eles: Aparecida, Araçatuba, Brotas, Campos do Jordão, 

Campinas, Eldorado, Ilhabela, Olímpia, Ribeirão Preto, Santos e São Paulo – capital.  

Eles foram definidos também a partir da estimativa do fluxo de turistas no estado, segundo o 

CIET2, o volume de turistas por região metropolitana e região administrativa em 2021 pode 

ser visto na Tabela 2.    

 
2 Fonte: Relatório de Inteligência Turística – Estado de São Paulo – dezembro 2021 – CIET. Acessível em: 
https://www.turismo.sp.gov.br/2663 

https://www.turismo.sp.gov.br/2663
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Tabela 2: Fluxo estimado de turistas no estado de São Paulo - 2021 

Regiões metropolitanas 
Proporção de 

visitação doméstica 
(%) 

Proporção de visitação de 
turistas 2021 (nº) 

São Paulo 33,2                                   12.483.200  
Campinas 3,3                                     1.240.800  
Baixada Santista 19,8                                     7.444.800  
Ribeirão Preto 1,9                                         714.400  
Sorocaba 2,8                                     1.052.800  
Vale do Paraíba e Litoral Norte 17                                     6.392.000  

Regiões Administrativas 
 Proporção de 

visitação doméstica 
(%) 

Proporção de visitação de 
turistas 2021 (nº)  

Central 1,1                                         413.600  
Araçatuba 1,3                                         488.800  
Barretos 1,5                                         564.000  
Bauru 2,2                                         827.200  
Campinas 5,5                                     2.068.000  
Franca 0,3                                         112.800  
Itapeva 0,8                                         300.800  
Marília 2,2                                         827.200  
Presidente Prudente 2,1                                         789.600  
Registro 0,6                                         225.600  
São José do Rio Preto 3,8                                     1.428.800  
Sorocaba 0,6                                         225.600  
  100   37.600.000   

Fonte: CIET, 2021 

Ao dividir os dados em regiões metropolitanas e regiões administrativas, nota-se que as 

regiões metropolitanas que têm maior fluxo de turistas são: São Paulo, Baixada Santista 

(Santos, São Vicente, Guarujá) e Vale do Paraíba e Litoral Norte (São José dos Campos, Campos 

do Jordão, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela).  

Por outro lado, Campinas e São José do Rio Preto são as regiões administrativas com maior 

fluxo.  

Importante ressaltar que esse recorte, apesar de impactar a maioria das regiões turísticas, não 

pode ser considerado como um estudo completo do perfil da demanda turística do estado de 

São Paulo.  
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Foi recomendado que a Setur/SP solicite sempre que possível resultados de pesquisas dos 

municípios de forma a obter a série histórica de dados que possam ser utilizados na 

inteligência de mercado e tomada de decisões, tanto por parte da gestão pública municipal 

como pela Setur/SP. 

Devido à diferenciação da metodologia das pesquisas de demanda real obtidas, as análises 

comparativas ficaram restritas. A Tabela 3  apresenta o resumo das fontes obtidas para a 

análise da demanda real: 

 

Tabela 3: Fontes de pesquisa – Análise da demanda real  

Município Fontes de pesquisa 

Aparecida Estudo da demanda turística 
(2016) 

Estudo da demanda turística 

(2021) 

- 

Araçatuba Plano Municipal de Turismo 
2017-2019 (pesquisa realizada 

em 2016) 

- - 

Brotas Estudo de demanda turística 
(2018) 

- - 

Campinas Plano de desenvolvimento 
turístico 2020 (pesquisa 

realizada em 2019) 

- - 

Campos do Jordão Estudo de demanda turística 
(2017) 

Pesquisa do Observatório de 
Turismo (2019) 

- 

Eldorado Estudo de demanda turística 
(2019) 

- - 

Ilhabela Plano de Marketing Turístico 
2017-2020 (pesquisa realizada 

em 2017) 

 

Pesquisa de demanda turística 
Race Village (2019) 

Pesquisa de demanda 
turística no feriado de 

12.10 (2021) 

Olímpia Pesquisa do perfil da demanda 
turística (17/18) 

Pesquisa do perfil da demanda 
turística (19/20) 

- 

Ribeirão Preto Pesquisa de demanda turística 
(2021) 

- - 

Santos Plano Diretor de Turismo 2016-
2026 (pesquisa realizada em 

2015) – baixa temporada 

Plano Diretor de Turismo 2016-
2026 (pesquisa realizada em 

2016) – alta temporada 

Pesquisa de demanda 
turística 2020 (realizada 

no Carnaval) 



 

 

24 

São Paulo – Capital Pesquisa de demanda turística 
realizada em 2015 

- - 

Elaboração própria, 2021 

 

Principais resultados obtidos: 

A sistematização dos dados indicou algumas similaridades no perfil da demanda independente 

da segmentação de mercado, tanto no turismo de lazer como no turismo de negócios. São 

elas: 

• Importante ressaltar que devido as metodologias das pesquisas não seguirem um 

padrão, apesar da motivação de viagem estar dividida em: lazer ou negócios, as pesquisas 

analisadas não separaram dessa forma e alguns subsegmentos foram mencionados como 

motivação, a exemplo de subsegmentos de lazer: Bem-estar (Ilhabela), Sol e Praia (Santos), 

Religião (Aparecida), Compras (Araçatuba) e Aventura (Brotas e Eldorado).  

• A Faixa etária predominante é de 30 a 45 anos. Com uma alteração de perfil em 

Aparecida, que em 2016 a maioria era da faixa de 50 a 60 anos e em 2021 passou a ser de 30 

a 45 anos. A faixa etária em Santos também altera segundo o tipo de temporada – alta 

temporada: 41 a 60 anos e baixa temporada: 31 a 40 anos, indicando que o perfil do turista 

de negócios que vai para a cidade é jovem.  

• O meio de transporte mais utilizado para as viagens tanto antes da pandemia como 

durante e “pós” pandemia é o carro. Considerando que nos destinos com foco em turismo de 

negócios como Araçatuba e Campinas, que tem aeroporto, o segundo meio mais utilizado foi 

o avião.  

• Um dado interessante sobre o meio de transporte foi o encontrado em Ilhabela, onde 

em 2021, na pesquisa do feriado de 12 de outubro, o segundo meio mais utilizado foi o 

pedestre. Além disso, o local de residência apontado por 25,5% dos respondentes foi litoral 

norte, o que indica que esses turistas estão utilizando as infraestruturas de São Sebastião para 

deixar o carro e estão pegando o catamarã para cruzar o canal.  
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• Na maioria dos munícipios o grau de instrução é Superior completo, com destaque 

para Ribeirão Preto, cujo grau de instrução é mais alto considerando Superior Completo e Pós-

graduação (77,4%). E em Ilhabela, o ensino médio apresentou um volume maior em 2021. Já 

em Olímpia, o volume de respondentes com Ensino Superior foi maior em 19/20 comparado 

a 17/18.  

• A renda média informada pelos respondentes indica que a maioria pertence a classe 

média B e C, exceto em Aparecida cujo perfil se enquadra na classe D e Ilhabela que teve um 

decréscimo na renda da demanda no mesmo período da pesquisa analisada de 2017 para 

2019. 

• Nota-se que o tempo de permanência média da demanda nos municípios é curto. Em 

alguns casos o contexto explica a diferença: Ilhabela, em 2017 e 2019 o tempo de permanência 

foi mais longo devido ao período das entrevistas, que eram férias escolares, considerado 

média temporada na ilha; em Olímpia, ocorreu uma queda de dois dias na permanência que 

precisa ser recuperado; em Aparecida, o aumento de tempo de permanência pode estar 

vinculado ao desenvolvimento da infraestrutura hoteleira no município, que promoveu a 

mudança de perfil da demanda de um possível excursionista para um turista com pernoite.  

• Prioritariamente, o local de residência está no estado de São Paulo em primeiro lugar 

e em segundo, com baixa porcentagem aparecem os estados limítrofes de acordo com a 

região como em Eldorado que aparece o Paraná em segundo e Ribeirão Preto que aparece 

Minas Gerais.  

• Em relação a questão “com quem está viajando” – o perfil está adequado ao tipo de 

motivação, aqueles que viajavam para destinos com foco em turismo de negócios e eventos 

– estavam sozinhos e para os destinos com foco em turismo de lazer viajaram com a família, 

casal com e sem filhos. O único município que mencionou prioritariamente com amigos foi 

Ribeirão Preto, considerando que o período da pesquisa ocorreu entre maio e setembro de 

2021. 

• A tendência de informação e comunicação sobre o destino indicando que as influências 

hoje em dia são mais sociais se confirma nos resultados das pesquisas. Apesar de que apenas 
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8 dos 11 municípios apresentaram respostas para esta questão, a indicação de amigos e 

parentes – o “boca a boca” foi predominante na questão “como ficou sabendo do destino?”.  

• A partir da análise do Google Trends em relação a buscas na categoria viagens com a 

palavra-chave – nome dos municípios, foi possível identificar que as buscas no período do 

início da pandemia sofreram queda abrupta em todos os destinos. Alguns retomaram, outros 

surpreenderam e outros mantiveram o fluxo oscilando de acordo com as temporadas de visita 

segundo os segmentos, como por exemplo: Eldorado e Olímpia, que de todos os municípios 

apresentaram buscas constantes oscilando sem nenhuma recorrência que determinasse 

sazonalidade, como é o caso de Ilhabela, que apresenta nitidamente o impacto sazonal do 

segmento sol e praia.  

No geral, a sistematização de dados apontou que os turistas que visitam o estado de São 

Paulo são homogêneos nos hábitos de consumir viagens, independente do segmento para 

o qual estão viajando. Obviamente, com nuances e características individuais como 

apresentadas acima, que devem ser levadas em conta em uma análise mais profunda com 

foco no desenvolvimento de estratégias de promoção.  

As tabelas e infográficos com as respostas por municípios se encontram no Anexo 5.  

  



 

 

27 

4.3 ANÁLISE DA DEMANDA POTENCIAL 
 

A partir dos resultados obtidos na análise da demanda real apresentados no item 4.2 foram 

estabelecidos os critérios para a realização da pesquisa de demanda potencial, tanto realizada 

de forma online como para o Focus Group. 

Como forma de complementar a análise da demanda potencial obtidas nas pesquisas 

quantitativas e qualitativas, foram utilizados estudos de fontes secundárias sobre os hábitos 

de consumidores de viagens antes da pandemia, durante e no pós-vacinação, inclusive 

apontando cenários e tendências para curto prazo a partir da retomada do turismo e 

planejamento futuro de realização de viagens 2021-2022. 

PESQUISA DE DEMANDA POTENCIAL – QUANTITATIVA – ONLINE   

A seguir serão apresentados os principais resultados da pesquisa de demanda potencial 

realizada online, pela empresa Opinion Box, conforme metodologia indicada no capítulo 1 

considerando a amostra total de 1014 respondentes.  

Como critérios de seleção de respondentes foram feitas duas questões: só poderiam seguir 

na pequisa aqueles que nunca haviam visitado o estado de São Paulo, nem a lazer nem a 

trabalho. O respondente só seguia com a pesquisa se não selecionasse São Paulo.  

Outra questão selecionadora foi referente à frequência de viagem pré-pandemia. Puderam 

prosseguir apenas os respondentes que viajaram pelo menos 1 vez por ano.  

Os gráficos poderão ser encontrados no Anexo 6.  

  



 

 

28 

Tabela 4: Perfil demográfico da maioria dos respondentes por estados – Demanda potencial  

 

Elaboração própria, 2021 

Segundo a plataforma de pesquisa Opinion Box, as classes sociais AB são enquadradas dentro 

da Renda Familiar que vai de R$ 5.501,00 a mais de R$16.500,00, e as classes sociais CDE 

possuem Renda Familiar a partir de R$ 1.001,00 até R$ 5.500,00. 

Estados Amostra 
(respondentes) 

Gênero Faixa 
etária 

Grau de 
Instrução 

Renda familiar  Classe 
social 
(ver 

Anexo 7) 

Amazonas 59  Feminino 
30 a 39 

anos 

Superior 

Completo  
Até R$1.100 D 

Bahia 120 Feminino 
30 a 39 

anos 

Médio 

Completo 

De R$ 3.301 a 

R$ 5.500  
B2/C1 

Distrito 
Federal 

93  Masculino 
30 a 39 

anos  

Superior 

Completo 

De R$ 1.101 a 

R$ 2.200 

(22%) e de R$ 

3.301 a R$ 

5.500 (22%) 

B2/C2/D 

Espírito 
Santo 

53 Feminino 
30 a 39 

anos 

Médio 

Completo 

De R$ 2.201 a 

R$3.300 
C1 

Mato 
Grosso 

58 Feminino 
30 a 39 

anos 

Superior 

Completo 

De R$ 2.201 a 

R$3.300 
C1 

Mato 
Grosso do 

Sul 
53 Masculino 

30 a 39 

anos 

Médio 

Completo 

(25%) e 

Superior 

Completo 

(25%) 

De R$ 3.301 a 

R$ 5.500 
B2 

Minas 
Gerais  

182 Masculino 
30 a 39 

anos 

Superior 

Completo 

De R$ 3.301 a 

R$ 5.500 
B2 

Paraná 88 Feminino 
30 a 39 

anos 

Médio 

Completo 

(26%) e 

Superior 

Completo 

(26%) 

De R$ 1.101 a 

R$ 2.200 

(24%) e de R$ 

2.201 a 

R$3.300,00 

(24%) 

C1/C2/D 

Rio de 
Janeiro 

187 Masculino 
30 a 39 

anos 

Médio 

Completo 

De R$ 3.301 a 

R$ 5.500 
B2 

Rio Grande 
do Sul  

121 Masculino 
30 a 39 

anos 

Médio 

Completo 

(26%) e 

Superior 

Completo 

(26%) 

De R$ 5.501 a 

R$ 11.000  
A/B1/B2 
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Ao serem questionados sobre os principais atributos que fazem com que o destino seja 

atrativo, o resultado geral apontou que o preço está em primeiro (63%), seguido por atrativos 

naturais (58%) e infraestrutura turística (57%). Essa questão era de Resposta Múltipla.  

Como outros foram apontados: atrativos para crianças (respondente de Belo Horizonte-MG), 

calor (respondente de Toledo-PR), igrejas (respondente de Camaquã-RS), praias 

(respondentes de Belo Horizonte-MG e Manaus-AM) e casa de praia (respondente de Viana-

ES). Os respondentes que selecionaram outros e não souberam enquadrar suas respostas nas 

opções apresentadas, indicam que o local de residência impacta no principal atributo que 

procuram.  

A partir da análise dos estados que apresentaram amostra estatística válida (acima de 90 

respostas) – com exceção do Rio Grande do Sul que selecionou os atrativos naturais como o 

principal atributo –, os estados da Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio de Janeiro 

seguiram a tendência geral e selecionaram o preço como principal atributo que torna um 

destino atrativo.  

Os atributos: Infraestrutura turística, que contempla diversidade de meios de hospedagem, 

gastronomia e comércio e atrativos naturais tiveram destaque, alternando os primeiros 

lugares em todos os estados, mesmo aqueles com baixa amostra de respondentes.  

Considerando o período de realização dessa pesquisa, que ocorreu no momento pós-vacina e 

com a crise econômica instaurada no Brasil, pode ser vista a confirmação das tendências de 

viagens apontadas nos produtos entregues, como: busca por preço e promoções para a 

retomada das viagens; procura por destinos com atividades ao ar livre; e boa infraestrutura 

de meios de hospedagem e gastronomia, o que pode estar diretamente vinculado à 

necessidade de sensação de segurança trazida pelos protocolos de segurança.  

No panorama geral, é possível notar que o atributo com menor porcentagem está relacionado 

à acessibilidade do destino, considerando pessoas com deficiência. Quando o turista não é 

deficiente ou não tem o hábito de viajar com pessoas com deficiência, raramente a 

acessibilidade do destino chama a atenção para a escolha de um destino, mas ser um destino 

acessível é vantagem competitiva e de extrema relevância quando se trata de inclusão social. 
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A Bahia foi o único estado cujo atributo de ser um destino acessível foi apontado por 15% de 

escolha entre os 120 respondentes, superando a possibilidade de práticas de esporte.  

Tabela 5: Resumo dos Hábitos de consumo de viagens -pré-pandemia – por estados - Demanda 
potencial 

 

Elaboração própria, 2021 

Análise sobre frequência de viagens a lazer:  

• A maioria dos respondentes costuma viajar uma vez ao ano, a segunda opção em todos 

os estados foi: a cada 6 meses. Com destaque para DF (29%) e RS (26%).  

• 13% dos respondentes do Paraná disseram que não costumavam viajar para fora do 

seu estado antes da pandemia. O mesmo foi relatado por 12% dos respondentes do 

Rio de Janeiro e por 11% dos respondentes do Mato Grosso.  

Análise sobre companhia de viagens a lazer: 

• Todos os estados mencionaram a família como a companhia principal nas viagens pré-

pandemia. 

• Os estados do MS, RJ e RS tiveram porcentagens altas indicando em segundo lugar: 

namorado(a), marido, esposa. Respectivamente com: 34%, 31% e 37%.  

Descansar e relaxar é a principal motivação na maioria dos estados, com exceção do Amazonas 

e Bahia cuja principal motivação da maioria dos respondentes é visitar praias. 
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Primeiramente se questionou como o respondente buscava informações sobre as viagens e, 

segundo se questionou sobre como as compras/reservas foram feitas, tanto no pré-pandemia 

como na viagem mais recente. Na tabela-resumo com as respostas por estados, sempre são 

consideradas as respostas com mais marcações e que ficaram em primeiro, visto que eram 

respostas múltiplas. Vale ressaltar que a amostra dos estados do AM, ES, MT, MS e PR não 

representam a realidade do perfil da demanda, visto que a amostra possui uma margem de 

erro de 15%.  

Tabela 6: Como se informavam / Como compravam/reservavam suas viagens – Pré pandemia e mais 
recente – Demanda potencial  

 

Elaboração própria, 2021 

Os resultados de como o turista que respondeu à pesquisa se informou para as viagens mais 

recentes que realizou em 2021 foram diferentes dos resultados de como eles se informavam 

no período pré-pandemia. A maioria mencionou que o meio de comunicação utilizado foi por 

meio de amigos e parentes, seguido de buscadores de viagens. No período pré-pandemia, a 

principal fonte de informação eram os buscadores como o Google, seguido de amigos e 

parentes (ver Tabela 6). 

Esse resultado indica que a força do "boca a boca" e a confiança gerada a partir das 

recomendações de amigos e parentes passaram a ser mais relevantes no pós-vacina.   

Quando questionados sobre como reservou/comprou sua viagem mais recente (2021), o 

panorama geral não mudou em relação ao período pré-pandemia.  
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Tabela 7: Comparativo de dados pré-pandemia e pós-vacina (Meio de transporte e Meio de 
Hospedagem) – Demanda potencial  

 

Elaboração própria, 2021 

Tabela 8: Comparativo (atributo, motivação, intenção de viajar) – por estados 

 

Elaboração própria, 2021 
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O segmento prioritário para as viagens futuras em todos os estados é Sol e Praia. Em segundo 

lugar, para a Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rio 

Grande do Sul, o destaque é para destinos de Natureza (Ecoturismo e Turismo de Aventura). 

Para o Amazonas e Minas Gerais, o segundo lugar é para destinos culturais (patrimônio 

histórico material e imaterial), e o Paraná tem como segundo lugar destinos de Turismo Rural.  

O meio de transporte escolhido para as próximas viagens foi o avião, com exceção dos 

estados: ES, PR e RS que irão viajar de carro próprio. A permanência média é alta, de 5 a 7 

dias para os estados: DF, ES, MG, MS, PR, RJ e RS. Os amazonenses e os mato-grossenses 

pretendem ficar mais de 7 dias, enquanto os baianos pretendem ficar de 2 a 4 dias.  

Com exceção dos respondentes do Paraná, que irão ficar hospedados em casa de parentes e 

amigos, o restante irá se hospedar em Hotéis/Pousadas.  

Apesar do tempo de permanência das viagens ser alto, o orçamento é baixo, com a maioria 

concentrado na faixa dos R$ 1.001 a R$ 2.000 nos estados: ES, MG, MS, PR, RJ e RS. Os 

residentes do Amazonas têm orçamento entre R$ 2.001 a R$ 3.000 e os residentes no Distrito 

Federal e Mato Grosso têm o orçamento mais alto, acima de R$ 3.001.  

Para finalizar a pesquisa, foram feitas as seguintes questões em um cenário hipotético 

apresentado a seguir: Você ganhou uma viagem para o estado de São Paulo em 2022, para 

visitar qualquer cidade em qualquer época. Qual cidade você iria? 

Foram consideradas cidades do estado de São Paulo para a nuvem de palavras (Figura 4), 

muitos responderam outros estados, não sabiam, não conhecem SP, não gostam de SP, 

inclusive apareceram outras cidades e países, que entraram na análise geral dos dados por 

estados.  
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Figura 4: Nuvem de palavras sobre cidades do estado de SP mais mencionadas no cenário hipotético 

 

Fonte: Pesquisa de demanda potencial, 2021 

 

Quando questionados sobre qual mês ele visitaria o estado, os principais meses escolhidos 

pelos respondentes (amostra total) foram:  janeiro, seguido de dezembro – meses 

considerados férias de verão, o que indica que o litoral seria o principal destino a ser visitado 

no estado de SP. Em terceiro lugar empatados temos fevereiro e julho, considerados meses 

de alta temporada – sendo fevereiro normalmente o mês do carnaval e julho, mês de férias 

escolares e inverno. 

Importante ressaltar que os meses de abril, maio, junho e agosto, que são meses de outono e 

inverno, com baixo índice pluviométrico, podem ser meses ótimos para a promoção de 

destinos no estado de São Paulo para prática de esportes ao ar livre, turismo rural, ecoturismo 

e turismo de aventura. Outubro e novembro são meses que já possuem um índice 

pluviométrico maior, mas ainda é possível aproveitar o litoral do estado de SP.  

No imaginário dos respondentes, a visita ao estado de São Paulo está vinculada aos períodos 

de alta temporada ou férias do turista, o que pode gerar a percepção de um destino caro. É 

necessária a promoção de destinos de turismo rural, ecoturismo e turismo de natureza fora 



 

 

35 

desses períodos de alta, primeiramente para produzir conhecimento e informação da 

diversidade turística do estado e, posteriormente, mudar a percepção da imagem do destino.  

A partir da escolha dos destinos no estado de SP, no cenário hipotético, os respondentes 

mencionaram sobre qual a motivação para viajar ao estado e a que mais apareceu foi 

infraestrutura turística, seguido por atrativos naturais e atrativos culturais.  

Em relação à imagem e conhecimento dos destinos turísticos do estado de SP, a cidade que 

apareceu em primeiro lugar da seleção foi São Paulo – capital, e especificamente algumas 

respostas sobre visitar o Centro de SP. Indicando que o desconhecimento sobre os destinos 

turísticos paulistas é alto nos mercados-alvo definidos para a pesquisa.  

Os resultados sistematizados da pesquisa de demanda potencial por regiões podem ser 

encontrados na Figura 33. 

 

PESQUISA DE DEMANDA POTENCIAL – QUALITATIVA – FOCUS GROUP 

A pesquisa qualitativa com a técnica Focus Group possibilita o conhecimento mais profundo 

sobre hábitos do consumidor, no caso desse projeto, o turista. Ela foi escolhida para a 

construção de personas por três segmentos prioritários (Sol e Praia, Ecoturismo e Cultura), a 

partir do recorte de três estados considerados: Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.  

Apesar de ter sido selecionado um número ideal de pessoas para compor grupos de Focus 

Group, o recorte geográfico impediu uma análise cruzada com a pesquisa quantitativa de 

demanda potencial apresentada nesse relatório. As personas definidas foram utilizadas nas 

recomendações estratégicas com os devidos cruzamentos necessários.   

As informações coletadas por essa técnica tiveram como objetivo a criação de personas, não 

por recorte geográfico, mas comportamental vinculado aos segmentos prioritários.  



 

 

36 

Figura 5: Perfil dos respondentes – Demanda potencial – Focus Group 

 

Elaboração própria, 2021 

 

Figura 6: : Hobbies e motivações - Geral 

 

Elaboração própria, 2021 

Algumas falas dos entrevistados reproduzem os hobbies e motivações já muito marcantes 

pelos perfis dos segmentos que eles preferem viajar, enfatizando a importância do segmento 

sendo cruzado com os hábitos de consumo de viagens. 

Ecoturismo & Turismo de Aventura – importância da presença de amigos com as práticas de 

atividades ao ar livre.  



 

 

37 

“Gosto muito de fazer trilha quando tem na minha cidade, andar de bike com as amigas, vôlei 

com a turma do bairro”  

“Adoro encontrar com amigos, barzinho, caminhada, estar em contato com a natureza me 

reconecta, uma cachoeira, caminhada”  

“Gosto de caminhar, andar de bike, jiu jitsu. Faz bem para saúde, pro corpo e mente, às vezes 

a gente está estressado pelo trabalho, rotina, faz bem para corpo e mente”  

 

Sol & praia – o tempo de permanência unido com práticas de esportes náuticos e de 

ecoturismo.  

“Surfo de vez em quando, nada profissional. Gosto de ir pra Ilha do Mel, fim de ano fico 10-15 

dias, faço todas as trilhas da ilha”  

 

Cultura – foco na troca, ampliar a rede de contatos, além de conhecer coisas novas e a 

gastronomia local são destaques na fala dos entrevistados que viajam pela cultura do local 

escolhido.  

“Porque é uma área que me interessa muito, essa parte de cultura, de conhecer pessoas, né? 

Conversar, conhecer lugares, é muito legal essa troca que a gente tem”  

“Eu também acho que igual eu falei comer sempre é bom né? Então eu também sou rodeado 

aqui de locais que têm uma gastronomia diferente tudo estou perto de serra, estou do lado 

de uma cidade turística aqui que é Penedo e adoro”  

“Eu sou muito curioso também. Gosto de entender um pouquinho de cada local, de cada um 

dos pontos turísticos, enfim, e toda vez que eu rodo um local, eu gosto de experimentar coisas 

típicas, né, ou trazer uma lembrança ou ir a um restaurante legal”  

“[Viajar] é um passeio bem bacana e é um momento realmente de desligar do mundo 

corporativo, do que a gente realmente fica o ano inteiro. E aí é o momento de relaxar e curtir 

aquele momento com a família. Acho que é muito legal, e conhecer coisas novas que eu acho 

que é o mais importante”  



 

 

38 

Com a pandemia, os entrevistados acabaram viajando menos já que alguns lugares ficaram 

fechados por bastante tempo, optaram por viajar dentro do próprio estado e/ou perto de 

onde moram, para evitar grandes deslocamentos. Os entrevistados do perfil Ecoturismo & 

Aventura foram exceção porque demonstraram que viajaram mais na pandemia, visto que as 

atividades que faziam, como trilhas, eram ao ar livre e isso lhes dava segurança.   

Todos os perfis foram questionados sobre quais os últimos destinos que viajaram, a lista está 

apresentada na Figura 7. Nota-se que apenas uma cidade do estado de SP foi mencionada – 

Sertãozinho.  

Figura 7: Destinos para os quais viajaram recentemente no segmento preferido 

 

Elaboração própria, 2021 

 

Hábitos de viagem por subsegmento 

• A maioria tem costume de viajar cerca de 3-4 vezes por ano e dá preferência para seu 

tipo de destino preferido, mas depende da companhia, normalmente fazem uma 

viagem mais longa por ano (+/- 10 dias). O restante são viagens menores, em feriados 

prolongados ou finais de semana. Perfil Sol & Praia viaja mais vezes, aproveitam os 

finais de semana e vão para a praia.  

• A maioria prefere viajar em baixa temporada, mas nem sempre conseguem, 

consideram que os valores são mais atrativos, menor fluxo de pessoas, conseguem 

fazer uma viagem mais tranquila e com um roteiro mais flexível. 
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• Quem viaja em alta temporada, geralmente é quem tem filhos, e escolhe a época por 

conta das férias escolares (dez/jan e julho) 

• Parte tem costume de viajar no final do ano, para se reunir com a família na época de 

festas. Uma minoria também gosta de viajar no carnaval.  

A seguir, os hábitos de viagem considerando, subsegmentos e com quem viajam, qual 

transporte utilizam, onde se hospedam e como reservam suas viagens.  

Figura 8: Como viajam - por subsegmento (companhia, transporte, hospedagem e reserva) 

 

Elaboração própria, 2021 

A seguir, os entrevistados contaram como dividem seu tempo livre e como isso impacta 

diretamente no tipo de viagem que costumam fazer e qual destino procuram que atendam às 

necessidades e expectativas deles.  

Perfil – segmento Sol & Praia  

“Dependendo do destino, não dá pra levar criança, tem que alterar... quero fazer passeio. 

Por exemplo, Cabo Frio, queria fazer banana boat, coisa boba, mas com criança não era legal 

porque não sabia nadar, deixei de ir por causa disso. Às vezes determinada trilha não dá pra 

levar criança”  

“Rio sempre também. Viagem grande que a gente sai do estado 2x por ano, julho/agosto e 

janeiro. Mas estamos viajando pra perto do RJ, Paraty, RJ, Teresópolis”  
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“Viagem curta todo feriadinho vou pra praia, viagem que fico bastante tempo é sempre fim 

de ano e julho, fim de ano, 15-20 dias nas férias”  

“Gosto de viajar mais em maio, fora de temporada, lugares não ficam muito cheios, em hotéis 

melhores a preço melhor, dia rende mais”  

“Divido 15 em maio e 15 outubro. 30 dias corrido fica enjoativo”  

 

Perfil – Segmento Ecoturismo & Turismo de Aventura   

“Todo ano vou pra 1 lugar que não tem ecoturismo. Por exemplo, agreste do Pernambuco, 

vou pra visitar parentes, não necessariamente para natureza”  

“Vou tirar 10-10-10 dias de férias. Vou viajar mês que vem, março e julho”  

 

Perfil – Segmento Cultura 

“Eu prefiro sair às vezes com tempo mais curto e mais vezes, né? A não ser quando você vai 

pra Nordeste, pra algum lugar assim que mínimo aí uns sete a oito dias né? Mas do contrário 

aqui por perto eu prefiro sair mais vezes com um tempinho mais curto”  

 

Planejamento de viagem 

• A maioria decide e faz o planejamento em conjunto com quem vai viajar. Nas viagens 

em família, geralmente são os pais que tomam as decisões. Em algumas situações 

pontuais, os decisores levam em consideração a opinião dos filhos pequenos. 

• Quando começam a pensar em uma viagem, estipulam algum critério e começam a 

pensar nas possibilidades. Ex. vontade de ir para praia, fazer trilhas, conhecer alguma 

cultura ou lugar específico, visitar parentes. E então, começam a pesquisa de opções 

de destinos pela Internet, navegam pelas redes sociais, além da indicação de amigos 

e parentes.  

• Na hora do planejamento usam as Redes sociais para ver fotos, dicas e opiniões. No 

Instagram, usam a busca e/ou “explorar”; mandam mensagem para usuários que 
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viajaram para o destino e, no Facebook: participam de grupos do destino e/ou 

relacionados à viagem.  

• Alguns sites de buscadores de viagens utilizados: Booking, Trivago, Tripadvisor,  

Airbnb, 123 viagens, Google  Flights, Hotel.com, Bancorbrás.  

• Outros sites: Google, agências de turismo, site da cidade para onde irão viajar, Clube 

da Alice.  

• Uma minoria (+Sol & Praia) prefere pacotes de viagem pela praticidade e/ou acabam 

comprando quando veem uma boa oportunidade, promoção (+Cultura).  

• A maioria viaja por conta própria, porque pesquisam os valores até achar um valor 

mais atrativo, além de ter maior flexibilidade e, por isso, gostam de montar seu 

próprio roteiro.  

 

Conhecimento sobre os destinos turísticos do estado de São Paulo  

De maneira geral, têm poucas referências do estado, as maiores associações são referentes à 

capital: trânsito, trabalho, vida noturna, compras, gastronomia e diversidade.  

Em resumo, os entrevistados: 

• Costumam se informar pela Internet, em portais de notícias e redes sociais e assistem 

poucos canais de TV, têm mais costume de ver filmes e séries em streamings. 

• Gostam muito de viajar para sair da rotina, conhecer coisas novas, desestressar. 

• Valorizam contato com a natureza (exceto segmento Cultura) e passar tempo de 

qualidade em família (exceto segmento Ecoturismo & Turismo de Aventura). 

• Têm grande interesse em gastronomia e comer comidas típicas e regionais. 

• Costumam viajar 3-4 vezes no ano, sendo uma viagem longa e o restante mais curtas, 

principalmente aos feriados. 

• Pesquisam o destino pela internet, gostam de ver fotos, avaliações e dicas. 

• De maneira geral, os mais jovens são mais aventureiros e gostam de atividades mais 

intensas, as famílias com filhos pequenos valorizam conforto e praticidade e, conforme 

vão amadurecendo, passam a tomar mais gosto por atividades culturais. 
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• A companhia de viagem influencia tanto na escolha do tipo de acomodação quanto 

do tipo de atividades, principalmente quando viajam com crianças pequenas e/ou 

idosos. 

• Têm preferência em viajar na baixa temporada pelos preços mais atrativos e menor 

fluxo de gente, mas nem sempre conseguem. Quem tem filhos pequenos não tem 

escolha, acaba indo nas férias escolares (dezembro, janeiro e julho). 

• Gostam de fazer reservas com maior antecedência, principalmente quando viajam 

em alta temporada, quando tudo é mais disputado.  

• Não veem o estado de São Paulo como uma opção de viagem a curto e médio prazo, 

por desconhecimento da oferta além da cidade de São Paulo.  

Persona é a representação fictícia do cliente ideal. A criação de persona é baseada em dados 

reais sobre o comportamento e características demográficas do cliente. Nesse processo são 

ouvidas as histórias pessoais, motivações, objetivos, desafios e preocupações.  

Essa construção, para ser eficaz, tem que passar pelo entendimento de quem é o público-alvo. 

A necessidade de conhecer as personas no turismo surgiu com a globalização e com a internet, 

redes sociais e plataformas de viagens. Esse mundo hiperconectado fez com que os turistas, 

que antes tinham acesso apenas aos destinos por meio de agências de viagens físicas, tenham 

o mundo na palma de sua mão, literalmente. Isso dificultou muito a promoção dos destinos 

que competem diretamente no mundo virtual pela atenção dos potenciais visitantes.  

Ter o entendimento das personas é uma vantagem competitiva dos destinos turísticos, porque 

podem segmentar a sua comunicação e promoção, atingindo diretamente o consumidor de 

viagens nas suas necessidades mais complexas.  

No processo de construção das personas para o turismo do estado de São Paulo, foram 

levados em conta: dados das pesquisas de demanda real de 11 municípios do estado de SP, 

dados das pesquisas de demanda potencial realizada de forma online em 10 estados 

brasileiros e a pesquisa qualitativa com a técnica Focus Group, além de estudos e pesquisas 

sobre hábitos de consumo de viagens no Brasil e especificamente no estado de SP.  

Optou-se pela criação das personas a partir de três segmentos turísticos que são os principais 

do estado de São Paulo: Ecoturismo e Turismo de Aventura, Sol e Praia e Cultura. 
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Os 5 perfis de personas serão apresentados a seguir e foram a base para a construção das 

recomendações estratégicas desse projeto.  

Figura 9: Personas por tipo de segmento 

 

Elaboração própria, 2021 

 

Figura 10: Persona - Aventureiros 

 

Figura 11: Persona - Ecopraianos 
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Figura 12: Persona – Família relax 

 

Figura 13: Persona – Curioso relax 

 

Figura 14: Persona - Explorador 
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4.4 TENDÊNCIAS E POSICIONAMENTO DE MERCADO  

 

Como objetivos específicos da etapa 4 - Tendências e posicionamento de mercado estão: 

• Analisar os cenários e tendências, de acordo com as estratégias de desenvolvimento 

previstas para o estado de São Paulo.  

• Compreender os elementos críticos que influem no processo de tomada de decisão de 

compras de viagens. 

• Analisar o posicionamento de mercado do estado de São Paulo, usando como subsídio 

as informações obtidas pelo Plano de Regionalização do turismo do estado, que está sendo 

produzido pela empresa de consultoria Turismo 360, incluindo dados de ambientes digitais 

dos principais mercados que buscam o estado como destino turístico considerando os 

principais segmentos e produtos turísticos.  

• Identificar linha de produtos e aderência à mercados/segmentos específicos. 

Desta forma, como resumo do que foi abordado no produto 4 temos: 

Sobre os cenários  

O cenário social do Brasil não é animador, a desigualdade social é impactante demais e, nos 

estudos recentes, foi apontado que a mobilidade social não desenvolve há 10 anos, e a 

porcentagem de domicílios brasileiros que são classe D e E subiu para 51% entre 2021 e 2022.  

Os ricos estão ficando mais ricos e os pobres mais pobres. Enquanto isso, a classe média fica 

estrangulada vendo seu poder de compra reduzir drasticamente devido à alta inflação.  

As projeções para 2022 são pessimistas, principalmente devido às eleições presidenciais que 

irão ocorrer este ano. São previstas alta de inflação e redução do PIB, justamente pela perda 

de poder de consumo da população brasileira.  

Por outro lado, mesmo acompanhando as tendências pessimistas do cenário socioeconômico 

brasileiro, o estado de São Paulo aponta algumas boas projeções para 2022, principalmente 

em relação ao turismo, que espera ver seu PIB crescer em 10,6% em relação a 2021 e pretende 

receber 46,1 milhões de turistas.  



 

 

46 

No setor turístico, os números apontaram uma melhora no faturamento de 2021 em relação 

a 2020. Não se tem projeções ainda, devido à variante Ômicron que surgiu com força no início 

do ano no Brasil elevando o número de casos de Covid-19, ultrapassando o início da pandemia. 

Acredita-se que o primeiro trimestre de 2022 será de redução na receita com o turismo, mas 

o trade está otimista e espera que o segundo semestre retome o rumo novamente.  

Estimativas da retomada do fluxo internacional, apenas a partir de 2024, segundo cenários 

pessimistas. No cenário otimista, a retomada terá início em 2023, desde que a situação da 

pandemia seja controlada.  

 

4.4.1 SOBRE MEGATENDÊNCIAS E TENDÊNCIAS 

Nunca se falou tanto em megatendências e tendências, mas também nunca se perdeu o 

controle dos cenários como após a pandemia. De qualquer forma, as megatendências 

apontadas não foram alteradas a partir da pandemia, elas já existiam e foram aceleradas a 

partir de 2020. As tendências de viagens sofreram alterações nos 3 períodos considerados 

para a análise: pré-pandemia, pandemia e pós-vacina. (Figura 15) 

Em 2022, as principais tendências de viagens serão: Workcation ou Bleisure, Viagens para 

destinos com atividades ao ar livre, Priorização de viagens nacionais, Staycation, Turismo de 

Experiência e Responsável, Turismo de luxo e alto padrão, Viagens multigeracionais, Uso de 

tecnologias, Economia compartilhada e, transversalmente, a tendência do Melhor custo x 

benefício atrelada aos cenários econômicos.  

As tabelas com as explicações sobre as tendências com foco em turismo podem ser 

encontradas no Anexo 8.  
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Figura 15: Resumo das tendências gerais e com foco em viagens 

 

 

Sobre os hábitos de consumo e as gerações  

As transformações vividas pelo mundo a partir da internet impactaram a forma como as 

pessoas passaram a consumir os produtos e serviços, e o maior desafio foi a adequação do 

marketing e da comunicação a essas mudanças.  

A confiança do consumidor antes da internet e das redes sociais era vertical. Ele era muito 

suscetível à publicidade e ao marketing, de forma verticalizada e hierárquica. O consumo no 

Marketing 4.0/5.0 é espiral, a maioria dos consumidores passou a confiar mais em opiniões 

de desconhecidos a partir de posts na internet ou avaliações (reviews) do que nas publicidades 

das empresas ou dos destinos turísticos.  

Um dos resultados dessa mudança é o crescimento do Tripadvisor e do Yelp, ambas 

plataformas digitais ou sites voltados para avaliações de estabelecimentos comerciais e 

experiências pelos consumidores, criando uma grande comunidade de “avaliadores” e, 

consequentemente, influenciadores de escolhas.  
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A conectividade, apreciada pelos nativos digitais, ou geração Z, vai além de estar conectado 

por um dispositivo móvel do qual a internet é apenas uma ferramenta de acesso à 

comunicação. Em outro nível, a conectividade experiencial fornece uma experiência superior 

nos pontos de contato entre os consumidores e as marcas, muito mais profunda e impactante, 

mas é a conectividade social que é o nível supremo, visto que, fazer parte de uma comunidade 

de consumidores pode mudar o fundamento-chave do marketing tradicional – o próprio 

mercado.  

A pandemia trouxe à luz essa conectividade experiencial e social, dados do relatório da   Price 

Waterhouse Coopers (PWC) 3 em dois momentos – pré e pós distanciamento social na 

pandemia — apontou que 63% dos entrevistados estavam fazendo mais compras de mercado 

online ou por telefone, 86% estão propensos a manter esse comportamento após o fim do 

distanciamento social e 45% estão fazendo mais compras de itens não alimentares por 

dispositivos móveis.  

Os hábitos de consumo estão intrinsecamente vinculados ao comportamento geracional. 

Desta forma, é preciso compreender as gerações e como elas vivem até chegar ao momento 

presente com as mudanças ocasionadas pela pandemia.  

A partir da análise de todos os perfis de demanda avaliados durante este projeto, foi 

identificado que os Millennials (com idade entre 27 e 42 anos) são a geração que mais viaja 

no estado de São Paulo, e possui o perfil de consumo chamado Equilibrista4, que busca fazer 

escolhas inteligentes para conseguir consumir tudo o que quer. Mesmo com o orçamento 

apertado, gosta de sair com os amigos e socializar.  A realização profissional é o seu principal 

objetivo de vida. Responsável pelas compras da casa, esse perfil foi bastante impactado pela 

crise, então, preocupa-se bastante com o aumento do custo de vida e com a educação. Em 

casa, se diverte assistindo TV e adora interagir nas redes sociais. Propagandas de rua e na 

 
3 PWC. Global Consumer Insights Survey 2020. The consumer transformed. 2020. Disponível em: 
<https://www.pwc.com/gx/en/consumer-markets/consumer-insights-survey/2020/consumer-insights-survey-
2020.pdf>. Acessado em: 28 jan. 2022 
 
4 CONSUMIDOR Moderno. Os cinco perfis do consumidor no Brasil, segundo a Nielsen. 21/06/2019. Disponível 
em: <https://www.consumidormoderno.com.br/2019/06/21/cinco-perfis-consumidor/.>. Acessado em: 28 jan. 
2022.  
 

https://www.pwc.com/gx/en/consumer-markets/consumer-insights-survey/2020/consumer-insights-survey-2020.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/consumer-markets/consumer-insights-survey/2020/consumer-insights-survey-2020.pdf
https://www.consumidormoderno.com.br/2019/06/21/cinco-perfis-consumidor/
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internet costumam chamar a sua atenção e, na hora de comprar, gosta de olhar com atenção 

todos os folhetos e catálogos que recebe, além de não pensar duas vezes antes de mudar de 

loja para aproveitar uma boa promoção. Costuma comprar mais que o previsto e paga tudo 

com o cartão de crédito, mas não faz compras online.  

 

Sobre o consumo de viagens no pós-vacina  

O caminho de compra do consumidor até pouco tempo poderia ser considerado linear, o novo 

caminho é espiral, isso inclui a compra de viagens. As decisões de compra focadas na 

motivação da viagem sempre dependeram de fatores como: o estilo de vida e personalidade 

do viajante, as experiências já vividas em outras viagens, a companhia de viagem, o preço, as 

recomendações e o tempo disponível. A partir da economia digital, foram incorporadas novas 

influências que impactam nas motivações.  

Com a chegada da tecnologia e a rapidez como tudo hoje ocorre na internet, esses fatores 

seguem existindo, mas estão ficando muito mais influenciáveis do que antes. Assim, a 

mudança de ideia na decisão da compra ocorre muito rapidamente, inclusive com devolução 

total do valor já pago, tornando isso um diferencial competitivo nos meios de hospedagem ou 

em companhias aéreas, principalmente com os cenários de instabilidade trazidos pela 

pandemia.  

A complexidade do comportamento do consumidor de viagens para decidir a compra foi 

apresentado por Swarbrooke (2002)5 e pode ser visto na Figura 16. 

 
5 SWARBROOKE, John; HORNER, Susan. O comportamento do consumidor no turismo. SãoPaulo: Aleph, 2002. 
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Figura 16: Complexidade do comportamento do consumidor de viagens – Demanda  

 

Fonte: Swarbrooke (2002, p. 110), com adaptações da consultora 

 

O consumidor de viagens de lazer sofre muitas influências internas e externas que impactam 

a escolha até que a compra seja efetivada, hoje de forma espiral como mencionado 

anteriormente.  

Mas, o mundo mudou, a tecnologia, redes sociais e inovações disruptivas estão provocando 

uma mudança nos hábitos de consumo, como já foi apresentado, onde se nota que as forças 

horizontais, que são inclusivas e sociais, ultrapassaram as forças verticalizadas (exclusivas e 

individuais). Ou seja, a força da comunidade em fóruns e redes sociais, dos círculos sociais e 

do “boca a boca” são as principais influências atualmente.   

E essas mudanças foram promovidas pelo perfil dos consumidores e como eles começaram a 

mudar seus valores e conceitos. A Figura 17 apresenta a evolução da demanda e seus valores 

utilizando os conceitos de Kotler de Marketing 1.0 a 5.0, e foi adaptada pela consultora para 

retratar o consumidor de turismo.  
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Figura 17: A evolução da demanda por Kotler, adaptado para o turismo  

 

Fonte: Kotler (2012, 2021), adaptação da consultora6  

 

Os consumidores de viagens seguirão algumas tendências para viajar depois de vacinados 

prezando pela saúde e bem-estar, querem viajar para relaxar e descansar, o principal 

segmento escolhido é Sol e Praia, irão buscar os melhores preços e promoções e irão 

concentrar suas viagens no Brasil.  

As viagens para serra, campo, montanha e interior seguirão sendo priorizadas, assim como 

atividades ao ar livre e ecoturismo. Além de estar na praia, os turistas vão querer fazer viagens 

culturais, envolvendo visita a atrativos culturais e apreciar a gastronomia local.  

Nesse mundo pós-vacina, os turistas estarão mais preocupados com valores éticos, morais e 

sociais, o que fará com que favoreçam os empreendedores locais, não só quando viajam, mas 

na sua rotina do dia a dia. As compras só serão feitas, sejam elas de produtos ou serviços e 

isso inclui o turismo, em empresas ou destinos que estejam alinhados com seus valores 

pessoais.  A sobrecarga de reuniões, encontros e aulas virtuais durante a pandemia impactou 

 
6 Essa figura não poderá ser reproduzida sem autorização da consultora.  
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muito a qualidade de vida e do sono de muitas pessoas, o detox digital foi essencial em alguns 

momentos, assim como o cuidado com a saúde mental.  

Sem dúvida, o consumidor de viagens do pós-vacina é muito mais consciente, empático, 

preocupado com o autocuidado e com o desenvolvimento local. Isso será refletido 

diretamente nas viagens e na forma como se promovem os destinos. A oferta terá que se 

adequar a esse novo turista, que buscará por experiências memoráveis e responsáveis.  

 

4.4.2 POSICIONAMENTO DE MERCADO 

O posicionamento atual do estado de São Paulo, apontado no Plano Turismo SP 20-30 — de 

ser um destino do turismo do futuro — ainda está longe de ser alcançado, porque, além da 

demanda e do trade turístico não reconhecerem as vantagens competitivas do estado 

(localização geográfica que facilita o acesso e o fluxo de turistas tanto por transporte aéreo 

como pelo rodoviário, unida com a diversidade de oferta turística, concentrada em três 

principais segmentos e a alta qualidade da infraestrutura dos serviços e equipamentos 

turísticos), o próprio estado não vem trabalhando a inovação e o uso da tecnologia nas 

experiências do turista ou na geração de inteligência competitiva. Alguns dos principais 

destinos concorrentes já se destacam em inovação e uso de tecnologia, como: Minas Gerais, 

Santa Catarina, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Norte.    

A Setur/SP vem refletindo sobre estratégias e implementando ações, as quais, ao mesmo 

tempo em que resguardaram o turismo durante a crise, possibilitaram a reorganização e 

promoção dos ambientes econômicos, sociocultural de maneira sustentável.  

Existe espaço para crescimento e competitividade dos agentes econômicos do turismo no 

estado. Além disso, é um destino atrativo, diverso e seguro aos turistas, características 

determinantes para ser bem-sucedido, mas com uma grande variedade de concorrentes 

nacionais.   

É preciso deixar clara qual a real vantagem competitiva do estado a partir de seu 

posicionamento, e realizar um trabalho intenso de construção de uma imagem positiva com 

base em seus atributos diferenciais.  
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Para isso, como parte da definição do posicionamento de mercado foi apresentada a análise 

SWOT, onde se apontaram as forças, os pontos de atenção, as oportunidades e ameaças sobre 

o estado de São Paulo como destino turístico. 

A análise SWOT (Strenghts – Weakness – Oportunities – Threats) que será apresentada a seguir 

contempla o diagnóstico feito a partir de estudos e pesquisas em fontes secundárias no 

decorrer deste projeto e, principalmente, em fontes imprescindíveis para a conclusão deste 

trabalho como: Plano Turismo SP 20-30, o Plano de Retomada do Turismo e o Plano de 

Regionalização do Turismo (em elaboração). 

 

Figura 18: Análise SWOT - estado de SP como destino turístico 

Fo
rt

al
ez

as
 

Governança e Economia  

• O estado de SP é o eixo dinâmico da economia nacional e tem 
posto em prática ações para mitigar impactos da pandemia. 
Principalmente na cidade de São Paulo, uma cidade global.  

• Maior agilidade nas ações para a recuperação econômica, a 
partir de criação de linhas de crédito e programas específicos 
com foco no turismo.  

• Recuperação rápida dos postos de trabalho no turismo e 
cenário otimista para 2022.  

• Ampliação dos programas de captação de investimentos 
turísticos, como InvestSP e Central do Investidor Paulista.  

• Criação dos distritos turísticos para ampliar os investimentos 
regionais.  

• PIB do turismo no estado superou o do Brasil em 2019.  
• Entidades como COMTUR, CONTURESP, APRECESP 

participam ativamente dos debates e definições sobre o 
turismo. 

• Existência de legislação que ampara e regulariza as atividades 
turísticas.  

Inovação e Inteligência competitiva no turismo  

• Criação do Politurismo – hub de inovação e educação.  
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• Criação do CIET – painéis, relatórios, capacitação de gestores 
sobre coleta e análise de dados, estabelecimento de parcerias 
com empresas inovadoras e gestão pública. 

Oferta  

• Diversidade e qualidade de produtos turísticos.  
• Qualidade de equipamentos turísticos.  
• Qualidade da infraestrutura básica e do turismo.  
• Hospitalidade e segurança ao turista.   
• Atendimento de qualidade por parte das agências receptivas 

e guias.  
• Diversidade cultural contemplando: gastronomia, 

patrimônios históricos, comunidades tradicionais, saberes e 
fazeres, artesanato, arte, economia criativa, entre outros. 

• Diversidade natural contemplando: cenários paisagísticos, 
ruralidade, áreas naturais, unidades de conservação, 
parques, faixa litorânea inserida na Mata Atlântica, entre 
outros.  

Acesso  

• Facilidade de acesso, com rodoviárias e aeroportos bem 
estruturados. 

• Ampliação de trechos em rodovias.  
• Bom relacionamento com concessionárias para 

monitoramento do fluxo e alimentação dos painéis do CIET.  
• Criação de projetos para ampliar a conectividade regional, 

como a ciclovia do distrito turístico Serra Azul.  

 

Po
nt

os
 d

e 
at

en
çã

o 
 

Governança  

• Necessidade de aprimorar o DADETUR. 
• Fomentar a participação dos municípios no programa de 

Regionalização. 

Sustentabilidade 

• Importante a criação de programas e legislação com foco em 
sustentabilidade, para a conservação e preservação de áreas 
naturais.   
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• Necessidade de fomentar projetos de novas economias: economia 
circular e economia criativa como forma de melhorar as condições 
sociais de comunidades vulneráveis e as condições ambientais a 
partir de temas como uso de plástico único, gestão de resíduos, 
uso de energia limpa nos equipamentos turísticos. 

Inovação e Inteligência competitiva no turismo  

• Necessidade de ampliar os recursos destinados à realização de 
pesquisa de demanda, com o objetivo de obter série histórica para 
análise.  

• Faltam projetos de inovação/tecnologia para coleta de dados do 
setor e dos turistas que possam ser usados para gerar inteligência 
competitiva.    

• Necessidade de elaborar projetos com foco em inovação para 
melhorar a experiência do turista nos destinos paulistas.  

• Fortalecer o CIET. 
• Melhorar a divulgação do programa Politurismo e os resultados 

obtidos até o momento.  

Oferta  

• A oferta do estado de SP é pouco conhecida pela demanda 
potencial. O fluxo é concentrado na capital. 

• Visitar e ficar na capital está no imaginário da demanda potencial, 
por desconhecimento, os turistas não visitam outros locais a partir 
da capital.  

•  Os preços são caros e os produtos são pouco qualificados – 
segundo o mercado intermediário.  

• Necessidade de criar e promover produtos que ofereçam uma 
experiência inovadora e responsável que contemplem o novo 
perfil de turistas, multigeracionais, preocupados com 
biossegurança, com o meio ambiente e com aspectos sociais.  

• Desconhecimento da diversidade da oferta dos destinos paulistas 
pela demanda e pelo mercado intermediário. 

• Diferentes categorias no turismo paulista, que não ajudam a 
estabelecer prioridades, principalmente em relação a 
comunicação e marketing: Estâncias Turísticas, MITs, Distritos 
Turísticos, Rotas Cênicas, Rotas Gastronômicas.  

• Muitas áreas no estado possuem vocação para atividades 
turísticas, mas se encontram subaproveitadas, assim como 
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diversas localidades que já são destinos turísticos, mas que 
demandam melhorias.  

Demanda   

• Faltam dados atualizados sobre o perfil da demanda real do 
estado.  

• Faltam dados atualizados sobre o perfil da demanda potencial do 
estado.  

• A demanda que circula é baseada em visitantes do próprio estado 
de São Paulo.  

Comunicação e Marketing 

• Necessidade de elaboração de um plano estratégico de marketing 
e comunicação que seja orientador para as campanhas e melhore 
a imagem do destino.  

• O Programa SP PRA TODOS, que contempla a campanha de 
marketing SP PRA TODOS, precisa ter um conceito mais focado na 
segmentação turística, mercados-alvo prioritários, personas. É 
muito abrangente, sem ações indicadas, nem monitoramento de 
resultados.   

• Falta um programa mais robusto de apoio à comercialização, 
incentivando a qualificação e capacitação do trade para venda, 
realização de viagens de familiarização e aproximação da Setur/SP 
ao trade turístico nacional e paulista.  

• É necessário priorizar e atingir os mercados-alvo a partir de 
campanhas de promoção.  
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ad
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• Valorização do dólar e do euro possibilitam dois cenários positivos: 
1) índices positivos de vacinação no estado de SP possibilita a 
retomada do fluxo dos turistas internacionais; 
 2) como está mais caro viajar para fora do Brasil, o turismo 
nacional está fortalecido com uma demanda potencial reprimida.  

• Companhias aéreas retomando os voos para o estado.  
• Guerra na Europa possibilita o aumento de viagens nacionais. 
• Crescimento pela busca de destinos que ofereçam atividades ao ar 

livre, como: ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural.  
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• Qualificação dos destinos concorrentes, principalmente no que diz 

respeito ao uso de inovação e tecnologia na inteligência 
competitiva e análise de dados usados em campanhas de 
comunicação e marketing. 

• Pandemia e novas variantes que podem impactar o deslocamento 
novamente. 

• Custo do combustível que impacta diretamente no preço dos voos.  
• Forte crise econômica no Brasil, alta inflação e perda do poder de 

compra dos brasileiros, o que faz com que as viagens não sejam 
prioridade.  

Elaboração própria, 2022 

Como pode ser visto na análise SWOT, apesar de o estado de São Paulo ser um destino com 

muitas fortalezas, principalmente no que diz respeito à estrutura e qualidade da oferta 

turística, ela é conhecida prioritariamente pelos próprios turistas paulistas. O que é oferecido 

pelos destinos não é conhecido por meio das campanhas de promoção e comunicação, como 

já apontado nas pesquisas com a demanda real e potencial analisadas neste projeto, mas pela 

publicidade do boca a boca, amigos e parentes e indicações na internet.  

Foi citado pelo mercado intermediário, em pesquisa para o Plano de Regionalização, que os 

motivos para não comercializar ou operar destinos em São Paulo são: a ausência de demanda, 

a falta de integração ou mesmo a dificuldade em encontrar parceiros, a falta de atratividade 

dos roteiros, a baixa qualificação dos produtos, os preços altos ou mesmo o baixo 

entendimento da cadeia de comissionamento.  

A inovação e a tecnologia, tanto para melhorar a experiência do turista, como para coletar 

dados sobre a demanda e os serviços/equipamentos turísticos, não são utilizadas como 

deveriam. Os dados apresentados na página do CIET, que são disponibilizados gratuitamente, 

poderiam ser mais bem aproveitados pelos municípios para o planejamento estratégico e de 

promoção.  

Poucos municípios possuem dados atualizados da demanda real, e é quase inexistente dados 

da demanda potencial. Sem dúvida, é preciso melhorar o uso dos dados com o objetivo de 

criar inteligência competitiva do turismo paulista, principalmente utilizá-los nas estratégias de 

comunicação e promoção, visto que não existe um Plano de Marketing Turístico vigente. 
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Existe uma complexidade conceitual que é ampliada para os âmbitos político e estratégico em 

relação ao turismo no estado de São Paulo. Várias classificações e categorizações de destinos 

turísticos foram criadas: regiões turísticas, distritos turísticos, Estâncias turísticas, Municípios 

de Interesse Turístico (MITs), rotas turísticas (cênicas ou gastronômicas). Essa complexidade 

dificulta o entendimento sobre o que é prioritário dentro de estruturação e comercialização 

dos destinos paulistas.   

Apesar dessa complexidade, alguns destinos e segmentos se destacam como estratégicos e 

que foram utilizados nas estratégias produto–mercado.  

A partir de todos os dados levantados em fontes secundárias para este projeto, os principais 

segmentos para a demanda real /potencial e mercado foram: Sol e Praia com destaque, 

seguido por Cultural, Ecoturismo e Rural. Os parques temáticos/aquáticos em algumas fontes 

apareceram com a mesma relevância que o Cultural.  

A partir do cruzamento de alguns indicadores elaborados pela consultora e apresentados na 

Figura 19 foram priorizados os seguintes segmentos para a elaboração das estratégias de 

comunicação: Sol e Praia/Náutico, Aventura/Ecoturismo e Rural e Cultural.  
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Figura 19: Cruzamento de destinos/produtos e segmentação 

 

Elaboração própria, 2022 

A aproximação das análises da demanda com a oferta indica que os produtos turísticos 

paulistas ofertados pelos operadores/agências emissivas do Brasil estão concentrados em 

poucos destinos turísticos. Em alguns casos, é possível observar que os meios de hospedagem 

lideram a atratividade do destino e não os atributos naturais e/ou culturais, que entram como 

oferta complementar, como é o caso de Olímpia.  

A partir do diagnóstico com base na análise da Figura 19, foram selecionados os principais 

destinos turísticos atualmente mais estruturados ou emergentes, com maior visibilidade 
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para o mercado, nos segmentos priorizados, que seriam considerados os destinos estrela de 

atração de fluxo de visitantes para o estado a partir das estratégias de comunicação, que 

foram chamados de destino estrela são: Brotas, Campinas, Campos do Jordão, Guarujá, 

Ilhabela, Olímpia, Santos e São Paulo (capital) e Ubatuba.   

Isso não significa que os outros destinos não serão promovidos pela Setur/SP, mas o esforço 

de comunicação em uma primeira etapa será concentrado nestes destinos estrela.  

Sobre os destinos concorrentes 

O posicionamento de mercado exige que o destino seja analisado em relação aos seus 

concorrentes, essa imagem comparativa deve ser trabalhada a longo prazo. A partir de 

pesquisas em fontes secundárias, estudos e pesquisas realizadas por buscadores de viagens 

sobre os principais destinos procurados na internet, foram identificados os seguintes 

concorrentes nacionais para o mercado do estado de São Paulo por segmento turístico: 

Figura 20: Concorrentes por segmento turístico  

Segmento turístico Estados concorrentes 

Sol e Praia/Náutico  Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Norte, Santa Catarina   

Ecoturismo e Turismo de 

Aventura/Turismo Rural  

Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul   

Parques Temáticos Ceará, Goiás, Paraná, Santa Catarina 

Saúde e Bem-estar Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul 

Religioso  Bahia, Minas Gerais 

Cultural Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro 

Elaboração própria, 2022 

As informações relevantes sobre os destinos concorrentes apresentados podem ser 

encontradas no Anexo 9.  
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Sobre os mercados-alvo com foco na comunicação  

Como resultado das pesquisas de demanda real obtidas nos 11 municípios prioritários, o local 

de residência principal entre os turistas respondentes nos destinos turísticos paulistas foi o 

estado de São Paulo, com predominância de turistas da cidade de São Paulo, e muitos do 

entorno dos destinos, o que indica que, antes da pandemia, o turismo de proximidade já era 

uma tendência. Ou seja, a maioria dos turistas que viaja no estado de São Paulo são residentes 

no próprio estado. Em alguns casos apareceram turistas de estados considerados limítrofes 

aos destinos, respectivamente Paraná e Minas Gerais. Lembrando que esses municípios 

considerados prioritários abrangem praticamente todas as regiões turísticas, o que deixa 

muito genérico o recorte de mercados-alvo, mas foi possível identificar que o fluxo turístico 

predominante é regional.  

Segundo Dados e Fatos 2019 da Secretaria de Turismo da Cidade de São Paulo7, os principais 

estados emissores de turistas que vêm a lazer para a cidade de São Paulo são: São Paulo, 

Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Também aparece o estado do Rio 

Grande do Sul, principalmente com foco em estudos. 

No relatório apresentado pelo CIET em 31.01.20228, Recife, capital de Pernambuco, apareceu 

como uma das principais origens de voos para São Paulo em dezembro de 2021, junto com 

Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília-DF.  

O departamento de Marketing da Setur/SP solicitou que a pesquisa de demanda potencial, 

apresentada no produto 3, fosse realizada em alguns estados considerados como estratégicos 

e potenciais para o estado de São Paulo, em complemento àqueles que já são mercados-alvo 

consolidados porque possuem boa conectividade aérea e público aderente ao perfil de 

turistas de interesse do estado: Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Rio Grande do Sul.  

 
7 Disponível em: https://www.observatoriodeturismo.com.br/pdf/DADOS_FATOS_2019.pdf . Data de acesso: 
25.01.22 
8 Disponível em: https://www.turismo.sp.gov.br/infograficos-janeiro. Data de acesso: 31.01.22 

https://www.observatoriodeturismo.com.br/pdf/DADOS_FATOS_2019.pdf
https://www.turismo.sp.gov.br/infograficos-janeiro
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Desta forma, a partir do cruzamento entre as fontes, os mercados-alvo que serão usados para 

as estratégias de comunicação são: Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas 

Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Sul e o próprio estado de São Paulo. 

Figura 21: Mapa de mercados-alvo para a comunicação 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2022.  
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4.5 RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS 
 

As estratégias de desenvolvimento do turismo no estado de São Paulo podem ser encontradas 

no Plano Turismo SP 20-30, finalizado em outubro de 2020, ano que teve início a pandemia. 

Os objetivos, metas e ações traçadas no plano, apesar de serem abrangentes, sem muito 

detalhamento operacional e tático, estão em alinhamento com a Agenda 2030 e os ODS – 

Objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas).  

O plano, com horizonte desafiador de 10 anos, foi criado em um cenário de incertezas e de 

instabilidade política e econômica, principalmente para o setor turístico, um dos mais 

impactados pela pandemia. É necessário que o plano esteja em constante revisão e adequação 

não apenas pela dinâmica imposta pela pandemia, mas também pelos diversos aspectos de 

micro e macro ambientes comuns aos destinos turísticos.    

Uma das 5 diretrizes do plano é Marketing e Comunicação, cujo objetivo estratégico 

considera modernizar e ampliar as estratégias de marketing e comunicação de destinos, 

produtos e serviços turísticos ofertados no estado de São Paulo nos níveis municipal, 

regional, nacional e internacional.  

Algumas metas para esta diretriz com o horizonte de 2030 foram determinadas, como, 

ampliar o fluxo de viagens de negócios e eventos; crescimento de 50% do fluxo turístico 

receptivo em viagens de lazer; crescimento de 50% da demanda turística internacional; 

crescimento de número de viagens, roteiros e produtos turísticos em São Paulo; presença 

consistente e estável do destino SP nos canais de comunicação digital; consolidação da marca 

e da identidade turística do estado de São Paulo; crescimento do PIB do Turismo em mais de 

5% até 2022, crescimento da economia e do volume do turismo e crescimento do número de 

empregos nas ACT em 15% até 2030. 

Apesar de estarem apresentadas como metas da diretriz de Marketing e Comunicação em 

nível estadual, elas necessitam de uma sinergia entre a Setur/SP, outras secretarias da gestão 

municipal, e dos atores do turismo de forma geral. 

Considerando que o Marketing é o processo social e gerencial por meio do qual indivíduos e 

grupos obtêm aquilo de que necessitam e desejam por meio da criação e troca de produtos e 
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valores9, elaborado pelo Marketing Mix, que é formado pelos 4Ps (Produto, Preço, Praça 

(distribuição) e Promoção), a comunicação entra como uma das ferramentas de promoção.  

As estratégias de marketing para produtos tangíveis seguem regras muito claras, 

principalmente no que se refere aos 4Ps. Por exemplo, você tem a necessidade de comprar 

uma geladeira, as opções de mercado são transparentes, você pesquisa o preço, os modelos, 

os canais de venda, efetua o pagamento e recebe o produto em sua casa.  

Para o turismo, que é um produto intangível, o conceito de Marketing Turístico10, apesar de 

ter os mesmos componentes do Marketing tradicional, precisa ir além de definir estratégias 

de um produto. É imprescindível compreender as necessidades, sonhos e expectativas dos 

turistas sem ter controle de todo o processo até o retorno dele para sua residência habitual. 

Esse é o maior desafio quando se fala em Marketing Turístico porque o sucesso das estratégias 

estabelecidas depende de ter claro o posicionamento estratégico do destino, além dos 

objetivos que se quer alcançar com essas estratégias.  

Além disso, a compra depende também da eficiência da cadeia produtiva do turismo, que é 

corresponsável pela promoção e divulgação do destino e necessita estar alinhada com o 

posicionamento estratégico e a visão de futuro definidos previamente. Vale ressaltar que esse 

projeto não tem como objetivo ser um Plano de Marketing Turístico, mas sim, um documento 

de recomendações estratégicas sobre a demanda e os canais de comunicação e processos 

promocionais, de modo a apoiar o departamento de Marketing da Setur/SP na condução do 

programa SP PRA TODOS e/ou outras campanhas/estratégias em andamento, como 

orientação para concretizar as metas de Marketing e comunicação indicadas no Plano Turismo 

SP 20-30.  

Isto posto, para a elaboração das recomendações estratégicas de comunicação foi necessária 

a realização de um diagnóstico das ferramentas utilizadas atualmente pela Setur/SP para 

promoção do destino aos turistas contemplando as mídias digitais (online) e as mídias 

 
9 KOTLER, P; Princípios de marketing. Rio de Janeiro: Prentice-Hall, 1993 
10 Marketing Turístico por Kotler e Armstrong (1999): é a função que identifica as necessidades e os desejos do 
turista, determina quais os mercados emissores alvos que o destino pode melhor servir e planeja produtos, 
serviços e roteiros de viagens adequados a estes mercados. 
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tradicionais (offline) que serviu como base para a macroestratégia de mídias digitais – 

inovação e conteúdo. 

Com a contextualização sobre as grandes tendências e mudanças na forma de consumo geral 

e de viagens, impactadas pela pandemia ou não, estão as influências que determinam e 

auxiliam no processo da compra e na economia digital mudando a forma como o turismo deve 

se promover.  

A partir do diagnóstico e o prognóstico apresentados durante o projeto foram feitas as 

recomendações estratégicas divididas em: Macroestratégias, que abrangem estratégias por 

subtemas relacionados diretamente à comunicação falando sobre produtos, mercado e canais 

como: Inteligência Competitiva, Estruturação da Oferta Turística e Apoio à comercialização 

e, Mídias Digitais – Inovação e Conteúdo. 

Após a apresentação das recomendações de Macroestratégias, serão apresentadas as 

recomendações estratégicas dirigidas à demanda, a partir das personas utilizando a estratégia 

segmento x mercado.  

As macroestratégias estão divididas em três grandes temas: Inteligência Competitiva e 

Mercadológica, Estruturação da Oferta Turística e Apoio à comercialização e, Mídias Digitais 

– Inovação e Conteúdo.  

Foram sugeridas ações de comunicação que impactam diretamente a comunicação dos 

destinos turísticos paulistas, atuando de maneira transversal às estratégias dirigidas para os 

públicos-alvo.  
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4.5.1 MACROESTRATÉGIAS  
 

Macroestratégia – Inteligência Competitiva e Mercadológica 

Justificativa: A coleta de dados confiáveis com metodologia unificada, produção e 

disseminação de conhecimento são passos essenciais para começar o ciclo virtuoso da 

Inteligência Competitiva e Mercadológica do turismo paulista. Apesar dos avanços do CIET 

nesse caminho, ainda há muito que trilhar nos destinos para que se conheça a demanda real 

e potencial possibilitando a criação de um planejamento estratégico de Marketing Turístico 

embasado em dados e informações que apoie a tomada de decisões estratégicas, tanto da 

gestão pública como da cadeia produtiva e atores locais.  

 

Figura 22: Ciclo de Inteligência Competitiva 

 

Fonte: https://setting.com.br/blog/estrategia/inteligencia-competitiva/ 
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Figura 23: Macroestratégia de comunicação – Inteligência Competitiva e Mercadológica 

 

Elaboração própria, 2022 
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Macroestratégia – Estruturação da Oferta Turística e Apoio à comercialização  

Justificativa: É necessário que se pense na oferta turística de forma holística quando o assunto 

é marketing. Deverão ser contemplados todos os elementos e relações, principalmente os 

relacionados à segmentação e regionalização. A segmentação pelo mercado fomenta a 

qualificação do destino e a regionalização permite que os destinos turísticos que estão em 

estruturação e orbitam no entorno dos destinos já estruturados sejam impactados, e esses 

componentes bem estruturados ampliam a experiência do turista na região que ele vai visitar. 

Durante o diagnóstico realizado para esse projeto, foi possível identificar a falta de 

comunicação com o mercado intermediário por parte da Setur/SP, o que impacta diretamente 

nas vendas do destino, porque a divulgação de um destino não se sustenta apenas por 

informações sobre a sua imagem e seus atrativos.  

O Marketing Mix é composto por 4 elementos centrados em atender a necessidade do 

público-alvo: Produto (o que), Preço, Praça/distribuição (onde) e Promoção, que é o último a 

se fazer. Por isso, são necessários produtos turísticos estruturados pela cadeia produtiva para 

compor a estratégia de comunicação, pois só se promove aquilo que se pode vender.  

A pergunta que deve ser respondida pelos atores do turismo é: vou promover o que para 

quem? 
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Figura 24: Macroestratégia de Estruturação da Oferta turística e Apoio à comercialização 

 

Elaboração própria, 2022 
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Macroestratégia – Mídias digitais – inovação e conteúdo  

Justificativa: A internet hoje é a principal ferramenta do processo de comercialização de 

destinos e produtos turísticos, como diagnosticado, tanto a busca de informações como a 

compra/reserva de viagens estão ocorrendo prioritariamente no ambiente digital. Por isso, é 

de extrema relevância a estratégia de Marketing de Conteúdo nas mídias digitais.  

É necessário que a Setur/SP faça a pergunta: PARA QUEM? Ter clareza do público que se quer 

atingir nas mídias digitais é essencial para a realização do objetivo estratégico. Divulgar tudo 

para todos é o mesmo que não divulgar para ninguém. Além disso, estudos apontados nesse 

relatório indicam que a promoção do destino com distribuição orgânica, apesar de ter 

resultados positivos segundo o Marketing da Setur/SP, pode demandar um esforço maior para 

atingir o público que se almeja e às vezes nem atingir.  

A Setur/SP faz a gestão de conteúdo de dois perfis de cada canal de mídia digital, um 

denominado institucional e outro promocional, com conteúdo similar e sem direcionamento 

de segmentação de público x conteúdo. Esse tipo de estratégia pode dispersar a audiência e 

não atingir o público de forma eficaz com o objetivo de conversão.  

O conteúdo no Marketing 4.0 deve ser humanizado, com foco em experiências autênticas nos 

segmentos prioritários do destino. As informações devem estar acessíveis por meio de sites, 

blogs e mídias sociais de forma ágil e intuitiva.  As recomendações contempladas nessa 

macroestratégia visam promover a assertividade no uso das ferramentas digitais de 

comunicação com o objetivo de consolidar o posicionamento estratégico de mercado e 

consequentemente o aumento de fluxo de turistas nos destinos paulistas de maneira 

qualificada. 
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Figura 25: Macroestratégia - Mídias digitais – inovação e conteúdo 

 

Elaboração própria, 2022 
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4.5.2 ESTRATÉGICAS COM FOCO NAS PERSONAS 

 O Marketing turístico é a função que identifica as necessidades e os desejos do turista, 

determina quais os mercados emissores alvos que o destino pode melhor servir, e planeja 

produtos, serviços e roteiros de viagens adequados a estes mercados. (Kotler e Armstrong, 

1999). 

Nessa definição de Marketing Turístico estão presentes todos os componentes para que a 

promoção seja eficaz: demanda (turista) – para quem?; mercados-alvo- onde?; e produtos 

turísticos – o que?.  

É comum em um destino turístico ocorrer a estruturação da oferta sem dados da demanda. 

Quando chega ao momento da promoção turística, que é um item do composto do Marketing 

Turístico que visa conduzir o consumidor ao processo de compra, se nota que não se sabe qual 

o perfil de quem deve ser atingido, tornando, assim, a promoção ineficiente.  

A promoção turística abrange várias ferramentas e técnicas, em especial, aquelas que 

abordam "como" a promoção será feita com o consumidor. Considerando que a base deste 

estudo é a demanda, as recomendações estratégias apontadas estão centradas nas personas. 

Em primeiro lugar, uma das macroestratégias de comunicação para o estado de São Paulo é o 

Marketing de Conteúdo em mídias digitais, que utiliza as personas como público-alvo das 

campanhas e, segundo porque o Marketing Turístico ocorre a partir da compreensão das 

necessidades e desejos desse turista. (ver Figura 26) 

Figura 26: Público-alvo como foco da estratégia de comunicação 

 

Fonte: Ministério do Turismo, 2010. Adaptado pela consultora. 
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Após a definição do público-alvo, e isso inclui o local onde reside, o destino tem que informar 

ao mercado-alvo da sua existência. É preciso promover a imagem do destino para depois 

posicioná-lo a partir de seus atributos e vantagens competitivas, criando o que se chama 

atração. Com o uso da comunicação e das ferramentas de promoção, o destino começa a 

motivar a demanda potencial com o objetivo de induzir à compra, que é a fase da ação. E não 

basta apenas atualmente que o turista visite o destino e tenha suas expectativas satisfeitas, é 

importante que além de retornar, ele recomende a amigos e parentes, ou nas mídias sociais.  

Figura 27: Processo básico de comunicação nas etapas de promoção de um destino turístico 

 

Fonte: Petrocchi, 2004 

 

Esse processo de comunicação deve ser adaptado ao tipo de público que se quer atingir – ou 

público-final, como os turistas, ou o público intermediário, como o trade turístico e a imprensa 

e influenciadores digitais.  

Para o estado de São Paulo foram criados 5 perfis de personas, com base em 3 segmentos 

prioritários que serão trabalhados nas recomendações estratégicas já apresentados 

anteriormente: Aventureiros, Ecopraianos, Família relax, Curioso relax e Explorador.  

A partir do cruzamento desses perfis com os dados referentes à segmentação, produtos e 

mercados-alvo, foram estabelecidas estratégias de promoção, apresentadas nos quadros a 

seguir.  
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Os destinos estrela contemplados nos quadros, foram extraídos a partir do cruzamento de 

várias análises, considerando os destinos estruturados e emergentes do Plano de 

Regionalização do Turismo (em elaboração). Esses dados podem ser vistos na Figura 19 . 

Reforçando o que foi dito anteriormente, isso não significa que os outros destinos não serão 

devem ser promovidos pela Setur/SP, mas o esforço de comunicação, incluindo orçamentário, 

em uma primeira etapa deverá ser concentrado nestes destinos, que são os que possuem 

maior potencial de atração de fluxo de turistas segundo os critérios avaliados.  

Ressalta-se que esse não é um plano de marketing turístico, mas sim indicações de 

estratégias de comunicação que possam apoiar as decisões estratégicas do departamento de 

Marketing da Setur/SP, com o objetivo das conquistas das metas indicadas no Plano de 

Turismo SP 20-30.  
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Figura 28: Estratégias de comunicação para o perfil - Aventureiro 
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Figura 29: Estratégias de comunicação para o perfil-  Ecopraiano  
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Figura 30: Estratégias de comunicação para o perfil Família Relax 
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Figura 31: Estratégia de comunicação para o perfil – Curioso Relax 
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Figura 32: Estratégias de comunicação para o perfil – Explorador  
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Figura 33: Resultados sistematizados da pesquisa de demanda potencial por regiões  

 

Elaboração própria, 2022



 
81 

5. REFERÊNCIAS 
 

ABGI. O que é inovação? s. d. Disponível em: <https://brasil.abgi-group.com/radar-inovacao/o-
que-e-inovacao/>. Acessado: 24 jan. 2022.  
 
AIRBNB. Relatório anual Airbnb. Jan. 2022. Cedido pelo CIET. 
 
ALAGOAS. Secretaria de Turismo. Guia de Investimentos – Alagoas. s. d. Disponível em: 
<http://www.sedetur.al.gov.br/images/estrutura/institucional/GuiaDeInvestimentos_Alagoas_
POR_e_ENG.pdf>. Acessado em: 27 mar. 2022  
 
ALBUQUERQUE, Flávia. Turismo nacional deve encerrar o ano com crescimento de 16%. Agência 
Brasil. 26/11/2021. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-
11/turismo-nacional-deve-encerrar-o-ano-com-crescimento-de-16.>. Acessado: 24 jan. 2022 
ALDRIGUI, Mariana. Monitora Turismo. Base: Caged. Janeiro 2022. 
 
ALMEIDA, Marília. "Economia compartilhada tem sido valiosa na pandemia", diz Robin Chase. 
Exame. 21/07/2020. Disponível em: <https://exame.com/negocios/economia-compartilhada-
tem-sido-valiosa-na-pandemia-diz-robin-chase/ >. Acessado em: 31 jan. 2022  
ANAC. Boletim aeroportos 2020. Disponível em: 
<https://www.dropbox.com/s/olpb3g04r1akicu/Boletim%20Aeroportos%202020.pdf?dl=0>. 
Acessado em: 27 mar. 2022 
 
ANSOFF, H.I. Estratégia empresarial. São Paulo: McGraw-Hill, 1977.  
 
AZEVEDO, Ana. Do luxo à necessidade: conheça as opções brasileiras para o turismo de bem-
estar. BrasilTuris Jornal. 06/05/2021. Disponível em: <https://brasilturis.com.br/do-luxo-a-
necessidade-conheca-as-opcoes-brasileiras-para-o-turismo-de-bem-estar/> Acessado em: 28 
jan. 2022.  
 
BOOKING. Booking.com revela os 5 destinos mais buscados por brasileiros para o Natal e Ano 
Novo. 09/12/2021. Disponível em: <https://news.booking.com/pt-br/bookingcom-revela-os-5-
destinos-mais-buscados-por-brasileiros-para-o-natal-e-ano-novo/>. Acessado em: 28 jan. 2022 
 
BOOKING. Booking.com lista os 5 destinos brasileiros tendência para conhecer em 2022. 
13/01/2022. Disponível em: <https://news.booking.com/pt-br/bookingcom-lista-os-5-
destinos-brasileiros-tendencia-para-conhecer-em-2022/>. Acessado em: 28 jan. 2022.  
 
BAHIA. O que fazer. s. d. Disponível em: <http://www.bahia.com.br/o-que-fazer/. Acessado em: 
27 mar. 2022.  
 
BOOKING. Familiaristas, não turistas: viaje como os locais. s. d. Disponível em: 
<https://www.booking.com/articles/familiarists-not-tourists-travelling-like-a-
local.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-
gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDc
wZWTYAgTgAgE>. Acessado em: 25 jan. 2022  
 
BOOKING. Inovação Tec: tecnologia influencia as viagens. s. d. Disponível em: 
<https://www.booking.com/articles/spontechnaity-how-tech-will-drive-
travel.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-

https://brasil.abgi-group.com/radar-inovacao/o-que-e-inovacao/
https://brasil.abgi-group.com/radar-inovacao/o-que-e-inovacao/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-11/turismo-nacional-deve-encerrar-o-ano-com-crescimento-de-16
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-11/turismo-nacional-deve-encerrar-o-ano-com-crescimento-de-16
https://exame.com/negocios/economia-compartilhada-tem-sido-valiosa-na-pandemia-diz-robin-chase/
https://exame.com/negocios/economia-compartilhada-tem-sido-valiosa-na-pandemia-diz-robin-chase/
https://www.dropbox.com/s/olpb3g04r1akicu/Boletim%20Aeroportos%202020.pdf?dl=0%3E
https://brasilturis.com.br/do-luxo-a-necessidade-conheca-as-opcoes-brasileiras-para-o-turismo-de-bem-estar/%3e
https://brasilturis.com.br/do-luxo-a-necessidade-conheca-as-opcoes-brasileiras-para-o-turismo-de-bem-estar/%3e
https://news.booking.com/pt-br/bookingcom-revela-os-5-destinos-mais-buscados-por-brasileiros-para-o-natal-e-ano-novo/%3e
https://news.booking.com/pt-br/bookingcom-revela-os-5-destinos-mais-buscados-por-brasileiros-para-o-natal-e-ano-novo/%3e
https://news.booking.com/pt-br/bookingcom-lista-os-5-destinos-brasileiros-tendencia-para-conhecer-em-2022/%3e
https://news.booking.com/pt-br/bookingcom-lista-os-5-destinos-brasileiros-tendencia-para-conhecer-em-2022/%3e
http://www.bahia.com.br/o-que-fazer/%3E
https://www.booking.com/articles/spontechnaity-how-tech-will-drive-travel.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3E
https://www.booking.com/articles/spontechnaity-how-tech-will-drive-travel.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3E


 

 

82 

gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDc
wZWTYAgTgAgE.>. Acessado em: 29 jan. 2022  
 
BOOKING. Redescobrindo as pequenas alegrias da vida. s. d. Disponível em: 
<https://www.booking.com/articles/simple-pleasures-going-back-to-the-
essential.xb.html?label=gen173nr-
1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-
gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDc
wZWTYAgTgAgE. 
Acessado em: 24 jan. 2022  
 
BOOKING. Tchau horário fixo: trabalhe de onde quiser. s. d. Disponível em: 
<https://www.booking.com/articles/bye-bye-9-to-5-work-it-wherever-you-
want.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-
gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDc
wZWTYAgTgAgE.>. Acessado: 29 jan. 2022  
 
BRASIL. Ministério do Turismo. Marketing de Destinos Turísticos. 2009. 
 
BRASIL, Ministério do Turismo. Segmentação do Turismo: Marcos Conceituais. Brasília: 
Ministério do Turismo, 2010. 
 
BRAZTOA. Anuário 2021. Disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/15dqqAnlX1kROS3QVFG-BZxhAIBBa8qwW/view>. Acessado 
em: 27 mar. 2022. 
 
CALIXTO, Felipe. Salvador e São Paulo são os mais vendidos pela Decolar em Julho. Panrotas. 
09/08/2021. Disponível em: <https://www.panrotas.com.br/mercado/pesquisas-e-
estatisticas/2021/08/salvador-e-sao-paulo-sao-os-mais-vendidos-pela-decolar-em-
julho_183444.html>. Acessado em: 28 jan. 2022. 
 
CIET. Relatório d Fluxos turísticos perspectivas de retomada no pós-pandemia. 2020.CIET. 
Relatório de Fluxos turísticos perspectivas de retomada no pós-pandemia. – 2020. Disponível 
em: <https://www.turismo.sp.gov.br/2140.>. Data de aAcessado: 11 jan. .01.2022. 
 
CONVERSION. Relatório Setores do E-Commerce no Brasil. Abril 2022. Disponível em: 
<https://lp.conversion.com.br/relatorio-setores-
ecommerce?_ga=2.231088344.672449397.1643556941-1183778021.1643556941.>. Acessado 
em: 30 jan. 2022  
 
CONSUMIDOR Moderno. Os cinco perfis do consumidor no Brasil, segundo a Nielsen. 
21/06/2019. Disponível em: <https://www.consumidormoderno.com.br/2019/06/21/cinco-
perfis-consumidor/>. Acessado em: 28 jan. 2022.  
 
COSTA, Anna Gabriela. Brasil tem novo recorde em média móvel de casos de Covid-19 desde o 
início da pandemia. CNN Brasil. 06/01/2022. Disponível em: 
<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-tem-novo-recorde-em-media-movel-de-casos-
de-covid-19-desde-o-inicio-da-pandemia/>. Acessado em: 22 jan. 2022. 
 
DISQUE 9. Tendências de viagens e turismo multigeracionais latino-americanas. s. d. Disponível 
em: <https://disque9.com.br/tendencias-de-viagens-e-turismo-multigeracionais-latino-
americanas>. Acessado em: 24 jan. 2022  

https://www.booking.com/articles/spontechnaity-how-tech-will-drive-travel.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3E
https://www.booking.com/articles/spontechnaity-how-tech-will-drive-travel.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3E
https://www.booking.com/articles/simple-pleasures-going-back-to-the-essential.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3E
https://www.booking.com/articles/simple-pleasures-going-back-to-the-essential.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3E
https://www.booking.com/articles/simple-pleasures-going-back-to-the-essential.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3E
https://www.booking.com/articles/simple-pleasures-going-back-to-the-essential.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3E
https://www.booking.com/articles/simple-pleasures-going-back-to-the-essential.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3E
https://www.booking.com/articles/bye-bye-9-to-5-work-it-wherever-you-want.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3E
https://www.booking.com/articles/bye-bye-9-to-5-work-it-wherever-you-want.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3E
https://www.booking.com/articles/bye-bye-9-to-5-work-it-wherever-you-want.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3E
https://www.booking.com/articles/bye-bye-9-to-5-work-it-wherever-you-want.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3E
https://drive.google.com/file/d/15dqqAnlX1kROS3QVFG-BZxhAIBBa8qwW/view
https://www.panrotas.com.br/mercado/pesquisas-e-estatisticas/2021/08/salvador-e-sao-paulo-sao-os-mais-vendidos-pela-decolar-em-julho_183444.html
https://www.panrotas.com.br/mercado/pesquisas-e-estatisticas/2021/08/salvador-e-sao-paulo-sao-os-mais-vendidos-pela-decolar-em-julho_183444.html
https://www.panrotas.com.br/mercado/pesquisas-e-estatisticas/2021/08/salvador-e-sao-paulo-sao-os-mais-vendidos-pela-decolar-em-julho_183444.html
https://www.turismo.sp.gov.br/2140
https://lp.conversion.com.br/relatorio-setores-ecommerce?_ga=2.231088344.672449397.1643556941-1183778021.1643556941
https://lp.conversion.com.br/relatorio-setores-ecommerce?_ga=2.231088344.672449397.1643556941-1183778021.1643556941
https://www.consumidormoderno.com.br/2019/06/21/cinco-perfis-consumidor/
https://www.consumidormoderno.com.br/2019/06/21/cinco-perfis-consumidor/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-tem-novo-recorde-em-media-movel-de-casos-de-covid-19-desde-o-inicio-da-pandemia/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-tem-novo-recorde-em-media-movel-de-casos-de-covid-19-desde-o-inicio-da-pandemia/
https://disque9.com.br/tendencias-de-viagens-e-turismo-multigeracionais-latino-americanas
https://disque9.com.br/tendencias-de-viagens-e-turismo-multigeracionais-latino-americanas


 

 

83 

 
ELO; TRVL LAB. Insights para o turismo II - As viagens em um mundo pós-vacina. 2022. Disponível 
em: <https://disque9.com.br/pesquisas>. Acessado em: 15 jan. 2022  
 
EUROMONITOR International. Megatrend Analysis: Putting the consumer at the heart of 
business. s. d. Disponível em: <https://go.euromonitor.com/white-paper-2017-megatrend-
analysis.html?utm_campaign=Content%2520Distribution&utm_medium=PR&utm_source=Par
tner&utm_content=APEX.>. Acessado em: 24 jan. 2022 
 
EUROMONITOR International. 10 Principais tendências globais de consumo 2022. 18/01/2022. 
Disponível em: <https://go.euromonitor.com/white-paper-EC-2022-Top-10-Global-Consumer-
Trends-
PG.html?utm_source=website&utm_medium=website&utm_campaign=CT_22_01_18_WP_To
p_10_GCT_2022_PG.>. Data de aAcessado em: 24 jan. 2022 
 
FONSECA, Letícia. Estratégia omnichannel: uma nova tendência de consumo. rockcontent. 
22/07/2017. Disponível em: <https://rockcontent.com/br/blog/omnichannel/>. Acessado em: 
25 jan. 2022.  
 
GERBELLI, Luiz Guilherme. Brasil empobrece em 10 anos e tem mais da metade dos domicílios 
nas classes D e E. Portal G1. 23/01/2022. Disponível em: < 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/01/23/brasil-empobrece-em-10-anos-e-tem-
mais-da-metade-dos-domicilios-nas-classes-d-e-e.ghtml>. Acessado em: 30 jan. 2022 
 
GOIÁS. Secretaria de Turismo. Observatório do Turismo do Estado de Goiás. Boletim de Dados 
do Turismo em Goiás 2020. 2020. Disponível em: 
<https://www.turismo.go.gov.br/files/BLONATUALIZADO.pdf>. Acessado em: 27 mar. 2022 
 
HOTELIERNews. Hurb: mais de 300 mil pessoas viajaram em 2021. 14/01/2022. Disponível em: 
<https://www.hoteliernews.com.br/hurb-mais-de-300-mil-pessoas-viajaram-em-2021/>. 
Acessado em: 27 mar. 2022. 
 
HORNER, Susan, SWARBROOKE, John. O comportamento do consumidor no turismo. São Paulo: 
Aleph, 2002. 
 
ICMBIO. ICMBio contabiliza mais de 8 milhões de visitas às unidades de conservação em 2020. 
26/07/2021. Disponível em: <https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-
noticias/icmbio-contabiliza-mais-de-8-milhoes-de-visitas-as-unidades-de-conservacao-em-
2020#:~:text=O%20ano%20de%202020%20fechou,gradual%2C%20a%20partir%20de%20junh
o>. Acessado em: 24 jan. 2022  
 
JORNAL Nacional. Balanço inica que 2021 foi o ano mais letal da pandemia no país. 
31/12/2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2021/12/31/balanco-indica-que-2021-foi-o-ano-mais-letal-da-pandemia-no-
pais.ghtml>. Acessado: 29 jan. 2022.  
 
JOHNS Hopkins University. COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and 
Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University. s. d. Disponível em: 
<https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19>. Acessado: 11 jan. 22. 
 
KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIWAN, I. Marketing 4.0: do tradicional ao digital. Rio de Janeiro: 
Sextante, 2017. 

https://disque9.com.br/pesquisas
https://go.euromonitor.com/white-paper-2017-megatrend-analysis.html?utm_campaign=Content%2520Distribution&utm_medium=PR&utm_source=Partner&utm_content=APEX
https://go.euromonitor.com/white-paper-2017-megatrend-analysis.html?utm_campaign=Content%2520Distribution&utm_medium=PR&utm_source=Partner&utm_content=APEX
https://go.euromonitor.com/white-paper-2017-megatrend-analysis.html?utm_campaign=Content%2520Distribution&utm_medium=PR&utm_source=Partner&utm_content=APEX
https://go.euromonitor.com/white-paper-EC-2022-Top-10-Global-Consumer-Trends-PG.html?utm_source=website&utm_medium=website&utm_campaign=CT_22_01_18_WP_Top_10_GCT_2022_PG
https://go.euromonitor.com/white-paper-EC-2022-Top-10-Global-Consumer-Trends-PG.html?utm_source=website&utm_medium=website&utm_campaign=CT_22_01_18_WP_Top_10_GCT_2022_PG
https://go.euromonitor.com/white-paper-EC-2022-Top-10-Global-Consumer-Trends-PG.html?utm_source=website&utm_medium=website&utm_campaign=CT_22_01_18_WP_Top_10_GCT_2022_PG
https://go.euromonitor.com/white-paper-EC-2022-Top-10-Global-Consumer-Trends-PG.html?utm_source=website&utm_medium=website&utm_campaign=CT_22_01_18_WP_Top_10_GCT_2022_PG
https://rockcontent.com/br/blog/omnichannel/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/01/23/brasil-empobrece-em-10-anos-e-tem-mais-da-metade-dos-domicilios-nas-classes-d-e-e.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/01/23/brasil-empobrece-em-10-anos-e-tem-mais-da-metade-dos-domicilios-nas-classes-d-e-e.ghtml
https://www.turismo.go.gov.br/files/BLONATUALIZADO.pdf
https://www.hoteliernews.com.br/hurb-mais-de-300-mil-pessoas-viajaram-em-2021/
https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/icmbio-contabiliza-mais-de-8-milhoes-de-visitas-as-unidades-de-conservacao-em-2020#:%7E:text=O%20ano%20de%202020%20fechou,gradual%2C%20a%20partir%20de%20junho
https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/icmbio-contabiliza-mais-de-8-milhoes-de-visitas-as-unidades-de-conservacao-em-2020#:%7E:text=O%20ano%20de%202020%20fechou,gradual%2C%20a%20partir%20de%20junho
https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/icmbio-contabiliza-mais-de-8-milhoes-de-visitas-as-unidades-de-conservacao-em-2020#:%7E:text=O%20ano%20de%202020%20fechou,gradual%2C%20a%20partir%20de%20junho
https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/icmbio-contabiliza-mais-de-8-milhoes-de-visitas-as-unidades-de-conservacao-em-2020#:%7E:text=O%20ano%20de%202020%20fechou,gradual%2C%20a%20partir%20de%20junho
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/12/31/balanco-indica-que-2021-foi-o-ano-mais-letal-da-pandemia-no-pais.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/12/31/balanco-indica-que-2021-foi-o-ano-mais-letal-da-pandemia-no-pais.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/12/31/balanco-indica-que-2021-foi-o-ano-mais-letal-da-pandemia-no-pais.ghtml
https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19


 

 

84 

 
KOTLER, P. Administração de marketing. Tradução Sônia Midori Yamamoto. 14. Ed. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2012  
 
KOTLER, P. Conquistando clientes, mantendo-os e aumentando sua fidelidade. In:Marketing 
para o século XXI: como criar, conquistar e dominar mercados. São Paulo: Futura, 1999. (p.155-
175) 
 
KOTLER, P; Princípios de marketing. Rio de Janeiro: Prentice-Hall, 1993 
 
LEITE, Jade Gonçalves Castilho. Sustentabilidade é a terceira principal preocupação do 
consumidor, diz estudo. Consumidor Moderno. 09/10/2019. Disponível em: 
<https://www.consumidormoderno.com.br/2019/10/09/sustentabilidade-preocupacao-
consumidor/>. Acessado em: 29 jan. 2022 
 
MAPIE; DISQUE9.Fonte: Geração Gol e o Turismo. Que transformação os jovens da geração Z 
estão protagonizando nas viagens. Disponível em: <https://disque9.com.br/pesquisas.>. 
Acessado em: 20 jan. 2022  
 
MARTINS, Marcos. Bahia cresce 7,5% e alcança 6 milhões de turistas no verão. Panrotas. 
18/03/2019. Disponível em: 
<https://www.panrotas.com.br/mercado/destinos/2019/03/bahia-cresce-75-e-alcanca-6-
milhoes-de-turistas-no-
verao_163008.html#:~:text=A%20Bahia%20recebeu%20neste%20ver%C3%A3o,de%20Janeiro
%20e%20Distrito%20Federal.>. Acessado em: 27 mar. 2022  
 
MENEZES, Pedro. Turismo fatura mais de R$ 14 bilhões em novembro. Mercado & Eventos. 
20/01/2022. Disponível em: 
<https://www.mercadoeeventos.com.br/_destaque_/slideshow/turismo-fatura-mais-de-r-14-
bilhoes-em-novembro/>. Acessado em: 27 jan. 2022  
 
MERCADO & Consumo. Kwai realiza livestream e-commerce no Brasil em parceria com Casas 
Bahia. 25/20/2021. Disponível em: <https://mercadoeconsumo.com.br/2021/10/25/kwai-
realiza-livestream-e-commerce-no-brasil-em-parceria-com-casas-bahia/>. Acessado em: 29 jan. 
22  
 
MEU DESTINO no Brasil. Meu destino é Pernambuco. s. d. Disponível em: 
<https://www.meudestinobrasil.com.br/pernambuco#campanha.>. Acessado em: 27 mar. 
2022  
 
MINAS GERAIS. Turismo em Minas Gerais. s. d. Disponível em: 
<https://www.minasgerais.com.br/pt>. Acessado em: 27 mar. .03.22  
 
MINAS GERAIS. Secretaria de Cultura e Turismo. Reviva Turismo. 2020. Disponível em: 
<https://www.secult.mg.gov.br/download/category/21-outros?download=2522:reviva-
turismo>. Acessado em: 27 mar. 2022 
 
MORISINI, Luciana. Pernambuco se mostra para o mundo através do turismo. Diário de 
Pernambuco. 23/11/2019. Disponível em:  
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/economia/2019/11/pernambuco-se-
mostra-para-o-mundo-atraves-do-turismo.html.> Acessado em: 27 mar. 2022  
 

https://www.consumidormoderno.com.br/2019/10/09/sustentabilidade-preocupacao-consumidor/
https://www.consumidormoderno.com.br/2019/10/09/sustentabilidade-preocupacao-consumidor/
https://disque9.com.br/pesquisas
https://www.panrotas.com.br/mercado/destinos/2019/03/bahia-cresce-75-e-alcanca-6-milhoes-de-turistas-no-verao_163008.html#:%7E:text=A%20Bahia%20recebeu%20neste%20ver%C3%A3o,de%20Janeiro%20e%20Distrito%20Federal
https://www.panrotas.com.br/mercado/destinos/2019/03/bahia-cresce-75-e-alcanca-6-milhoes-de-turistas-no-verao_163008.html#:%7E:text=A%20Bahia%20recebeu%20neste%20ver%C3%A3o,de%20Janeiro%20e%20Distrito%20Federal
https://www.panrotas.com.br/mercado/destinos/2019/03/bahia-cresce-75-e-alcanca-6-milhoes-de-turistas-no-verao_163008.html#:%7E:text=A%20Bahia%20recebeu%20neste%20ver%C3%A3o,de%20Janeiro%20e%20Distrito%20Federal
https://www.panrotas.com.br/mercado/destinos/2019/03/bahia-cresce-75-e-alcanca-6-milhoes-de-turistas-no-verao_163008.html#:%7E:text=A%20Bahia%20recebeu%20neste%20ver%C3%A3o,de%20Janeiro%20e%20Distrito%20Federal
https://www.mercadoeeventos.com.br/_destaque_/slideshow/turismo-fatura-mais-de-r-14-bilhoes-em-novembro/
https://www.mercadoeeventos.com.br/_destaque_/slideshow/turismo-fatura-mais-de-r-14-bilhoes-em-novembro/
https://mercadoeconsumo.com.br/2021/10/25/kwai-realiza-livestream-e-commerce-no-brasil-em-parceria-com-casas-bahia/
https://mercadoeconsumo.com.br/2021/10/25/kwai-realiza-livestream-e-commerce-no-brasil-em-parceria-com-casas-bahia/
https://www.meudestinobrasil.com.br/pernambuco#campanha
https://www.minasgerais.com.br/pt


 

 

85 

NIELSEN. Brasileiros estão cada vez mais sustentáveis e conscientes. 19/06/2019. Disponível em: 
<https://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2019/brasileiros-estao-cada-vez-mais-
sustentaveis-e-conscientes/.>. Acessado em: 28 jan. 2022.  
 
PARANÁ. Paraná Turístico – 2026. Disponível em: <http://www.paranaturistico.com.br/ >. 
Acessado em: 27 mar. 2022  
 
PARTHENON, EY. Consumo e Pandemia: As mudanças de hábitos e padrões de comportamento 
provocados pelo coronavírus. Veja Online. 29/09/2020. Disponível em: 
<https://veja.abril.com.br/insights-list/insight-3/.>. Acessado em: 28 jan. 2022  
 
PETROCCHI, Mario. Marketing para destinos turísticos. São Paulo: Futura, 2004. 
 
POGGI, Marta. Transformação Digital no Turismo. Ebook. s. d. Disponível em: 
<https://agentenoturismo.com.br/materiais-gratuitos-para-turismo-hotelaria/ >. Acessado em: 
24 jan. 2022  
 
PROGRAMA Turismo da Gente. Sobre nós. Disponível em: 
<https://turismodagente.com.br/sobre-nos/>. Acessado em: 24 jan. 2022  
 
PWC. Global Consumer Insights Survey. The consumer transformed. Disponível em: 
<https://www.pwc.com/gx/en/consumer-markets/consumer-insights-survey/2020/consumer-
insights-survey-2020.pdf>. Acessado em: 28 jan. 2022  
 
RIBEIRO, Anya. Projeto Ceará 2050 – Estudo Setorial Especial – Turismo. Parte I. julho de 2018. 
Disponível em: <https://fastef.ufc.br/wp-content/uploads/2018/07/Estudo-Setorial-
Turismo.pdf.>. Data de acessoAcessado em: 27 mar. 2022  
 
RIO Grande do Norte. Boletim de Inteligência da EMPRODETUR. n. 25. Abril 2021. Disponível 
em: <http://emprotur.setur.rn.gov.br/documentos/dados-
pesquisa/797fbc164546d7734abd5ef5be79c5d9.pdf.>. Acessado em: 27 mar. 2022  
 
RIO Grande do Norte. Turismo. s.d. Disponível em: 
<http://www.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=12096&ACT=&PAGE=0&PARM=&LB
L=Conhe%E7a+o+RN>. Acessado em: 27 mar. 2022  
 
RIO Grande do Norte. Visite Rio Grande do Norte. s.d. Disponível em: 
<http://visiteriograndedonorte.com.br/index.php.>. Acessado em: 27 mar. 2022 
 
RIO Grande do Sul. Secretaria de Turismo. Rio Grande do Sul: Um grande destino. Disponível em: 
https://www.turismo.rs.gov.br/turismo/. Acessado em: 27 mar. 2022 
 
SALGADO, Rodrigo. Live commerce: conheça essa tendência promissora do e-commerce. 
Digital Costumer Experience. s. d. Disponível em: <https://dcx.lett.digital/live-commerce/ 
>.Acessado em: 29 jan.2022  
 
SANTA Catarina. Agência de Desenvolvimento de Turismo de Santa Catarina. Relatório da 
pesquisa de intenção de viagens – 2020. Disponível em: 
<http://www.santur.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5388&Itemid
=421>. Acessado em: 27 mar. 2022  
 

http://www.paranaturistico.com.br/
https://veja.abril.com.br/insights-list/insight-3/
https://agentenoturismo.com.br/materiais-gratuitos-para-turismo-hotelaria/
https://turismodagente.com.br/sobre-nos/
https://www.pwc.com/gx/en/consumer-markets/consumer-insights-survey/2020/consumer-insights-survey-2020.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/consumer-markets/consumer-insights-survey/2020/consumer-insights-survey-2020.pdf
https://fastef.ufc.br/wp-content/uploads/2018/07/Estudo-Setorial-Turismo.pdf
https://fastef.ufc.br/wp-content/uploads/2018/07/Estudo-Setorial-Turismo.pdf
http://emprotur.setur.rn.gov.br/documentos/dados-pesquisa/797fbc164546d7734abd5ef5be79c5d9.pdf
http://emprotur.setur.rn.gov.br/documentos/dados-pesquisa/797fbc164546d7734abd5ef5be79c5d9.pdf
http://www.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=12096&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Conhe%E7a+o+RN
http://www.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=12096&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Conhe%E7a+o+RN
http://visiteriograndedonorte.com.br/index.php
https://www.turismo.rs.gov.br/turismo/
http://www.santur.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5388&Itemid=421
http://www.santur.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5388&Itemid=421


 

 

86 

SANTA Catarina. Agência de Desenvolvimento de Turismo de Santa Catarina. Venha Descobrir 
Santa Catarina. s. d. Disponível em: <http://turismo.sc.gov.br/.>. Acessado em: 27 mar. 2022 
 
SÃO PAULO. Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Grupo de Conjuntura Econômica 
da Fundação Sedae. Conjuntura da economia paulista. 3º Trimestre 2021. Disponível em: 
<https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Downloads/Boletim-Conjuntura-
Econ%C3%B4mica-
Paulista/Boletim%20Conjuntura%20Paulista%203%C2%BA%20trimestre%202021.pdf.>. 
Acessado em: 29 jan. 2022  
 
SÃO PAULO. Secretaria de Turismo e Viagens. Produto 3 – Plano de Regionalização do Turismo 
do estado de São Paulo. 2022. 
 
SÃO PAULO. Secretaria de Turismo e Viagens. Relatório de Inteligência Turística do estado de 
São Paulo. Fevereiro 2022.  Disponível em: <https://www.turismo.sp.gov.br/infograficos-
fevereiro-2022 >. Acessado em: 11 mar. 2022 
SÃO PAULO. Secretaria de Turismo e Viagens. Infográficos – Janeiro 2022. 2022. Disponível em: 
<https://www.turismo.sp.gov.br/infograficos-janeiro>. Acessado em: 31 jan. 2022  
 
SÃO PAULO. Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Centro de Inteligência da Economia 
do Turismo. Balanço econômico do turismo paulista 2020 e perspectivas para 2021/2022. 2020. 
Disponível em: <https://www.turismo.sp.gov.br/publico/include/download.php?file=541.>. 
Acessado em: 23 jan. 2022 
 
SÃO PAULO. Secretaria de Turismo e Viagens. Plano Turismo SP 20-30. 2020. 
  
SÃO PAULO Turismo. São Paulo: Cidade do mundo. Dados e Fatos dos eventos viagens e 
turismo na capital paulista. 2019. Disponível em: 
<https://www.observatoriodeturismo.com.br/pdf/DADOS_FATOS_2019.pdf >. Acessado em: 
25 jan. 2022  
 
SHOICHET, Catherine E. Conheça a geração C, a geração covid. CNN Brasil. 13/03/2021. 
Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/conheca-a-geracao-c-a-geracao-
covid/.>. Data de Acessado em: 22 jan. 2022  
 
SKIFT Research Global Travel Outlook 2022 
 
SOUZA JR. José Ronaldo C.; CAVALCANTI, Marco A. H. F.; CARVALHO, Leonardo Mello de; 
BASTOS, Estêvão K. X.; SANTOS, Francisco E. L. A.; LAMEIRAS, Maria Andréia Parente. Carta de 
conjuntura. Ipea. n. 53. Nota de Conjuntura 27. 4º Trimestre 2021. Disponível em: 
<https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/211222_cc_53_nota_27_vi
sao_geral.pdf>. Acessado em: 29 jan. 2022. 
 
STORCH, Julia. Turismo: São Paulo é eleita como um dos 50 melhores destinos de 2022. Exame. 
05/01/2022. Disponível em: <https://exame.com/casual/turismo-sao-paulo-e-eleita-como-um-
dos-50-melhores-destinos-de-2022/>. Acessado em: 28 jan. 2022 
 
TRIPADVISOR. Travellers' Choice 2022. Destinos em alta – Mundo. 2022. Disponível em: 
<https://www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice-Destinations-cTrending>. Acessado em: 28 
jan. 2022. 
 

http://turismo.sc.gov.br/
https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Downloads/Boletim-Conjuntura-Econ%C3%B4mica-Paulista/Boletim%20Conjuntura%20Paulista%203%C2%BA%20trimestre%202021.pdf
https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Downloads/Boletim-Conjuntura-Econ%C3%B4mica-Paulista/Boletim%20Conjuntura%20Paulista%203%C2%BA%20trimestre%202021.pdf
https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Downloads/Boletim-Conjuntura-Econ%C3%B4mica-Paulista/Boletim%20Conjuntura%20Paulista%203%C2%BA%20trimestre%202021.pdf
https://www.turismo.sp.gov.br/infograficos-fevereiro-2022
https://www.turismo.sp.gov.br/infograficos-fevereiro-2022
https://www.turismo.sp.gov.br/infograficos-janeiro
https://www.turismo.sp.gov.br/publico/include/download.php?file=541
https://www.observatoriodeturismo.com.br/pdf/DADOS_FATOS_2019.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/211222_cc_53_nota_27_visao_geral.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/211222_cc_53_nota_27_visao_geral.pdf
https://exame.com/casual/turismo-sao-paulo-e-eleita-como-um-dos-50-melhores-destinos-de-2022/
https://exame.com/casual/turismo-sao-paulo-e-eleita-como-um-dos-50-melhores-destinos-de-2022/
https://www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice-Destinations-cTrending%3e


 

 

87 

TRIPADVISOR. Travellers' Choice 2022. Destinos mais badalados – Mundo. 2022. Disponível 
em: <https://www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice-Destinations-cPopular>. Acessado em: 
28 jan. 2022.  
 
TRIPADVISOR. Travellers' Choice 2022. Melhores destinos para quem ama o ar livre – Mundo. 
2022. Disponível em: <https://www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice-Destinations-
cOutdoors>. Acessado em: 28 jan. 2022. 
 
TRIPADVISOR. Travellers' Choice 2022. Melhores destinos para quem ama gastronomia – 
Mundo. 2022. Disponível em: <https://www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice-Destinations-
cFood>. Acessado em: 28 jan. 2022. 
 
TRIPADVISOR. Travellers' Choice 2022. Melhores destinos para quem gosta de sol – Mundo. 
2022. Disponível em: <https://www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice-Destinations-cSun>. 
Acessado em: 28 jan. 2022. 
 
TURISMO Ceará. Dados do Ceará. s.d. Disponível em: 
<https://www.turismoceara.com/informacoes/sobre-o-ceara/dados-do-ceara/ >. Acessado 
em: 27 mar. 2022 
UNWTO. International tourist number could fall 60-80% in 2020, UNWTO reports. 07/05/2021. 
Disponível em: <https://www.unwto.org/news/COVID-19-international-tourist-numbers-
could-fall-60-80-in-2020>.  Acessado em: 30 jan. 2022 
 
UNWTO. The Economic Contribution of Tourism and The Impact of Covid-19. November 2021. 
Disponível em: <https://www.e-unwto.org/doi/10.18111/9789284423200>. Acessado em: 19 
jan. 2022 
 
UNWTO. Tourism grows 4% in 2021 but remains far below pre-pandemic levels. 18/01/2022. 
Disponível em: <https://www.unwto.org/news/tourism-grows-4-in-2021-but-remains-far-
below-pre-pandemic-levels >. Acessado em: 24 jan. 2022 
 
UNWTO. UNWTO conducted a global survey among its UNWTO Panel of Tourism Experts on the 
impact of COVID-19 on tourism and the expected time of recovery. 18/01/2022. 
 
URBELAB. Confira 5 espaços de economia compartilhada que estão em alta. s. d. Disponível em: 
<https://urbe.me/lab/economia-compartilhada/>. Acessado em: 31 jan. 2022.  
VIEIRA, Rodrigo. Turismo perde mais de 110 mil vagas formais no Brasil em 2020. Panrotas. 
04/02/2021. Disponível em: <https://www.panrotas.com.br/mercado/economia-e-
politica/2021/02/turismo-perde-mais-de-110-mil-vagas-formais-no-brasil-em-
2020_179500.html>. Acessado em: 24 jan. 2022 
 
VILELA, Luiza. Novos hábitos de consumo: 10 tendências para 2022. Consumidor Moderno. 
19/01/2022. Disponível em: <https://www.consumidormoderno.com.br/2022/01/19/habitos-
de-consumo-tendencias/. 
Acessado: 29 jan.2022 
 
VIVEJAR. O que é uma viagem multigeracional e porque ela faz tão bem? 21/05/2018. Disponível 
em: <https://vivejar.com.br/o-que-e-uma-viagem-multigeracional/>. Acessado em: 24 jan. 
2022. 
 

https://www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice-Destinations-cPopular%3e
https://www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice-Destinations-cOutdoors%3e
https://www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice-Destinations-cOutdoors%3e
https://www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice-Destinations-cFood%3e
https://www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice-Destinations-cFood%3e
https://www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice-Destinations-cSun%3e
https://www.turismoceara.com/informacoes/sobre-o-ceara/dados-do-ceara/
https://www.unwto.org/news/COVID-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020
https://www.unwto.org/news/COVID-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020
https://www.e-unwto.org/doi/10.18111/9789284423200
https://www.unwto.org/news/tourism-grows-4-in-2021-but-remains-far-below-pre-pandemic-levels
https://www.unwto.org/news/tourism-grows-4-in-2021-but-remains-far-below-pre-pandemic-levels
https://www.panrotas.com.br/mercado/economia-e-politica/2021/02/turismo-perde-mais-de-110-mil-vagas-formais-no-brasil-em-2020_179500.html
https://www.panrotas.com.br/mercado/economia-e-politica/2021/02/turismo-perde-mais-de-110-mil-vagas-formais-no-brasil-em-2020_179500.html
https://www.panrotas.com.br/mercado/economia-e-politica/2021/02/turismo-perde-mais-de-110-mil-vagas-formais-no-brasil-em-2020_179500.html
https://www.consumidormoderno.com.br/2022/01/19/habitos-de-consumo-tendencias/%3E
https://www.consumidormoderno.com.br/2022/01/19/habitos-de-consumo-tendencias/%3E
https://vivejar.com.br/o-que-e-uma-viagem-multigeracional/%3E


 

 

88 

VOENEWS. Setur-BA conclui ação promocional nos principais polos emissores de turistas do país. 
13/12/2021. Disponível em: <https://voenews.com.br/2021/12/13/setur-ba-conclui-acao-
promocional-nos-principais-polos-emissores-de-turistas-do-pais/>. Acessado em: 27 mar. 2022  
 
VOENEWS. Decolar divulga ranking dos destinos mais procurados na Black Friday. 12/03/2021. 
Disponível em: <https://voenews.com.br/2021/12/03/decolar-divulga-ranking-dos-destinos-
mais-procurados-na-black-friday/>. Acessado em: 28 jan. 2022 
 
WORLD Inequality Reporter. Reliable inequality data as a global public good. 2022. Disponível 
em: <https://wir2022.wid.world/executive-summary/>. Acessado em: 29 jan. 2022 

 

  

https://voenews.com.br/2021/12/13/setur-ba-conclui-acao-promocional-nos-principais-polos-emissores-de-turistas-do-pais/
https://voenews.com.br/2021/12/13/setur-ba-conclui-acao-promocional-nos-principais-polos-emissores-de-turistas-do-pais/
https://voenews.com.br/2021/12/03/decolar-divulga-ranking-dos-destinos-mais-procurados-na-black-friday/%3e
https://voenews.com.br/2021/12/03/decolar-divulga-ranking-dos-destinos-mais-procurados-na-black-friday/%3e
https://wir2022.wid.world/executive-summary/


 

 

89 

6. ANEXOS 
 

ANEXO 1 – APRESENTAÇÃO DA REUNIÃO DE KICK OFF E SÚMULA DA REUNIÃO 

DE ALINHAMENTO   
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Fotos comprobatórias da reunião de kick off 
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ANEXO 2 – FICHAS DOS MUNICÍPIOS ESTRATÉGICOS – DEMANDA REAL  

Aparecida 

Mapa do Turismo Brasileiro (MTur) 

(2019 a 2021)   

Categoria A  

Região Turística Fé 

Estância ou MIT  Estância  

Possui Aeroporto? Não. O mais próximo é de São José dos Campos 

(86km)  

População IBGE (2010) 35.007 

População IBGE – Estimativa 2021 36.211 

Possui COMTUR? Sim 

Fluxo de turistas  Mais de 13 milhões / ano (Fonte: Estudo de 

Demanda Turística 2021)   

Segmentos prioritários  Turismo Religioso  

Fontes dos dados  a) Estudo de Demanda Turística 2016  

b) Estudo de Demanda Turística 2021 

Data da coleta e nº de respondentes  a)2016 – julho/16 – 600 respondentes 

b)2021- abril a junho/21 – 387 respondentes  

Observações - 

Fontes: IBGE e Mtur  
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Araçatuba  

Mapa do Turismo Brasileiro (MTur) 

(2019 a 2021)   

Categoria B  

Região Turística Tiête Vivo  

Estância ou MIT  MIT 

Possui Aeroporto? Sim. Operado pela DAESP.     

População IBGE (2010) 181.579 

População IBGE – Estimativa 2021 199.210 

Possui COMTUR? Sim 

Fluxo de turistas  Sem informação    

Segmentos prioritários  Negócios e eventos (1), Aventura, Rural, Cultural, 

Gastronômico, Compras, Pesca, Religioso 

Fonte dos dados  Plano Municipal de Turismo 2017-2019 

Data da coleta e nº de respondentes  2016 – novembro – 200 respondentes  

Observações O número dos respondentes apresenta 

inconsistência no plano, tem menção a 200 e a 400 

respondentes em diferentes locais. O Plano 

Municipal de Turismo está sendo atualizado e novas 

pesquisas de demanda turística estarão finalizadas 

até o início de novembro. 

Fontes: IBGE, Mtur e CIET 

Legenda (1) – primeiro segmento conforme posicionamento 
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Brotas 

Mapa do Turismo Brasileiro (MTur) 

(2019 a 2021)   

Categoria B 

Região Turística Serra do Itaqueri  

Estância ou MIT  Estância 

Possui Aeroporto? Não. Os aeroportos internacionais mais próximos 

são o de Viracopos (Campinas) e Governador 

André Franco Montoro (Guarulhos) – os 

nacionais mais próximos de Bauru e Ribeirão 

Preto.   

População IBGE (2010) 21.580 

População IBGE – Estimativa 2021 24.862 

Possui COMTUR? Sim 

Fluxo de turistas  Cerca de 15.000 turistas (janeiro 2021)*    

Segmentos prioritários  Aventura e Ecoturismo  

Fonte dos dados  Estudo de Demanda Turística 2018  

Data da coleta e nº de respondentes  2018 – fevereiro e março – 300 respondentes  

Observações Estão elaborando edital de licitação para a 

realização de pesquisa de demanda ainda em 

2021.  

Fontes: IBGE, MTur, Setur Brotas* e CIET 
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Campinas 

Mapa do Turismo Brasileiro (MTur) 

(2019 a 2021)   

Categoria A 

Região Turística Bem Viver   

Estância ou MIT  Não se aplica  

Possui Aeroporto? Sim. Aeroporto Internacional de Viracopos 

(Campinas)   

População IBGE (2010) 1.080.113 

População IBGE – Estimativa 2021 1.223.237 

Possui COMTUR? Sim 

Fluxo de turistas  Estimativa turistas nacionais – 2.962.568 

(provável)*    

Segmentos prioritários  Negócios e Eventos   

Fonte dos dados  Plano de desenvolvimento turístico 2020 (PDTC) 

Data da coleta e nº de respondentes  2019 – junho a setembro – 619 respondentes  

Observações Estão elaborando edital de licitação para a 

realização de pesquisa de demanda ainda em 

2021.  

Fontes: IBGE, Mtur e PDTC 2020*  
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Campos do Jordão  

Mapa do Turismo Brasileiro (MTur) 

(2019 a 2021)   

Categoria A 

Região Turística Mantiqueira Paulista  

Estância ou MIT  Estância  

Possui Aeroporto? Não. O Aeroporto Internacional mais próximo é 

o Governador André Franco Montoro 

(Guarulhos) e o aeroporto nacional mais próximo 

é o de São José dos Campos.   

População IBGE (2010) 47.789 

População IBGE – Estimativa 2021 52.713 

Possui COMTUR? Sim 

Fluxo de turistas  Mais de 4 milhões por ano (Fonte: PMT 2018-

2020)     

Segmentos prioritários  Cultural (1), Aventura e Ecoturismo    

Fonte dos dados  Plano de desenvolvimento turístico 2020 (PDTC) 

Data da coleta e nº de respondentes  2019 – junho a setembro – 619 respondentes  

Observações Estão elaborando edital de licitação para a 

realização de pesquisa de demanda ainda em 

2021.  

Fontes: IBGE e MTur  

Legenda (1) – primeiro segmento conforme posicionamento 
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Eldorado  

Mapa do Turismo Brasileiro (MTur) 

(2019 a 2021)   

Categoria D 

Região Turística Cavernas da Mata Atlântica   

Estância ou MIT  Estância   

Possui Aeroporto? Não. O Aeroporto Internacional mais próximo é 

o de Afonso Pena (Paraná)   

População IBGE (2010) 14.641 

População IBGE – Estimativa 2021 15.592 

Possui COMTUR? Sim 

Fluxo de turistas  -    

Segmentos prioritários  Aventura e Ecoturismo (1) e Cultural  

Fonte dos dados  Estudo de Demanda Turística 2019 

Data da coleta e nº de respondentes  2019 – anual –  1639 respondentes  

Observações - 

Fontes: IBGE e Mtur  

Legenda (1) – primeiro segmento conforme posicionamento 
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Ilhabela  

Mapa do Turismo Brasileiro (MTur) 

(2019 a 2021)   

Categoria A 

Região Turística Litoral Norte    

Estância ou MIT  Estância   

Possui Aeroporto? Não. O Aeroporto Internacional mais próximo é 

Governador André Franco Montoro (Guarulhos) 

População IBGE (2010) 28.196 

População IBGE – Estimativa 2021 36.194 

Possui COMTUR? Sim 

Fluxo de turistas  -    

Segmentos prioritários  Sol e Praia (1), Aventura e Ecoturismo, Náutico, 

Bem-estar e Saúde, Gastronômico e Esportes  

Fonte dos dados  a) Plano de Marketing Turístico 2018-2021 

b) Pesquisa de Demanda Turística Race Village – 

2019  

c) Pesquisa de Demanda Turística – 2021*  

Data da coleta e nº de respondentes  a) 2017 - julho -  1001 respondentes  

b) 2019 – julho – 1000 respondentes 

c) 2021–outubro– 271 respondentes 

Observações - 

Fontes: IBGE, Mtur e Setur*  

Legenda (1) – primeiro segmento conforme posicionamento 
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Olímpia   

Mapa do Turismo Brasileiro (MTur) 

(2019 a 2021)   

Categoria B 

Região Turística Águas Sertanejas    

Estância ou MIT  Estância   

Possui Aeroporto? Não. O Aeroporto Internacional mais próximo é 

o de Viracopos (Campinas) e os nacionais são: 

São José do Rio Preto e Ribeirão Preto.  

População IBGE (2010) 50.024 

População IBGE – Estimativa 2021 55.477 

Possui COMTUR? Sim 

Fluxo de turistas  Quase 3 milhões de turistas (2019)*  

Segmentos prioritários  Parques Temáticos (1), Bem-estar e Saúde  

Fonte dos dados  a) Pesquisa do perfil da demanda turística 2019 

b) Pesquisa do perfil da demanda turística 2020  

Data da coleta e nº de respondentes  a) Outubro 2017 a abril 2018 – 211 

respondentes 

b) Outubro 2019 a março 2020 – 236 

respondentes  

Observações - 

Fontes: IBGE, Mtur e Setur* 

Legenda (1) – primeiro segmento conforme posicionamento 
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Ribeirão Preto    

Mapa do Turismo Brasileiro (MTur) 

(2019 a 2021)   

Categoria A 

Região Turística Caminhos da Mogiana     

Estância ou MIT  Não se aplica  

Possui Aeroporto? Sim  

População IBGE (2010) 604.682 

População IBGE – Estimativa 2021 720.116 

Possui COMTUR? Sim 

Fluxo de turistas  - 

Segmentos prioritários  Negócios e Eventos (1) e Cultural   

Fonte dos dados  Pesquisa de Demanda Turística 2021  

Data da coleta e nº de respondentes  2021 – Maio a agosto – 2.347 respondentes   

Observações - 

Fontes: IBGE e Mtur 

Legenda (1) – primeiro segmento conforme posicionamento 
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Santos     

Mapa do Turismo Brasileiro (MTur) 

(2019 a 2021)   

Categoria A 

Região Turística Costa da Mata Atlântica      

Estância ou MIT  Estância   

Possui Aeroporto? Não. O Aeroporto Internacional mais próximo é o de 

Congonhas (São Paulo)   

População IBGE (2010) 419.400 

População IBGE – Estimativa 2021 433.991 

Possui COMTUR? Sim 

Fluxo de turistas  - 

Segmentos prioritários  Sol e Praia (1), Negócios e Eventos, Náutico, Ecoturismo e 

Esportes 

Fonte dos dados  a) Plano Diretor de Turismo 2016-2026 

b) Pesquisa de demanda turística – Carnaval 2020  

Data da coleta e nº de respondentes  a) Baixa temporada (nov/15) – 139 respondentes e 

Alta Temporada (jan/16 – 271 respondentes) 

b) Fevereiro/2020 – 501 respondentes    

Observações Quantidade de turistas nos equipamentos turísticos: 2020 

– 252.198 / 2019 – 701.258 – encontrados no portal 

dados abertos da Prefeitura: 

https://egov.santos.sp.gov.br/dadosabertos/detalhes/517

2 

Fontes: IBGE e Mtur    

Legenda (1) – primeiro segmento conforme posicionamento 

https://egov.santos.sp.gov.br/dadosabertos/detalhes/5172
https://egov.santos.sp.gov.br/dadosabertos/detalhes/5172
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São Paulo – capital  

Mapa do Turismo Brasileiro (MTur) 

(2019 a 2021)   

Categoria A 

Região Turística Capital      

Estância ou MIT  Não se aplica   

Possui Aeroporto? Sim. Aeroporto Internacional de Congonhas (São 

Paulo)   

População IBGE (2010) 11.253.503 

População IBGE – Estimativa 2021 12.396.372 

Possui COMTUR? Sim 

Fluxo de turistas  - 

Segmentos prioritários  Negócios e Eventos (1), Bem-estar e Saúde, 

Gastronômico, Compras e Estudos  

Fonte dos dados  Pesquisa de Demanda Turística 2015  

Data da coleta e nº de respondentes   2015 – Junho a Novembro – 4.071 respondentes  

Observações Não foram feitas pesquisas de demanda turística após 

a de 2015.  

Fontes: IBGE, MTur e Observatório de Turismo de São Paulo  

Legenda (1) – primeiro segmento conforme posicionamento 
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ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO PESQUISA QUANTITATIVA – DEMANDA POTENCIAL 

Glossário: 
RU = Resposta única 
RM = Resposta múltipla 
RO = Resposta ordenada (ranking) 
RA = Resposta aberta 
RN = Resposta numérica 
Dados em vermelho são comandos para o programador da plataforma 

 
|CARACTERIZAÇÃO E FILTROS 
 

1. Gênero (RU) 
a. Masculino 
b. Feminino 

 
2. Qual a sua faixa etária? (RU)Menos de 16 anos (encerrar) 

a. De 16 a 24 anos (encerrar) 
b. De 25 a 29 anos 
c. De 30 a 39 anos  
d. De 40 a 44 anos  
e. De 45 a 49 anos  

f. 50 anos ou mais  
 

3. Em qual estado que você mora? (RU)  
a. Lista de UFs (APENAS – MG, RJ, PR, MT, MS, ES, DF, RS, AM e BA) 

 
4. Qual cidade você mora? (RA) 
 
5. Qual sua instrução acadêmica? (RU) 

a. Ensino médio completo 
b. Ensino médio incompleto 
c. Ensino Superior completo 
d. Ensino Superior incompleto 
e. Pós-graduação / Mestrado / Doutorado completo 
f. Pós-graduação / Mestrado / Doutorado incompleto 
g. Outro (abrir) 

 
6. Qual é a renda familiar mensal da sua residência? Por favor, considere a 
soma dos rendimentos de todos os moradores. (RU) 

a. Até R$1.100 
b. De R$1.101 a R$2.200 
c. De R$2.201 a R$3.300 
d. De R$3.301 a R$5.500 
e. De R$5.501 a R$11.000 
f. De R$11.001 a R$16.500 
g. Mais de R$16.500 

 
Agora vamos falar de destinos turísticos. 
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1. Quais dos seguintes estados você já visitou a lazer e/ou a 

negócios/trabalho? Pode marcar mais de uma opção (RM) 
a. Santa Catarina 
b. São Paulo 
c. Goiás 
d. Tocantins 
e. Pernambuco 
f. Sergipe 
g. Nunca visitei nenhum desses estados 

ATENÇÃO: Seguir apenas com quem não visitou o estado de SP. 
 

2. Considerando o período pré-pandemia (anterior a março de 2020), com 
qual frequência você viajava independentemente do tipo de 
transporte? (RU) 
a. Todo mês 
b. A cada 2 meses 
c. A cada 3 meses 
d. A cada 4 meses 
e. A cada 6 meses 
f. Uma vez por ano 
g. Uma vez a cada 2 anos 
h. Uma vez a cada 5 anos 
i. Não costumava viajar 

ATENÇÃO: Seguir apenas com quem VIAJAVA no mínimo uma vez por ano. 
 

3. Quais dos seguintes atributos tornam um destino mais atrativo para 
você? Pode selecionar mais de uma opção. (RM) 
a. Preço 
b. Distância do seu local de residência  
c. Facilidade de acesso (estradas, aeroportos)  
d. Infraestrutura Turística (diversidade de meios de hospedagem, 

gastronomia, comércio) 
e. Atrativos naturais  
f. Atrativos culturais  
g. Estar conservado 
h. Possibilidade de prática de esportes  
i. Grande movimentação de pessoas 
j. Local calmo e sem muita gente  
k. Ser um destino acessível (apto para pessoas com deficiência)  
l. Outros (abrir) 

 

|HÁBITOS DE VIAGEM PRÉ-PANDEMIA 

 
Considere para responder as seguintes questões, os seus hábitos no período 
anterior ao da pandemia provocada pelo coronavírus, considerando viagens a 
lazer. 

 
4. Com que frequência você viajava a lazer para destinos fora do seu 

estado de residência? (RU) 



 

 

111 

a. Várias vezes por ano (mais que 3 vezes) 
b. A cada 6 meses 
c. Uma vez por ano 
d. Uma vez a cada 2 anos 
e. Uma vez a cada 5 anos 
f. Com menos frequência 
g. Não costumava viajar para destinos fora do meu estado 

 
5. Com quem normalmente você viajava? Caso você viaje com mais de 

uma das opções, escolher aquela com que viaje prioritariamente. (RU) 
a. Família  
b. Namorado(a)/marido/esposa 
c. Sozinho 
d. Amigos 
e. Colegas de trabalho/faculdade 
f. Outros (abrir) 

 
6. Qual o meio de transporte que você mais utilizava em suas viagens? 

(RU) 
a. Carro próprio 
b. Avião 
c. Ônibus 
d. Ônibus de excursões 
e. Carro alugado 
f. Carona 
g. Outros (abrir) 

 
7. Onde você se hospedava com mais frequência? (RU) 

a. Hotéis/pousadas 
b. Casa de amigos/parentes 
c. Hostel e hospedagens compartilhadas 
d. AirBnB e hospedagens particulares 
e. Resorts 
f. Outros (abrir) 

 
8. Você viajava para: Pode selecionar mais de uma opção. (RM) 

a. Descansar e relaxar 
b. Conhecer novas culturas, comunidades tradicionais  
c. Estar em contato com a natureza  
d. Fazer compras  
e. Pescar 
f. Visitar praias 
g. Visitar cachoeiras 
h. Visitar atrativos culturais e lugares históricos (museus, centros culturais, 

igrejas) 
i. Fazer turismo rural  
j. Fazer trilhas 
k. Praticar esportes ao ar livre 
l. Praticar esportes náuticos 
m. Aproveitar a gastronomia local 
n. Conhecer o artesanato local 
o. Frequentar eventos 
p. Aproveitar a vida noturna 
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q. A trabalho 
r. Outros (abrir) 

 
9. Como você se informava sobre a sua viagem? Pode selecionar mais de 

uma opção. (RM) 
a. Por meio de buscadores (exemplo: Google) 
b. Por meio de buscadores de viagens (exemplo: Expedia, TripAdvisor, 

Trivago, Decolar, Booking)  
c. Sites, blogs e perfis de influenciadores digitais de viagens  
d. Agências de viagens (físicas) 
e. Agências de viagens online  
f. Facebook e Instagram do destino ou equipamentos (meios de 

hospedagem) 
g. Material promocional impresso (folders, folhetos, guias) 
h. Mídia Eletrônica (TV, Rádio) 
i. Amigos e/ou parentes  
j. Outras formas (abrir) 

 
10. Como você reservava/comprava as viagens? (RM) 

a. Diretamente com a Companhia Aérea  
b. Diretamente em empresas de ônibus / rodoviárias 
c. Por meio de Agências de viagens online  
d. Por meio de buscadores de viagem (exemplo: Expedia, Trivago, 

Decolar, Booking, Clickbus) 
e. Em agências de viagens físicas 
f. WhatsApp de fornecedores 
g. Diretamente no site dos meios de hospedagem 
h. Diretamente em site de hospedagem compartilhada (exemplo: Airbnb)  

 
 
|VIAGEM PÓS-PANDEMIA (PÓS-VACINA) - RETOMADA 
 

Agora, considere para responder as seguintes questões, o momento atual com 
a retomada das viagens pelo Brasil. 

 
11. Você já realizou alguma viagem em 2021? (RU) 

a. Sim  
b. Não (vai para a questão 18)  

 
 

12. (se viajou em 2021) Você viajou para fora do seu estado? (RU) 
a. Sim   
b. Não (vai para a questão 18)  

 
13. (se viajou em 2021 para fora do estado em que mora) Você disse que 

viajou para fora de seu estado. Para qual ou quais estados você foi? 
Pode marcar mais de uma opção. (RM) 
Listagem de UFs 

 
14. (se viajou em 2021) A viagem mais recente foi a ... (RU) 

a. Lazer 
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b. Trabalho e Negócios 
c. Ambos  
d. Outro 

 
15. (se viajou em 2021) Como buscou informações para essa viagem mais 

recente? Pode marcar mais de uma opção. (RM)  
a. Por meio de buscadores (exemplo: Google) 
b. Por meio de buscadores de viagens (exemplo: Expedia, TripAdvisor, 

Trivago, Decolar, Booking)  
c. Sites, blogs e perfis de influenciadores digitais de viagens  
d. Agências de viagens (físicas) 
e. Agências de viagens online  
f. Facebook e Instagram do destino ou equipamentos (meios de 

hospedagem) 
g. Material promocional impresso (folders, folhetos, guias) 
h. Mídia Eletrônica (TV, Rádio) 
i. Amigos e/ou parentes  
j. (se foi a trabalho) Não busquei, a empresa que decidiu  
k. Não busquei informações, outra pessoa o fez 

 
16. (se viajou em 2021) Como você reservou/comprou a viagem mais 

recente? Pode marcar mais de uma opção (RM) 
a. Diretamente com a Companhia Aérea  
b. Diretamente em empresas de ônibus / rodoviárias 
c. Por meio de Agências de viagens online  
d. Por meio de buscadores de viagem (exemplo: Expedia, Trivago, Decolar, 

Booking, Clickbus) 
e. Em agências de viagens físicas 
f. WhatsApp de fornecedores 
g. Diretamente no site dos meios de hospedagem 
h. Diretamente em site de hospedagem compartilhada (exemplo: Airbnb)  
i. Não fui o comprador direto, outra pessoa o fez.  

 
17. (se viajou em 2021) Para qual(is) tipo(s) de destino você viajou? 

Comece selecionando o primeiro destino que você visitou e assim em 
diante. (RO) 
a. Praia  
b. Campo (turismo rural) 
c. Natureza (Ecoturismo e turismo de aventura) 
d. Cultural (Patrimônio Histórico Material e Imaterial) 
e. SPA e Bem-estar 
f. Parques temáticos 
g. Outro (abrir) 

 
18. Você tem a intenção de viajar ou já sabe quando pretende fazer sua 

próxima viagem? (RU) 
a. Nos próximos 3 meses 
b. Nos próximos 6 meses 
c. No próximo ano 
d. Daqui a 2 anos 
e. Daqui mais de 2 anos 
f. Não sei 
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19. (se já sabe quando irá fazer a próxima viagem) Para qual(is) tipo(s) de 
destino você irá ou pretende viajar? Comece selecionando o primeiro 
destino que deseja ir e assim em diante. (RO) 

a. Praia  
b. Campo (turismo rural) 
c. Natureza (Ecoturismo e turismo de aventura) 
d. Cultural (Patrimônio Histórico Material e Imaterial) 
e. SPA e Bem-estar 
f. Parques temáticos 
g. Outro (abrir) 

 
Responda as seguintes questões considerando seu próximo destino de viagem. 

20.  (se já sabe quando irá fazer a próxima viagem) Você pretende utilizar 
qual meio de transporte? (RU) 

a. Carro próprio  
b. Carro alugado  
c. Ônibus  
d. Ônibus de excursões 
e. Avião 
f. Carona 
g. Outros (abrir)  

 
21. (se já sabe quando irá fazer a próxima viagem) Quantos dias de 

duração terá a sua próxima viagem? (RU) 
a. Bate e volta sem dormir 
b. 2 a 4 dias 
c. 5 a 7 dias  
d. Mais de 7 dias 

 
22. (se já sabe quando irá fazer a próxima viagem) Qual meio de 

hospedagem pretende usar? (RU) 
a. Hotéis/pousadas 
b. Casa de amigos/parentes 
c. Hostel e hospedagens compartilhadas 
d. AirBnB e hospedagens particulares 
e. Resorts 
f. Outros (abrir) 

 
23. (se já sabe quando irá fazer a próxima viagem) Qual seria o orçamento 

para sua próxima viagem? Considere gasto individual (meio de 
hospedagem, alimentação, deslocamento e passeios) (RU) 

a. Até 1000 reais 
b. Entre 1001 a 2000 reais 
c. Entre 2001 a 3000 reais 
d. Acima de 3001 reais 

 
 
 
 
 

Para finalizar, considere a seguinte situação: 
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Você ganhou uma viagem para o estado de São Paulo em 2022, para visitar 
qualquer cidade em qualquer época. 

 
24. Qual cidade você iria? (RA) 
25. E quando você iria? (RU) 

a. Janeiro 
b. Fevereiro 
c. Março 
d. Abril 
e. Maio 
f. Junho 
g. Julho 
h. Agosto 
i. Setembro 
j. Outubro 
k. Novembro 
l. Dezembro 

2.  
26. Qual foi o principal motivo para você escolher essa cidade e época? 

(RU) 
a. Preço 
b. Distância do seu local de residência  
c. Facilidade de acesso (estradas, aeroportos)  
d. Infraestrutura Turística (diversidade de meios de hospedagem, 

gastronomia, comércio) 
e. Atrativos naturais  
f. Atrativos culturais  
g. Estar conservado 
h. Possibilidade de prática de esportes  
i. Grande movimentação de pessoas 
j. Local calmo e sem muita gente  
k. Ser um destino acessível (apto para pessoas com deficiência)  
l. Outro (abrir) 
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ANEXO 4 – ABORDAGEM METODOLÓGICA– FOCUS GROUP  
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ANEXO 5 – RESULTADOS ANÁLISE DA DEMANDA REAL POR MUNICÍPIOS 

Município Matriz das Fontes de pesquisa   

Aparecida Estudo da demanda turística 
(2016) 

Estudo da demanda turística 

(2021) 

- 

Araçatuba Plano Municipal de Turismo 
2017-2019 (pesquisa realizada 
em 2016) 

- - 

Brotas Estudo de demanda turística 
(2018) 

- - 

Campinas Plano de desenvolvimento 
turístico 2020 (pesquisa 
realizada em 2019) 

- - 

Campos do 

Jordão 

Estudo de demanda turística 
(2017) 

Pesquisa do Observatório de 
Turismo (2019) 

- 

Eldorado Estudo de demanda turística 
(2019) 

- - 

Ilhabela Plano de Marketing Turístico 
2017-2020 (pesquisa realizada 
em 2017) 

 

Pesquisa de demanda turística 
Race Village (2019) 

Pesquisa de demanda 
turística no feriado de 
12.10 (2021) 

Olímpia Pesquisa do perfil da 
demanda turística (17/18) 

Pesquisa do perfil da 
demanda turística (19/20) 

- 

Ribeirão Preto Pesquisa de demanda turística 
(2021) 

- - 

Santos Plano Diretor de Turismo 
2016-2026 (pesquisa realizada 
em 2015) – baixa temporada 

Plano Diretor de Turismo 
2016-2026 (pesquisa realizada 
em 2016) – alta temporada 

Pesquisa de demanda 
turística 2020 (realizada 
no Carnaval) 

São Paulo - 

Capital 

Pesquisa de demanda turística 
realizada em 2015 

- - 
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Município Faixa etária predominante dos respondentes 

Aparecida 50 a 60 anos (2016) 30 a 45 anos (2021) - 

Araçatuba 30 a 39 anos (2016) - - 

Brotas 30 a 45 anos (2018) - - 

Campinas 30 a 45 anos (2019) - - 

Campos do Jordão 25 a 34 anos (2017) 26 a 35 anos (2019) - 

Eldorado 36 a 59 anos (2019) - - 

Ilhabela + 40 anos (2017)* 

 

 

31 a 45 anos (2019)* 31 a 40 anos (2021) 

Olímpia 36 a 50 anos (17/18) 36 a 50 anos (19/20) - 

Ribeirão Preto 20 a 29 anos (2021) - - 

Santos 31 a 40 anos (2015)** 41 a 60 anos (2016)*** 41 a 60 anos (2020) 

São Paulo - Capital 30 a 39 anos - - 

 

Município Grau de Instrução predominante dos respondentes 

Aparecida - Sup. Completo (2021) - 

Araçatuba - - - 

Brotas Ensino Superior (2018) - - 

Campinas - - - 

Campos do Jordão - - - 

Eldorado - - - 

Ilhabela Sup. Completo (2017) 

 

 

Sup. Completo (2019) Sup. Completo (2021) 

Olímpia Superior (17/18) Superior (19/20) - 

Ribeirão Preto Sup. Completo (2021) - - 

Santos - - Sup. Completo (2020) 

São Paulo - Capital Sup. Completo - - 
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Município Renda predominante dos respondentes 
Aparecida 1 a 3 SM (2016) * = R$ 

880,00 a 2.640,00 
- - 

Araçatuba - - - 

Brotas R$ 3.000,00 a R$ 
6.000,00  (2018) 

- - 

Campinas - - - 

Campos do Jordão - - - 

Eldorado - - - 

Ilhabela 6 a 10 SM (2017)**  - R$ 
5.622,00 a 9.370,00  

 

 

3 a 5 SM (2019)*** - R$ 
2.994,00 a 4.990,00 

- 

Olímpia R$ 2.900,00 a R$ 
7.249,00 (17/18) 

3 a 7 SM (19/20)*** - R$ 
2.994,00 a 6.986,00 

- 

Ribeirão Preto 2 a 5 SM (2021)**** - R$ 
2.200,00 a 5.500,00 

- - 

Santos - 5,1 a 10 SM (2016) Alta 
Temporada* - R$ 
4.488,00 a 8.880,00 

R$ 5.225 a R$ 10.450 
(2020) 

São Paulo - Capital R$ 3.941 a R$ 7.880 - - 

Legenda11: SM = Salário-Mínimo *SM = R$ 880,00 / ** SM = R$ 937,00 / *** SM = R$ 998,00 e 

**** SM = R$ 1.100,00   

Considerando o índice IGP-M para cálculo da inflação nos valores da renda familiar12, 

nota-se que em todos os municípios onde foi possível a comparação por período a renda 

familiar real teve queda conforme indicado a seguir: 

 

 
11 Fonte: https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html#2017 – Acessado em 
24.10.2021 
12 Cálculo feito utilizando a calculadora do cidadão – Banco Central do Brasil. Fonte: 
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice  

Ilhabela (mantendo a 
renda e inflacionando 
pelo IGP-M)

Julho 2017 - R$ 5.622,00 a 9.370,00 Julho 2019 - R$ 6.427,81 a 10.713,01 De -3.443,81 a -5.723,01

Ilhabela Julho 2017 - R$ 5.622,00 a 9.370,00 Julho 2019 - R$ 2.994,00 a 4.990,00 Diminuição de renda

Olímpia Outubro 2017 - R$ 2.900,00 a R$ 7.249,00 
Outubro 2019 - R$ 2.994,00 a 
6.986,00 Diminuição de renda 

Olímpia (mantendo a 
renda e inflacionando 
pelo IGP-M)

Outubro 2017 - R$ 2.900,00 a R$ 7.249,00 Outubro 2019 - R$ 3.320,77 a 
8.300,78

De -236,77 a -1314,78

Santos Novembro 2015 - R$ 4.488,00 a 8.880,00 Fevereiro 2020 - R$ 5.225 a R$ 10.450 Diminuição de renda

Santos (mantendo a 
renda e inflacionando 
pelo IGP-M)

Novembro 2015 - R$ 4.488,00 a 8.880,00 Fevereiro 2020 - R$ 5.657,36 a R$ 
11.193,71 

De -432,36 a -743,71

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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Não é possível afirmar que, além da queda de renda familiar real causada pela inflação, 

o perfil do turista tenha mudado nos anos de referência apresentados apenas pelos 

dados quantitativos absolutos coletados em fontes secundárias.  

Município Residência predominante dos respondentes 
Aparecida  Estado SP (46,8%) e MG 

(20,5%) - (2016)  
Estado SP (50,7%) e MG 
(19%) – (2021) 

- 

Araçatuba Birigui, São Paulo e 
Penápolis (2016) 

- - 

Brotas São Paulo (Capital) – 
21,8% e Campinas (7%) – 
(2018) 

- - 

Campinas Outros (48,3%), São 
Paulo (18,42%); 
Hortolândia (5,65%) – 
(2019) 

- - 

Campos do Jordão Estado de São Paulo 
(61,1%, sendo SP Capital 
- 27,6%) e Rio de Janeiro 
- 7,9% - (2017)  

Outras cidades (46,6%); 
São Paulo (23,9%) – 
(2019)  

- 

Eldorado Capital São Paulo (60%) 
e Estado do Paraná 
(20%) – (2019) 

- - 

Ilhabela Estado de São Paulo 
(90,4%) sendo 47% - 
cidade de São Paulo 
(2017) 

 

 

- Estado de São 
Paulo (88,5%) 
sendo que: 25,5% 
do Litoral norte e 
23,6% da Capital – 

 
Olímpia Estado de São Paulo 

(79,6%) sendo 51,6% da 
Capital e grande São 
Paulo e 28% do Interior - 
(17/18) 

Estado de São Paulo 
(84,75%) sendo 33,9%  
da Cidade de São Paulo 
(19/20) 

- 

Ribeirão Preto Estado de São Paulo 
(76,93%) sendo 15,5% da 
capital e Estado de 
Minas Gerais (14,50%) -  
(2021) 

- - 

Santos Estado de São Paulo 
(61%); 39% divididos 
entre os estados de 
Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e a região Sul 
(2015 – Baixa 
Temporada) 

Estado de São Paulo 
(70,3%) e 7,8% de 
Argentinos (2016 – Alta 
Temporada) 

Estado de São 
Paulo (86,3%) 
sendo 40% da 
Capital e 3,6% do 
Rio de Janeiro 
(2020) 
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São Paulo - Capital 
81,5% dos turistas 
brasileiros e 18,5% de 
turistas estrangeiros. 
Entre os brasileiros, o 
Estado de São Paulo 
(65,3%), sendo Santos o 
principal mercado 
emissor. Outros estados 
como Minas Gerais, 
Paraná, Santa Catarina e 
Rio de Janeiro estão 
como principais 
emissores (2015)  

- - 

 

Município Tempo de permanência no destino pelos respondentes 

Aparecida  1 dia (2016)  2 a 3 dias (2021) - 

Araçatuba 1 dia (2016) - - 

Brotas 2 a 3 dias (2018) - - 

Campinas 2 a 3 dias (2019) - - 

Campos do Jordão 2,8 pernoites (2017)  2 dias (2019)  - 

Eldorado 1 a 2 dias (2019) - - 

Ilhabela 3 a 10 dias (2017) 

 

 

 Mais de 7 dias (2019) 1 a 3 dias (2021) 

Olímpia 5 dias (17/18) 3 dias (19/20) - 

Ribeirão Preto 1 dia (2021) - - 

Santos -  1 a 4 dias (2016 – Alta 
Temporada) 

4 dias (2020) 

São Paulo - Capital 
3 dias – turista nacional 
e 4 dias turista 

i  (2015)  

- - 
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Motivação de viagem 

 

 

Meios de transporte  

 

Meios de hospedagem  
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Com quem viajaram 

 

Como ficaram sabendo do destino 
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ANEXO 6 – GRÁFICOS – PESQUISA DEMANDA POTENCIAL ON LINE 

Gráfico 1: Divisão dos respondentes por Regiões – Demanda Potencial  

 

Gráfico 2: Quantidade de respondentes por estados 

 

A amostra por cada estado foi espontânea, mas seguiu a exigência de ter pelo menos 50 

respondentes por estado. Importante levar em conta a amostra de cada estado, porque 

estatisticamente, quando se faz alguma segregação de dados, podem ocorrer desvios.  
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Gráfico 3: Perfil demográfico – Gênero  

 

Gráfico 4: Perfil demográfico – Faixa etária 
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Gráfico 5: Perfil demográfico – Grau de Instrução 

 

Gráfico 6: Perfil demográfico – Renda Familiar 
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Gráfico 7: Perfil demográfico dos respondentes por estados – Gênero  

 

Gráfico 8: Perfil demográfico dos respondentes por estados – Faixa Etária 
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Gráfico 9: Perfil demográfico dos respondentes por estados – Grau de Instrução 
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Gráfico 10: Perfil demográfico dos respondentes por estados – Renda Familiar 
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Gráfico 12: Questão selecionadora de respondentes - Frequência de viagem - por estados 

 

Gráfico 13: Atributos que tornam um destino mais atrativo – Geral  
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Gráfico 14: Frequência de viagem a lazer – pré-pandemia por estados  

 

Gráfico 15: Companhia de viagem - pré-pandemia por estados 
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Gráfico 16: Meio de transporte mais utilizado – pré-pandemia por estados 

 

Gráfico 17: Meio de hospedagem mais utilizado – pré-pandemia por estados 
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Gráfico 18: Motivação da viagem – pré-pandemia – Geral  
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Gráfico 19: Como se informava sobre as viagens - pré-pandemia - Geral 
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Gráfico 20: Como reservava/comprava viagens – pré-pandemia – Geral  

 

Gráfico 21: Viajou em 2021 – por estados  
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Gráfico 22: Viajaram para fora do estado de residência em 2021? 

 

Gráfico 23: Viajaram para fora do estado de residência em 2021 - por estados 
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Gráfico 24: Viajaram para fora do estado de residência em 2021 - por faixa etária  

 

 

Gráfico 25: Viajaram para fora do estado de residência em 2021 – por classe social  
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Gráfico 26: Viagens para outros estados em 2021 - residentes no Amazonas 
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Gráfico 27: Viagens para outros estados em 2021 - residentes na Bahia 
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Gráfico 28: Viagens para outros estados em 2021 - residentes no Distrito Federal  
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Gráfico 29: Viagens para outros estados em 2021 - residentes no Espírito Santo  
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Gráfico 30: Viagens para outros estados em 2021 - residentes no Mato Grosso  
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Gráfico 31: Viagens para outros estados em 2021 - residentes no Mato Grosso do Sul 
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Gráfico 32: Viagens para outros estados em 2021 - residentes em Minas Gerais  

 

 

 

  



 

 

145 

Gráfico 33: Viagens para outros estados em 2021 - residentes no Paraná 
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Gráfico 34: Viagens para outros estados em 2021 - residentes no Rio de Janeiro 
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Gráfico 35: Viagens para outros estados em 2021 - residentes no Rio Grande do Sul 
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Para os 564 respondentes que viajaram em 2021 foram feitas as seguintes perguntas: 

Gráfico 36: Motivação da viagem mais recente em 2021 - Geral e por estados 

 

Outro: visita a familiares/ doença/ saúde  
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Gráfico 37: Para qual tipo de destino você viajou em 2021? 

 

Gráfico 38: Como buscou informações para a viagem mais recente – Geral  
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Gráfico 39: Como comprou/reservou sua viagem mais recente – Geral  

 

Gráfico 40: Cenário futuro e intenção de viagem a lazer - geral e por estados 
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Gráfico 41: Cenário futuro - segmentos e nichos e mercado 
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Gráfico 42: Cenário futuro - qual meio de transporte vai utilizar 

 

Gráfico 43: Cenário futuro – duração da viagem  
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Gráfico 44: Cenário futuro - qual meio de hospedagem irá utilizar 

 

 

Gráfico 45: Cenário futuro - qual será o orçamento para sua próxima viagem - gasto individual 
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Gráfico 46: Nuvem de palavras sobre cidades do estado de SP mais mencionadas no cenário hipotético 

 

Gráfico 47: Época do ano que viajaria ao estado de SP- Geral  
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Gráfico 48: Motivação para visitar SP - cenário hipotético - Geral 
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ANEXO 7 – JUSTIFICATIVA RENDA FAMILIAR – PESQUISA DEMANDA 

POTENCIAL ON LINE 

O IBGE não define a classificação econômica, mas usa como medida a quantidade de SM 

do domicílio. Como a classificação econômica é um 'critério' (ABEP – Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa) x Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) e está 

passando por discussões, a plataforma Opinionbox passou a usar salários-mínimos como 

parâmetro para a definição de renda familiar, conforme apresentado a seguir. 

1º Foram definidas faixas que aproximavam com a média de renda divulgada pela ABEP: 

 
2º Agrupando as faixas de salário-mínimo, nota-se que a proporção também é próxima da 
divulgada pela ABEP. 

 

 

Resultados do Universo do Censo Demográfico 2010  
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Tabela 1.8.14 – Domicílios particulares permanentes e valor do rendimento nominal 

médio e mediano mensal dos domicílios particulares permanentes, segundo a situação 

do domicílio e as classes de rendimento nominal mensal domiciliar Brasil 2010.  

Fonte ABEP: www.abep.org/criterioBrasil.aspx 

Fonte IBGE: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Resultados_do_Universo/Resu

ltados_preliminares_sobre_Rendimentos/tabelas_pdf/tab1_8_14.pdf 

Fonte SAE: http://www.sae.gov.br/site/?p=17821 

  

http://www.abep.org/criterioBrasil.aspx
ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Resultados_do_Universo/Resultados_preliminares_sobre_Rendimentos/tabelas_pdf/tab1_8_14.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Resultados_do_Universo/Resultados_preliminares_sobre_Rendimentos/tabelas_pdf/tab1_8_14.pdf
http://www.sae.gov.br/site/?p=17821
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ANEXO 8 – TABELAS DAS TENDÊNCIAS COM FOCO EM TURISMO 

Tendências com foco em turismo  

Workcation ou Bleisure 

A forma de trabalhar teve que mudar na pandemia, as dúvidas sobre contágio 

provocaram pânico no mundo, e as pessoas foram obrigadas a ficar em casa em 

isolamento até que a situação melhorasse ou fosse possível compreender com o que 

estavam lidando. O trabalho virou home office, e as pessoas se afastaram da rotina do 

dia a dia e das relações sociais. As relações com a família tiveram um salto de 

qualidade. Este equilíbrio entre relações familiares e o trabalho foi possível por uma 

tendência que foi ampliada na pandemia chamada: Workcation (work= trabalho + 

vacation = férias) ou Bleisure (business = negócios + leisure = lazer). Como não se tinha 

o vínculo com o escritório físico, o movimento de viajar para um local tranquilo (ainda 

em isolamento) com boa e rápida conexão de internet, acomodações confortáveis, 

desfrutando de uma estadia mais longa, unindo o pessoal e o profissional, teve 

grandes proporções em 2020. Pode se dizer que essa tendência fomentou o turismo 

de proximidade, porque, no início da pandemia, os destinos escolhidos para a prática 

de Workcation eram os acessíveis em carro.  

Com a vacinação e a extinção da restrição de deslocamento em 2021, mais da metade 

dos viajantes globais (52%) afirmaram que aproveitariam a oportunidade de estender 

qualquer viagem de negócios para encaixar um período de férias; ou ao contrário, 

muitos pensaram em ampliar as férias em 1 ou duas semanas para trabalhar 

remotamente, conforme pesquisa da Booking.com13 

 

 
13 BOOKING. Tchau horário fixo: trabalhe de onde quiser. s. d. Disponível em: 
<https://www.booking.com/articles/bye-bye-9-to-5-work-it-wherever-you-
want.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-
gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAg
TgAgE>. 
Acessado: 29 jan. 2022 

https://www.booking.com/articles/bye-bye-9-to-5-work-it-wherever-you-want.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3e
https://www.booking.com/articles/bye-bye-9-to-5-work-it-wherever-you-want.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3e
https://www.booking.com/articles/bye-bye-9-to-5-work-it-wherever-you-want.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3e
https://www.booking.com/articles/bye-bye-9-to-5-work-it-wherever-you-want.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3e
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Tendências com foco em turismo  

Turismo de proximidade 

Com a chegada da pandemia e das restrições de deslocamento em 2020, 

principalmente em relação às viagens internacionais, surgiu uma tendência chamada 

turismo de proximidade. As viagens rodoviárias, para destinos num raio de 300km da 

residência habitual, foram estimuladas, com o objetivo de fomentar a regionalização 

e o fortalecimento do turismo local, ela funcionou muito bem no período pré-vacina. 

No caso do estado de São Paulo, o volume de viagens rodoviárias sempre foi 

relevante. Entre novembro de 2018 e dezembro de 2019, o volume de carros nas 

rodovias paulistas totalizou cerca de 1.200.000. Segundo o CIET14, no período de 

dezembro de 2019 a novembro de 2020, circularam pelas rodovias do estado o total 

de 1.107.543.299 veículos. Esse volume cresceu em 2021, atingindo o volume de 

1.131.137.471 veículos. O pós-vacina ampliou o volume de viagens nacionais 

utilizando o avião como principal meio de transporte, conforme apontam dados da 

FeComercioSP15￼. O setor de turismo faturou em novembro de 2021, R$ 14,7 

bilhões, 19,3% superior ao registrado no mesmo mês de 2020, o setor de transporte 

aéreo foi o que mais colaborou com esse resultado positivo, superando em 63,3% o 

faturamento de novembro de 2020. Essa tendência arrefeceu com a vacinação, mas 

não acabou, principalmente a partir da chegada da variante Ômicron, que trouxe 

novamente incertezas em relação ao futuro.  

 

 

 

 
14 SÃO PAULO. Secretaria de Turismo e Viagens. Relatório de Inteligência turística do Estado de São Paulo. 
Dezembro 2021. Disponível em: <https://www.turismo.sp.gov.br/2663>. Acessado: 23 jan. 22 
15 MENEZES, Pedro. Turismo fatura mais de R$ 14 bilhões em novembro. Mercado & Eventos. 20/01/2022. 
Disponível em: <https://www.mercadoeeventos.com.br/_destaque_/slideshow/turismo-fatura-mais-de-
r-14-bilhoes-em-novembro/>. Acessado em: 27 jan. 22 

https://www.turismo.sp.gov.br/2663
https://www.mercadoeeventos.com.br/_destaque_/slideshow/turismo-fatura-mais-de-r-14-bilhoes-em-novembro/
https://www.mercadoeeventos.com.br/_destaque_/slideshow/turismo-fatura-mais-de-r-14-bilhoes-em-novembro/
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Tendências com foco em turismo 

Viagens para destinos com atividades ao ar livre   

A pandemia trouxe a possibilidade de viver a natureza, principalmente para 

moradores das grandes cidades. Como resultados de pesquisas da Booking.com16, a 

busca por recomendações relacionadas a caminhadas (94%), natureza (44%) e 

descanso (33%) aumentaram na plataforma desde o início da pandemia. Além disso, 

foi apontado que mais de dois terços dos viajantes (69%) querem curtir experiências 

mais simples, como passar tempo ao ar livre ou com a família durante as férias. Mais 

de metade (56%) planeja apreciar experiências em locais menos conhecidos no 

campo. Esse perfil de turista começou a buscar casas para ficar longe de casa, 42% 

optaram por ficar nesse tipo de hospedagem do que ficar em hotel, meio de 

hospedagem de preferência em 2019. Segundo o ICMBio, as unidades de conservação 

federais se consolidaram como alternativas de lazer seguras, e, em 2020, elas 

receberam mais de 8,4 milhões de visitas17.  

 

  

 
16 BOOKING. Redescobrindo as pequenas alegrias da vida. s. d. Disponível em: 
<https://www.booking.com/articles/simple-pleasures-going-back-to-the-
essential.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-
gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAg
TgAgE>. 
Acessado em: 24 jan. 2022 
17 ICMBIO. ICMBio contabiliza mais de 8 milhões de visitas às unidades de conservação em 2020. 
26/07/2021. Disponível em: <https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-
noticias/icmbio-contabiliza-mais-de-8-milhoes-de-visitas-as-unidades-de-conservacao-em-
2020#:~:text=O%20ano%20de%202020%20fechou,gradual%2C%20a%20partir%20de%20junho>. 
Acessado em: 24 jan. 2022 

https://www.booking.com/articles/simple-pleasures-going-back-to-the-essential.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3e
https://www.booking.com/articles/simple-pleasures-going-back-to-the-essential.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3e
https://www.booking.com/articles/simple-pleasures-going-back-to-the-essential.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3e
https://www.booking.com/articles/simple-pleasures-going-back-to-the-essential.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3e
https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/icmbio-contabiliza-mais-de-8-milhoes-de-visitas-as-unidades-de-conservacao-em-2020#:%7E:text=O%20ano%20de%202020%20fechou,gradual%2C%20a%20partir%20de%20junho
https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/icmbio-contabiliza-mais-de-8-milhoes-de-visitas-as-unidades-de-conservacao-em-2020#:%7E:text=O%20ano%20de%202020%20fechou,gradual%2C%20a%20partir%20de%20junho
https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/icmbio-contabiliza-mais-de-8-milhoes-de-visitas-as-unidades-de-conservacao-em-2020#:%7E:text=O%20ano%20de%202020%20fechou,gradual%2C%20a%20partir%20de%20junho
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Tendências com foco em turismo 

Staycation  e priorização de viagens nacionais  

A pandemia veio, fechou fronteiras e restringiu os deslocamentos. Quando começou 

a reabertura, as pessoas começaram a conhecer e viver experiências com todos os 

protocolos sanitários na sua cidade e numa região mais expandida. A tendência 

chamada Staycation, como outras apontadas aqui, não é recente e não chegou com a 

pandemia. Ela apenas aumentou em número de pessoas que passaram a conhecer e 

a valorizar mais atividades e serviços locais.  

Segundo estudo do Booking.com18, no futuro, a opção de ficar perto de casa 

continuará dominando os planos de viagem. Cerca de 47% das pessoas ainda 

planejam viajar dentro do próprio país a médio prazo (daqui a 7 a 12 meses a partir 

do primeiro trimestre de 2022), e 38% planejam fazer isso a longo prazo (idem a partir 

de 2023). 

Com relação às viagens locais, 43% pretendem conhecer um novo destino na região 

em que moram/no seu país. Cerca de 46% também querem passar a apreciar 

as belezas naturais da sua terra. Seja aproveitando viagens para destinos locais ou 

mais distantes, metade dos entrevistados disseram que pretendem viajar para algum 

lugar que já visitaram antes. 

Viagens para locais perto de casa representam economia de tempo e dinheiro, e a 

tendência é que tanto os destinos quanto as acomodações reajam a esse 

comportamento ao incluir opções adicionais às viagens, como passeios históricos e 

culturais, nos quais os viajantes podem aprender e se divertir.  

A partir desse cenário, as viagens de carro cresceram em 2020, sendo o principal meio 

de transporte indicado nas pesquisas de demanda realizadas para esse projeto. Em 

 
18 BOOKING. Familiaristas, não turistas: viaje como os locais. s. d. Disponível em: 
<https://www.booking.com/articles/familiarists-not-tourists-travelling-like-a-
local.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-
gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAg
TgAgE>. 
Acessado em: 25 jan. 2022 

https://www.booking.com/articles/familiarists-not-tourists-travelling-like-a-local.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3e
https://www.booking.com/articles/familiarists-not-tourists-travelling-like-a-local.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3e
https://www.booking.com/articles/familiarists-not-tourists-travelling-like-a-local.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3e
https://www.booking.com/articles/familiarists-not-tourists-travelling-like-a-local.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3e


 

 

162 

2021, o avião voltou a ganhar espaço visto que as pessoas, já vacinadas, começaram 

a ganhar confiança e ter segurança de ampliar suas viagens para destinos dentro do 

Brasil.  
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Tendências com foco em turismo 

Turismo de Experiência e Responsável  

No contraponto do Overtourism, que era uma tendência que havia crescido muito nos 

anos anteriores à pandemia, ganha força o Turismo de Experiência e o Turismo 

Responsável. A redução de impactos negativos em destinos turísticos massificados, 

na natureza e nas comunidades locais, puderam ser vistos desde o isolamento. A 

pandemia não restringiu apenas nossa liberdade, mas possibilitou que um novo olhar 

e trouxe a conscientização de muitas pessoas sobre como seria viajar de maneira mais 

sustentável. Cerca de 53% dos entrevistados pelo Booking.com sobre quais práticas 

adotariam em suas viagens, mencionaram que buscariam formas mais sustentáveis 

de viajar. Em 2021, a busca por destinos não tão conhecidos, viajar fora de temporada, 

fugir das multidões foi o que teve destaque.  

Hoje, mais do que nunca, os viajantes globais têm consciência sobre o impacto que 

causam, abrindo caminho rumo a um futuro com viagens mais sustentáveis. Dois 

terços (67%) dos viajantes comentaram desejar que suas escolhas de viagem apoiem 

a recuperação dos destinos que visitarem, e mais da metade (55%) quer ver como o 

dinheiro que gastam retorna para as comunidades locais.  
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Tendências com foco em turismo 

Turismo de Luxo e alto padrão  

Vinculada à megatendência de Premiumisation, que é a diminuição entre a distância 

entre o mercado de luxo e o mercado de massa, para dar a todos os consumidores o 

acesso e produtos únicos e inovadores que prometem mais, principalmente 

experiências “premium” diversificadas. O turismo de luxo e alto padrão está 

crescendo, principalmente no Brasil. Devido à impossibilidade de viagens 

internacionais com a pandemia, os destinos e produtos brasileiros estão se 

adequando para oferecer viagens de experiência que atendam a um público mais 

qualificado.  

Um estudo recente desenvolvido pelo TRVL Lab em parceria com a ILTM19 apresentou 

dados sobre como o segmento de luxo e alto padrão está consumindo viagens na 

pandemia. 

E como principais resultados: 

• A maioria dos viajantes de luxo faz entre 4 e 6 viagens por ano, igualmente 

distribuídas em destinos nacionais e internacionais, o que demonstra que 

viajar é uma prioridade em suas vidas e rotinas. 

• Para 42,56% dos fornecedores que responderam à pesquisa, o volume de 

consultas/reservas nos últimos 6 meses já normalizou ou aumentou em 

relação a 2019. 

• As motivações para viajar não diferem da amostra geral de viajantes 

brasileiros, cujo desejo principal é relaxar e descansar, exceto pela 

importância das experiências exclusivas em suas viagens, que é maior neste 

segmento. 

• Os viajantes de luxo brasileiros fazem suas reservas em diversos canais, 

priorizando a facilidade e observando a complexidade de cada viagem. 

 
19 Disponível em: 
https://dl.airtable.com/.attachments/f694a57f1f1350ff7032ad2028ca3a2c/299562f2/ILTMMercadodevi
agensdeluxov01-2.pdf?ts=1650335650&userId=usrUeRN5Yu40EO9Xd&cs=e309743cf9c78505 
. Acessado em: 24 jan. 2022 

https://dl.airtable.com/.attachments/f694a57f1f1350ff7032ad2028ca3a2c/299562f2/ILTMMercadodeviagensdeluxov01-2.pdf?ts=1650335650&userId=usrUeRN5Yu40EO9Xd&cs=e309743cf9c78505
https://dl.airtable.com/.attachments/f694a57f1f1350ff7032ad2028ca3a2c/299562f2/ILTMMercadodeviagensdeluxov01-2.pdf?ts=1650335650&userId=usrUeRN5Yu40EO9Xd&cs=e309743cf9c78505
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• O que mais importa para este perfil de viajantes é a qualidade dos serviços e 

das atrações, a oportunidade de viver experiências inéditas, sem esquecer da 

praticidade e da facilidade. 

• Principais tendências: o turismo nacional foi e continuará bastante valorizado, 

com novos destinos sendo descobertos por este segmento. Viagens mais 

tranquilas, para destinos menos explorados e com mais atenção à 

responsabilidade e sustentabilidade ganharão força. Da mesma forma, viagens 

em pequenos grupos com o mesmo propósito, como viagens de conteúdo e 

conhecimento e o nomadismo digital crescerão nos próximos anos. 

• A viagem ideal é uma combinação de destinos e experiências incríveis, com 

muita qualidade e conforto em que a jornada completa acontece sem atritos 

e imprevistos indesejados, com exclusividade. 

• O perfil desse viajante de luxo é:  

Tem origem em todas as regiões do Brasil, com predomínio da região Sudeste. São 

homens e mulheres com idade entre 25 e 60 anos, principalmente da faixa dos 30 

aos 39 anos. Possuem renda familiar mensal acima dos R$ 20 mil, sendo que 

20,61% possuem renda entre R$ 20 e R$ 50 mil e 15,65% acima de R$ 100 mil. 

Fazem em média 4-6 viagens de lazer por ano, igualmente distribuídas entre 

destinos nacionais e internacionais. Durante a pandemia, mantiveram a média de 

viagens nacionais e não fizeram viagens internacionais. Cerca de 64,50% dos 

respondentes da pesquisa consideram que a maioria das suas viagens pode ser 

classificada como viagens de luxo, e seu orçamento de viagens aumentou quando 

comparado ao período pré-pandemia. 
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Tendências com foco em turismo 

Viagens Multigeracionais   

As viagens multigeracionais já são tendência desde 201820, devido à necessidade de 

viajar acomodando a diversidade de experiências que traz novos públicos e as famílias 

e suas gerações. São consideradas viagens multigeracionais aquelas que são feitas 

com pelo menos duas gerações diferentes. Elas precisam de mais planejamento e, às 

vezes, adequações nos roteiros para atender desde crianças até idosos. 

O importante nessas viagens é a troca de experiências entre as gerações. Os olhares 

diferentes podem enriquecer muito uma viagem, quer seja para praia, uma viagem 

cultural ou ecoturismo. Apenas uma coisa mudou na pandemia, antes as viagens 

multigeracionais ocorriam inclusive com pessoas de fora do grupo familiar, porém, 

devido à necessidade de evitar aglomerações com desconhecidos, essas viagens estão 

sendo realizadas apenas entre os familiares, envolvendo netos e avós.   

 

 

  

 
20 VIVEJAR. O que é uma viagem multigeracional e porque ela faz tão bem? 21/05/2018. Disponível em: 
<https://vivejar.com.br/o-que-e-uma-viagem-multigeracional/>. Acessado em: 24 jan. 2022. 
DISQUE 9. Tendências de viagens e turismo multigeracionais latino-americanas. s. d. Disponível em:  
https://disque9.com.br/tendencias-de-viagens-e-turismo-multigeracionais-latino-americanas 
Acessado em: 24 jan. 2022 

https://vivejar.com.br/o-que-e-uma-viagem-multigeracional/%3e
https://disque9.com.br/tendencias-de-viagens-e-turismo-multigeracionais-latino-americanas
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Tendências com foco em turismo 

Uso de tecnologia    

O uso de tecnologias no turismo vem avançando rápido e trazendo inovações 

disruptivas ao setor. A pandemia acelerou alguns processos que estavam caminhando 

lentamente, fosse por questões de biossegurança ou pela necessidade da retomada 

econômica, fato é que os viajantes concordam que a tecnologia é um fator crucial 

para o controle de riscos e saúde nas viagens, e isso irá melhorar ainda mais com o 

5G. Segundo a estudo sobre tendências do Booking.com21, mais da metade dos 

aventureiros mundiais (53%) quer ter soluções tecnológicas que deem flexibilidade 

para reservas de restaurantes de última hora, 21% querem máquinas de 

autoatendimento em bilheterias, o que diminui o contato físico e facilita o 

deslocamento. Ainda nesse estudo, 71% dos brasileiros concordam que as tecnologias 

são importantes para minimizar a interação humana nas viagens. Para 69% dos 

brasileiros, os meios de hospedagem terão que fazer uso das últimas tecnologias para 

dar mais segurança aos viajantes. Cerca de 67% estão animados em ter a possibilidade 

de contar com a tecnologia para personalizar ainda mais as experiências de viagem 

no futuro. Em primeiro lugar no ranking mundial, 74% dos brasileiros mencionaram 

que se sentiriam mais confortáveis em conhecer um novo destino se pudessem antes 

dar uma ‘espiadinha’ nele virtualmente (ex: via realidade virtual). Em compensação, 

apenas 34% disseram querer participar de mais experiências virtuais durante as 

viagens (ex.: organizadas por atrações turísticas, passeios e workshops locais etc.). 

Estes últimos dados apontam que os brasileiros preferem ter uma experiência virtual 

no pré-viagem do que durante a viagem.   Algumas tecnologias que são tendência em 

crescimento no turismo: 

Touchless (tecnologia sem toque)  

 
21 BOOKING. Inovação Tec: tecnologia influencia as viagens. s. d. Disponível em: 
<https://www.booking.com/articles/spontechnaity-how-tech-will-drive-travel.xb.html?label=gen173nr-
1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-
gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAg
TgAgE.. 
Acessado em: 29 jan. 2022 

https://www.booking.com/articles/spontechnaity-how-tech-will-drive-travel.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3e
https://www.booking.com/articles/spontechnaity-how-tech-will-drive-travel.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3e
https://www.booking.com/articles/spontechnaity-how-tech-will-drive-travel.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3e
https://www.booking.com/articles/spontechnaity-how-tech-will-drive-travel.xb.html?label=gen173nr-1DEghhcnRpY2xlcyiCAjjoB0gzWARoIIgBAZgBLbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC8K_ajwbAAgHSAiQ2Y2I4ZWU2YS02NzM3LTQ2NDgtYjMxNC03YzVlNmVhNDcwZWTYAgTgAgE%3e


 

 

168 

A pandemia e os protocolos sanitários fizeram com que as interfaces touchless (sem 

toque) tivessem seu uso ampliado, e estão sendo usadas pelo setor com toda força 

desde 2020, principalmente pelo setor aéreo. São exemplos, a biometria para 

embarque nos aeroportos, os aplicativos das companhias aéreas que promovem 

pouco ou nenhuma interação com atendimento humano, seja para check in, seja para 

despacho de bagagem. No setor da gastronomia, os cardápios dos restaurantes estão 

sendo disponibilizados por QR Code e as informações nos atrativos também. Para a 

efetivação de pagamentos com cartões de crédito ou débito pode ser feito pelo chip 

de aproximação ou até mesmo por QR Code. 

IoT (Internet of Things) – Internet das coisas 

Internet das coisas é um conceito que se refere à interconexão digital de objetos 

cotidianos com a internet. A IoT deve ser lida a partir de uma big data, porque permite 

a comunicação direta entre diversos equipamentos de uso pessoal, bem como entre 

estes e seus usuários, por meio de sensores e conexões sem fio. Essa comunicação 

possibilita, entre outras facilidades, o registro contínuo de dados sobre o estado 

destes objetos durante o seu uso.   

Como um exemplo de uso aplicado ao turismo, temos os beacons, que trabalham com 

geolocalização e IoT. Quando ativado, o beacon capta informações a partir de 

bluetooth como um telefone móvel, gateway ou ponto de acesso, e pode identificar 

e coletar dados de uso público, ótimo para fazer pesquisa de demanda em destinos 

turísticos.  

Em 2014, a Disney criou uma pulseira, chamada de MagicBand, que usa a tecnologia 

RFID que é identificada pelos leitores distribuídos no parque e nos hotéis do 

complexo. Ela permite que os clientes entrem nos parques, nas suítes dos hotéis, 

comprem comida e bebida, utilizem os serviços de fast-track ou recebam fotos 

realizadas nos parques e façam pagamentos cadastrando seus cartões de crédito por 

meio das pulseiras22.  

 

22 POGGI, Marta. Transformação Digital no Turismo. Ebook. s. d. Acessado em: 24 jan. 2022 
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Realidade Virtual 

A experiência promovida por essa tecnologia é imersiva e ocorre fora do mundo real. 

É uma ótima ferramenta de venda de produtos e equipamentos turísticos. A partir da 

apresentação ao acessar o dispositivo, o consumidor de viagens pode conhecer os 

serviços de uma agência de viagens, de um hotel, companhias aéreas e até visitar um 

museu ou um atrativo natural. Na pandemia, durante o fechamento dos destinos e, 

consequentemente, dos atrativos naturais e culturais, a realidade virtual foi muito 

utilizada, matando a saudade das viagens. Como exemplo: Museu do Louvre, em 

Paris; o Museu Metropolitan, em Nova York; e o MASP, em São Paulo disponibilizaram 

a visita virtual a partir da pandemia.  

Em agosto de 2020, a agência R11 Travel foi inaugurada em São Paulo oferecendo 

uma sala de realidade virtual com um cardápio de viagens pela América Latina. 

Importante ressaltar que para ter acesso a essa tecnologia é necessária a utilização de 

óculos especiais.  

Realidade Aumentada 

Essa tecnologia nasceu com o jogo Pokémon Go, ela promove a união do mundo real 

com o virtual. O cenário e a paisagem são reais e os objetos virtuais aparecem 

agregando valor à experiência. No turismo, essa realidade permite mais autonomia 

do turista no destino turístico, já que possibilita acessar informações com qualquer 

equipamento móvel.  

Inteligência artificial e robótica  

A inteligência artificial (AI na sigla em inglês) foi criada para resolver problemas como 

um cérebro de ser humano. Ela é composta por dois elementos básicos: os dados e a 

máquina de aprendizado. Essa tecnologia tem como premissa dar às máquinas acesso 

aos dados e permitir que elas aprendam por si mesmas. O principal objetivo é 

entender melhor, prever e responder às necessidades das pessoas. Os robôs estão 

sendo utilizados cada vez mais nos equipamentos turísticos, otimizando a experiência 
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do turista. Eles possuem tecnologia de reconhecimento de fala para atendimento, 

entre outras facilidades como os chatbots – que fazem triagem a partir de 

programações promovendo interações praticamente humanas, criados para dar 

assistência online de forma rápida e eficiente, mesmo que um atendimento humano 

não esteja presente. Outra utilização de IA no turismo é coletar e interpretar dados 

sobre clientes, negócios e preços, pois ela tem capacidade de classificar uma enorme 

quantidade de dados com rapidez e precisão.  

Um exemplo no turismo: no início de 2018, o TUI Group e o serviço de planejamento 

de viagens da Utrip AI uniram-se para criar um serviço personalizado de planejamento 

de viagens. Era uma ferramenta online que pedia aos viajantes para que avaliassem 

as suas preferências de acordo com diferentes categorias, incluindo “Natureza e 

aventura”, “Gastronomia”, “Compras” ou “Relaxar”. Possuía filtros adicionais, como 

“Viagem com”, “Estilo de viagem” ou “Propósito da viagem”, que ajudavam a refinar 

ainda mais as coisas. Com essas informações, o algoritmo Utrip AI analisava milhões 

de combinações possíveis e oferecia um itinerário diário para toda a viagem23.  

E-Commerce  

Um dos principais movimentos disruptivos da pandemia foi a aceleração digital. As 

medidas de isolamento social e o medo do contágio impuseram novas regras sociais, 

trabalhistas e sanitárias, e a pandemia pode ser considerada como um catalisador de 

tecnologia. Muitas pessoas começaram a fazer compras online pela primeira vez, 

principalmente os imigrantes e idosos digitais.  Além disso, foram incorporadas novas 

ferramentas e novos softwares para acesso digital. O E-commerce teve um 

crescimento importante durante a pandemia e no período pós-vacina. O Relatório 

Setores E-commerce 202224 indica que o mês de dezembro de 2021 registrou 1,72 

bilhões de vendas, e o Booking.com teve destaque no ranking Top 10 como único e-

 
23 Disponível em: <https://www.tecnohotelnews.pt/2019/02/07/inteligencia-artificial-ia-e-assim-que-os-

hoteis-estao-a-mudar/>. Acessado em: 29 jan. 2022. 

24 CONVERSION. Relatório Setores do E-Commerce no Brasil. Abril 2022. Disponível em: 
<https://lp.conversion.com.br/relatorio-setores-
ecommerce?_ga=2.231088344.672449397.1643556941-1183778021.1643556941>. Acessado em: 30 
jan. 2022 
 

https://www.tecnohotelnews.pt/2019/02/07/inteligencia-artificial-ia-e-assim-que-os-hoteis-estao-a-mudar/
https://www.tecnohotelnews.pt/2019/02/07/inteligencia-artificial-ia-e-assim-que-os-hoteis-estao-a-mudar/
https://lp.conversion.com.br/relatorio-setores-ecommerce?_ga=2.231088344.672449397.1643556941-1183778021.1643556941
https://lp.conversion.com.br/relatorio-setores-ecommerce?_ga=2.231088344.672449397.1643556941-1183778021.1643556941
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commerce do setor de turismo. A tendência de crescimento setorial em 2021 apontou 

um crescimento 100% de compras via e-commerce em janeiro de 2021, uma queda 

relevante em abril de 2021, caindo 44 pontos percentuais, que coincide com o pior 

período do ano de internações e óbitos pela Covid-19, e volta a crescer a partir de 

agosto (94%), chegando a 122% em novembro.  

Social Commerce e Live Streaming Commerce 

Esse aumento de acesso ao ambiente digital, fez com que redes sociais e aplicativos 

se tornassem plataforma de vendas de produtos e serviços, como por exemplo o 

Instagram, onde é possível comprar com dois cliques qualquer produto ou serviço, 

patrocinado ou não. Os aplicativos Instagram e TikTok ocupam o terceiro e quarto 

lugar nos mais acessados, mas são as principais ferramentas de comunicação e 

promoção de conteúdo de qualquer assunto, principalmente de gastronomia e 

viagens. Os vídeos curtos apresentados no TikTok ganharam um concorrente forte, 

que são os Reels do Instagram. Durante a pandemia, além de virar tendência, as lives 

ocorridas principalmente no Instagram tomaram novo rumo a partir do Live 

Streaming Commerce25, ou seja, o que era apenas para compartilhar conteúdos, gerar 

debates e interação social, é o mais novo canal de e-commerce, porque o usuário 

poder fazer sua compra participando de uma live sem sair da transmissão.  

Essa modalidade surgiu na China, entre 2019 e 2020, e no Brasil a primeira Live 

Streaming Commerce foi ao ar no último dia 22 de outubro de 2021, com a Casas 

Bahia, em parceria com a Kwai, empresa responsável pelo desenvolvimento da 

ferramenta26. É uma tendência que logo chegará ao turismo e será mais um canal de 

vendas de viagens. 

 

  

 
25 SALGADO, Rodrigo. Live commerce: conheça essa tendência promissora do e-commerce. Digital 
Costumer Experience. s. d. Disponível em: <https://dcx.lett.digital/live-commerce/>. Acessado em: 29 jan. 
2022 
26 MERCADO & Consumo. Kwai realiza livestream e-commerce no Brasil em parceria com Casas Bahia. 
25/20/2021. Disponível em: <https://mercadoeconsumo.com.br/2021/10/25/kwai-realiza-livestream-e-
commerce-no-brasil-em-parceria-com-casas-bahia/>. Acessado em: 29 jan. 22 

https://mercadoeconsumo.com.br/2021/10/25/kwai-realiza-livestream-e-commerce-no-brasil-em-parceria-com-casas-bahia/
https://mercadoeconsumo.com.br/2021/10/25/kwai-realiza-livestream-e-commerce-no-brasil-em-parceria-com-casas-bahia/
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Tendências como foco em turismo 

Economia Compartilhada  

Essa nova economia — que não é tão nova assim — foi um dos desdobramentos da 
expansão dos serviços baseados em plataformas digitais. Um cruzamento entre 
massificação da internet e comunicação espontânea, que, por meio de aplicativos e 
sites web, abriu mercados desconhecidos ou inexplorados. 

Uma das bases da economia compartilhada é o consumo consciente, que prioriza a 
interação, troca, reciclagem, regeneração de consumo e experiências entre pessoas, 
reduzindo, assim, as despesas. 

No turismo, o exemplo mais bem sucedido no mundo é o Airbnb, muitos ainda contra, 
porque dizem impactar a cadeia turística refletindo em prejuízos para os meios de 
hospedagens tradicionais. Por outro lado, abre um leque de possibilidades e geração 
de renda para pessoas comuns. O debate sobre esse assunto é desafiador e está longe 
de acabar, principalmente no Brasil. 

No quesito transportes, o Uber tem o posto de empresa “símbolo” da economia 
compartilhada no segmento de carona e transfer. Contudo, a gigante dos serviços de 
transporte tem, no Brasil, um concorrente de muito peso: trata-se do app 99, que no 
começo se dedicava a intermediar taxistas e clientes. Primeira startup unicórnio 
brasileira, a 99 ganhou ainda mais fôlego financeiro depois de ter lançado a opção de 
transporte com carros de passeio. O mais recente serviço é a empresa Buser, que faz 
a intermediação entre as pessoas que querem viajar e as empresas de fretamento 
executivo oferecendo uma alternativa mais barata, melhor e mais segura. As viagens 
chegam a custar menos do que a metade do preço da rodoviária e contam com 
seguro, motoristas treinados, veículos inspecionados e monitorados por GPS, câmera, 
além de outros itens de segurança. 

Quando se fala em alimentação, destaca-se o Ifood, outra empresa unicórnio 
brasileira que disparou durante a pandemia. Algumas práticas interessantes em 
relação à sustentabilidade foram implantadas, como as embalagens recicláveis e 
compensação de carbono. Essa é uma tendência que veio pra ficar e tende a crescer, 
principalmente com a pandemia27.  

 

 
27 ALMEIDA, Marília. "Economia compartilhada tem sido valiosa na pandemia", diz Robin Chase. Exame. 
21/07/2020. Disponível em: <https://exame.com/negocios/economia-compartilhada-tem-sido-valiosa-
na-pandemia-diz-robin-chase/>. Acessado em: 31 jan. 2022 
URBELAB. Confira 5 espaços de economia compartilhada que estão em alta. s. d. Disponível em: 
<https://urbe.me/lab/economia-compartilhada/>. Acessado em: 31 jan. 2022. 

https://exame.com/negocios/economia-compartilhada-tem-sido-valiosa-na-pandemia-diz-robin-chase/
https://exame.com/negocios/economia-compartilhada-tem-sido-valiosa-na-pandemia-diz-robin-chase/
https://urbe.me/lab/economia-compartilhada/
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ANEXO 9 – INFORMAÇÕES SOBRE DESTINOS CONCORRENTES  

Alagoas 

Alagoas tem vocação natural para atrair visitantes e possui atrativos nos segmentos de: 

Sol e Praia, Turismo de Aventura, História, Cultura, Negócios e Eventos. Com um fluxo 

anual de mais de 750 mil hóspedes, o estado possui 250 km de litoral e mais de 240 km 

banhados pelo Rio São Francisco. Nos últimos cinco anos, foram instalados mais de 40 

empreendimentos hoteleiros no estado. Os principais mercados emissores nacionais 

são: São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.28  

Bahia 

A Bahia é a terra-mãe do Brasil, onde o país começou, onde o brasileiro se reconhece e 

se reencontra com sua essência. Onde raças, culturas, religiões e histórias se fundem 

com os tons da natureza exuberante do litoral e do interior. 

Esse mundo chamado Bahia tem 13 zonas turísticas que atendem às mais diversas 

motivações. Mas o que faz esse mundo plural e diversificado ser absolutamente singular 

e diferenciado é a sua gente. Os segmentos prioritários trabalhados pela Bahia são: 

Ecoturismo, Turismo Religioso, Étnico e Cultural, Negócios, LGBT, Pesca, Turismo Rural, 

Étnico – Indígena/Cultural, Esporte e Aventura, Enoturismo, Sol e Praia, Cultural 

(Gastronomia), Náutico e Saúde.   

Os mercados emissores nacionais prioritários para a Bahia são: Brasília - DF, Minas 

Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo.29 

 
28 ALAGOAS. Secretaria de Turismo. Guia de Investimentos – Alagoas. s. d. Disponível em: 
<http://www.sedetur.al.gov.br/images/estrutura/institucional/GuiaDeInvestimentos_Alagoas_POR_e_E
NG.pdf.>. Acessado em: 27 mar. 2022 
 
29 BAHIA. O que fazer. s. d. Disponível em: <http://www.bahia.com.br/o-que-fazer/>. Acessado em: 27 
mar. 2022. 
MARTINS, Marcos. Bahia cresce 7,5% e alcança 6 milhões de turistas no verão. Panrotas. 18/03/2019. 
Disponível em: <https://www.panrotas.com.br/mercado/destinos/2019/03/bahia-cresce-75-e-alcanca-
6-milhoes-de-turistas-no-
verao_163008.html#:~:text=A%20Bahia%20recebeu%20neste%20ver%C3%A3o,de%20Janeiro%20e%20
Distrito%20Federal.>. Acessado em: 27 mar. 2022 
VOENEWS. Setur-BA conclui ação promocional nos principais polos emissores de turistas do país. 
13/12/2021. Disponível em: <https://voenews.com.br/2021/12/13/setur-ba-conclui-acao-promocional-
nos-principais-polos-emissores-de-turistas-do-pais/.>. Acessado em: 27 mar. 2022 

http://www.bahia.com.br/o-que-fazer/%3e
https://www.panrotas.com.br/mercado/destinos/2019/03/bahia-cresce-75-e-alcanca-6-milhoes-de-turistas-no-verao_163008.html#:%7E:text=A%20Bahia%20recebeu%20neste%20ver%C3%A3o,de%20Janeiro%20e%20Distrito%20Federal
https://www.panrotas.com.br/mercado/destinos/2019/03/bahia-cresce-75-e-alcanca-6-milhoes-de-turistas-no-verao_163008.html#:%7E:text=A%20Bahia%20recebeu%20neste%20ver%C3%A3o,de%20Janeiro%20e%20Distrito%20Federal
https://www.panrotas.com.br/mercado/destinos/2019/03/bahia-cresce-75-e-alcanca-6-milhoes-de-turistas-no-verao_163008.html#:%7E:text=A%20Bahia%20recebeu%20neste%20ver%C3%A3o,de%20Janeiro%20e%20Distrito%20Federal
https://www.panrotas.com.br/mercado/destinos/2019/03/bahia-cresce-75-e-alcanca-6-milhoes-de-turistas-no-verao_163008.html#:%7E:text=A%20Bahia%20recebeu%20neste%20ver%C3%A3o,de%20Janeiro%20e%20Distrito%20Federal
https://voenews.com.br/2021/12/13/setur-ba-conclui-acao-promocional-nos-principais-polos-emissores-de-turistas-do-pais/
https://voenews.com.br/2021/12/13/setur-ba-conclui-acao-promocional-nos-principais-polos-emissores-de-turistas-do-pais/
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Ceará 

No Ceará, o banho de mar é uma delícia o ano todo. Devido ao clima local, a temperatura 

da água é sempre agradável, girando em torno dos 27°C. Em toda extensão litorânea 

do estado, de 573 km, as praias são adequadas a banhos de mar. A geografia repleta de 

praias amplas e com poucos arrecifes, somada ao vento constante auxilia a formação 

de ondas, o que torna os mares cearenses ideais para a prática de surfe e esportes a 

vela, como o windsurfe e kitesurfe. Possui atrativos culturais tombados, como 

patrimônios históricos: Tombamento Federal: 22; Tombamento Estadual: 41; e 

Tombamento Municipal em Fortaleza: 15. Em relação aos atrativos naturais, são: 48 

Unidades de conservação, 18 áreas de proteção ambiental (APAs), nove parques 

ecológicos, uma floresta nacional, três estações ecológicas, um jardim botânico, um 

corredor ecológico, três reservas ecológicas particulares, 13 reservas particulares do 

patrimônio natural, dois monumentos naturais e uma reserva extrativista30. Os 

principais segmentos turísticos são: Sol e Praia, Esporte e Aventura, Turismo Náutico e 

Negócios e Eventos. Os mercados emissores nacionais: São Paulo, Rio de Janeiro, 

Pernambuco e Minhas Gerais.31 

Goiás 

O estado de Goiás possui grande variedade de belezas culturais e naturais em seu vasto 

território de mais de 340.000km². Para se ter uma ideia, este território é pouco menor 

que o da Alemanha, o sexto maior país europeu com cerca de 357.000 km². Esta 

imensidão no planalto central brasileiro abriga grande quantidade de rios, serras, 

chapadas, minerais preciosos e a riquíssima biodiversidade do cerrado, além da bela 

história e cultura do interior do Brasil. Com o intuito de organizar e facilitar a 

administração do turismo e proporcionar a melhor experiência possível ao turista, a 

Goiás Turismo dividiu o estado em 10 regiões turísticas, de acordo com suas 

 
30 TURISMO Ceará. Dados do Ceará. s.d. Disponível em: 
<https://www.turismoceara.com/informacoes/sobre-o-ceara/dados-do-ceara/ >. Acessado em: 27 mar. 
2022 
31 RIBEIRO, Anya. Projeto Ceará 2050 – Estudo Setorial Especial – Turismo. Parte I. julho de 2018. 
Disponível em: <https://fastef.ufc.br/wp-content/uploads/2018/07/Estudo-Setorial-Turismo.pdf.>. 
Acessado em: 27 mar. 2022 

https://www.turismoceara.com/informacoes/sobre-o-ceara/dados-do-ceara/
https://fastef.ufc.br/wp-content/uploads/2018/07/Estudo-Setorial-Turismo.pdf
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características e potencialidades. São elas: Região do Vale do Araguaia; Região do Ouro 

e Cristais; Região das Águas Quentes; Região da Estrada de Ferro; Região Lagos do 

Paranaíba; Região Vale da Serra da Mesa; Região Pegadas no Cerrado; Região dos 

Negócios e Tradições; Região da Chapada dos Veadeiros; Região das Águas e Cavernas 

do Cerrado. O propósito é apresentar essas regiões para além de suas atrações 

turísticas. Possui 04 Unidades de Conservação, sendo o Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros – Alto Paraíso a mais conhecida e visitada, seguida pelo Parque Municipal do 

Itiquira Formosa, Floresta Nacional de Silvânia e Parque das Emas – Chapadão do Céu.32 

 

Minas Gerais 

Minas Gerais reúne o mais importante acervo arquitetônico e artístico do período 

colonial brasileiro. É o estado com o maior número de bens culturais reconhecidos pela 

Unesco, como Ouro Preto, Diamantina, Congonhas, Belo Horizonte. Os segmentos 

prioritários são: Aventura, Cultura (Gastronomia), Esportes, Natureza, Náutico, Rural, 

Saúde e Turismo de Negócios33. Em 2020, lançaram o Plano Reviva 2021/2022 com os 

seguintes objetivos: aprimorar e ter resultados de curto e médio prazo nos seguintes 

eixos estratégicos: biossegurança, estruturação, capacitação e marketing do destino 

Minas Gerais e atuar de maneira colaborativa com os setores público e privado do 

turismo numa estratégia unificada para melhor aproveitar as oportunidades34. 

Principais mercados emissores para Minas Gerais: São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Distrito Federal.35  

 

 
32 GOIÁS. Secretaria de Turismo. Observatório do Turismo do Estado de Goiás. Boletim de Dados do 
Turismo em Goiás 2020. 2020. Disponível em: 
<https://www.turismo.go.gov.br/files/BLONATUALIZADO.pdf.>. Acessado em: 27 mar. 2022 
33 MINAS GERAIS. Turismo em Minas Gerais. s. d. Disponível em: <https://www.minasgerais.com.br/pt.>. 
Acessado em: 27 mar. 22 
34 MINAS GERAIS. Secretaria de Cultura e Turismo. Reviva Turismo. 2020. Disponível em: 
<https://www.secult.mg.gov.br/download/category/21-outros?download=2522:reviva-turismo>. 
Acessado em:   27 mar. 2022 
35 ANAC. Boletim aeroportos 2020. Disponível em: 
<https://www.dropbox.com/s/olpb3g04r1akicu/Boletim%20Aeroportos%202020.pdf?dl=0>. Acessado 
em: 27 mar. 2022 
 

https://www.turismo.go.gov.br/files/BLONATUALIZADO.pdf
https://www.minasgerais.com.br/pt
https://www.dropbox.com/s/olpb3g04r1akicu/Boletim%20Aeroportos%202020.pdf?dl=0%3e
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Paraná 

O mapa do turismo do Paraná é composto por 224 municípios que integram 14 regiões 

turísticas. Isto equivale a 10% dos municípios integrantes de regiões turísticas 

brasileiras. Elas apresentam características específicas e uma oferta diversificada. São 

elas:  Litoral do Paraná; Rotas do Pinhão; Campos Gerais; Norte Pioneiro; Norte do 

Paraná; Vale do Ivaí; Ecoaventuras, Histórias e Sabores; Corredores das Águas; Entre 

Morros e Rios; Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu; Riquezas do Oeste; 

Lagos & Colinas; Terra dos Pinheirais; Vales do Iguaçu. Possui 17 bens tombados pelo 

IPHAN. Além dos patrimônios imateriais e bens tombados pela Secretaria do Estado de 

Comunicação e Cultura do Paraná (SECC). Os principais mercados emissores nacionais 

são: Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.36 

 

Pernambuco 

Pernambuco possui uma imagem turística consolidada no mercado nacional e, em meio 

à pandemia, segue como um dos mais bem-sucedidos na retomada turística. Com o 

objetivo de transformar o estado em um destino ainda mais representativo, oferecendo 

serviços e mão de obra qualificados, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de 

Turismo e Lazer e da Empetur, anunciou em fevereiro de 2022 a elaboração do Plano 

Estratégico para o Turismo de Aventura e uma formação para o segmento de turismo 

criativo. São 50 destinos turísticos contemplados na nova campanha Bora Pernambucar. 

Os segmentos prioritários promovidos por Pernambuco são: Sol e Praia, Turismo Rural, 

Cultural, Ecoturismo e Turismo de Aventura, Turismo Náutico, Turismo Criativo e 

Turismo de Negócios37. Os principais mercados emissores: Pernambuco, São Paulo e Rio 

de Janeiro. 38 

 
36 PARANÁ. Paraná Turístico – 2026. Disponível em: <http://www.paranaturistico.com.br/ >. Acessado 
em: 27 mar. 2022 
37 MEU DESTINO no Brasil. Meu destino é Pernambuco. s. d. Disponível em: 
<https://www.meudestinobrasil.com.br/pernambuco#campanha.>. Acessado em: 27 mar. 2022 
38 MORISINI, Luciana. Pernambuco se mostra para o mundo através do turismo. Diário de Pernambuco. 
23/11/2019. Disponível em:  
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/economia/2019/11/pernambuco-se-mostra-para-o-
mundo-atraves-do-turismo.html.> Acessado em: 27 mar. 2022  

http://www.paranaturistico.com.br/
https://www.meudestinobrasil.com.br/pernambuco#campanha
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Rio de Janeiro 

O estado do Rio de Janeiro possui 11 regiões turísticas, que contemplam Praias, Turismo 

Rural, Cultural, Ecoturismo e Turismo de Aventura, Turismo de Saúde, Negócios e 

Eventos. Pode ser considerado um dos principais concorrentes do estado de São Paulo 

devido à diversidade da sua oferta turística. Apesar da diversidade, a segurança é o 

principal problema do turismo no estado. Em 2021, foi lançada uma ação promocional 

com uma série de workshops que contemplou os principais mercados emissores com o 

tema: O Rio continua lindo. E Perto! Justamente como resposta à tendencia de turismo 

de proximidade que surgiu com a pandemia. Os principais mercados emissores são: 

Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Goiás.  

 

Rio Grande do Norte 

Com mais de 400 km de litoral, é natural que os destinos mais procurados no RN sejam 

as praias potiguares. Mas há muito a ser explorado fora dos roteiros dos famosos 

passeios de bugues nas dunas. O turismo no interior do Rio Grande do Norte destaca-se 

principalmente pelas festas de carnaval (Caicó, Macau e Guamaré), São João (Mossoró) 

e de datas religiosas (Festa de Santana, em Caicó e Currais Novos; de Santa Luzia, em 

Mossoró; de Nossa Senhora da Guia, em Acari; e de São Sebastião, em Parelhas e 

Caraúbas). 

No entanto, tem crescido bastante a procura pelos festivais gastronômicos (Martins e 

Pipa) e literário (Pipa). Para quem gosta de frio, as temperaturas das regiões serranas 

de Monte das Gameleiras, Martins e Serra de São Bento chegam a 15 graus, e são um 

convite para se apreciar uma conversa em torno da fogueira. 

O turismo é responsável por uma das principais receitas do estado do RN. Gera mais de 

100 mil empregos e possui outras 54 atividades atreladas a si direta ou indiretamente39. 

Os principais segmentos promovidos pelo RN são: Sol e Praia, Cultural, Religioso, 

 
39 RIO Grande do Norte. Turismo. s.d. Disponível em: 
<http://www.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=12096&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Conhe
%E7a+o+RN.>. Acessado em: 27 mar. 2022 

http://www.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=12096&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Conhe%E7a+o+RN
http://www.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=12096&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Conhe%E7a+o+RN
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Ecoturismo e Turismo de Aventura, Luxo.40 Os principais mercados emissores, segundo 

boletim de inteligência da Empresa Potiguar de Turismo (EMPROTUR) são: São Paulo, 

Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás.41 

 

Rio Grande do Sul  

Com identidade cultural diversa, herdada de povos colonizadores, o Rio Grande do Sul 

é um dos principais destinos turísticos do Sul do Brasil. Do Litoral à Fronteira Oeste, do 

Chuí até as Missões, passando pela Serra Gaúcha, prestigiada nacionalmente, o estado 

oferece roteiros com belas paisagens, arquitetura renomada e gastronomia de 

qualidade. 

Ao todo, 27 regiões convidam os turistas a mergulhar na história rio-grandense. O slogan 

do destino é: UM ESTADO QUE TEM TUDO PARA VOCÊ APROVEITAR O TEMPO TODO! 

Os principais segmentos são: Turismo de natureza, Cultural (gastronomia), Turismo 

Rural, Turismo de Experiência42. Não foram encontrados dados sobre os principais 

mercados emissores nacionais.  

 

Santa Catarina  

Os 560 km de belíssimas praias, que contrastam com a ocorrência de neve no Planalto 

Serrano, fazem de Santa Catarina um destino perfeito para todas as estações do ano. 

Uma viagem de poucas horas de carro pelas estradas catarinenses é suficiente para 

experimentar mudanças substanciais no clima, na paisagem, nos sotaques e culturas. 

No destino, encontra-se uma grande diversidade de paisagens naturais, atividades de 

lazer e um patrimônio cultural incomparável, onde os saberes e fazeres locais se 

misturam com a contemporaneidade atuando em harmonia. 

 
40 RIO Grande do Norte. Visite Rio Grande do Norte. s.d. Disponível em: 
<http://visiteriograndedonorte.com.br/index.php.>. Acessado em: 27 mar. 2022 
41 RIO Grande do Norte. Boletim de Inteligência da EMPRODETUR. n. 25. Abril 2021. Disponível em: <. 
Data de acesso: 27.03.22http://emprotur.setur.rn.gov.br/documentos/dados-
pesquisa/797fbc164546d7734abd5ef5be79c5d9.pdf.>. Acessado em: 27 mar. 2022 
42 RIO Grande do Sul. Secretaria de Turismo. Rio Grande do Sul: Um grande destino. Disponível em: 
https://www.turismo.rs.gov.br/turismo/. Acessado em: 27 mar. 2022 

http://visiteriograndedonorte.com.br/index.php
https://www.turismo.rs.gov.br/turismo/
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A gastronomia, as festas tradicionais e a hospitalidade dos catarinenses completam uma 

oferta de serviços turísticos de qualidade, seja para curtir um fim de semana ou para 

uma temporada de férias mais prolongadas43. 

São 13 regiões turísticas que atendem aos segmentos: Turismo Náutico, Turismo de 

Experiência, Turismo LGBT, Ecoturismo e Esportes de Aventura, Estâncias Termais, 

Gastronomia e Sol e Praia. Os principais mercados emissores nacionais são: Santa 

Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo44.  

 

 

 

 

 

 
43 SANTA Catarina. Agência de Desenvolvimento de Turismo de Santa Catarina. Venha Descobrir Santa 
Catarina. Disponível em: <http://turismo.sc.gov.br/.>. Acessado em: 27 mar. 2022 
44 SANTA Catarina. Agência de Desenvolvimento de Turismo de Santa Catarina. Relatório da pesquisa de 
intenção de viagens – 2020. Disponível em: <. Data de acesso: 
27.03.22http://www.santur.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5388&Itemid=
421>. Acessado em: 27 mar. 2022 

http://turismo.sc.gov.br/

