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Aula 6 | Ferramentas para o 
planejamento – conhe-
cendo o público que 
frequenta os nossos 
quintais – a pesquisa 
da demanda turística

Meta da aula

Apresentar o que é a pesquisa da demanda turística, suas con-•	

tribuições e seus usos para o planejamento turístico e para o 

desenvolvimento sustentável desta atividade.

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. reconhecer a importância da pesquisa da demanda turística no 

planejamento estratégico do turismo;

2. identificar as principais características da demanda turística e 

suas implicações na atividade turística;

3. elaborar um questionário, considerando as metodologias de 

pesquisa da demanda turística, especialmente aquelas que de-

terminam o processo de tomada de decisão do consumidor em 

turismo.

Pré-requisitos

Para compreender o conteúdo desta aula é importante você relembrar 

e revisitar as Aulas 4, 5 e 6 da disciplina Teoria Geral do Turismo. Naque-

las aulas foram apresentadas as características da demanda, da oferta e 

do consumo em turismo, assuntos que aprofundaremos nesta aula.
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É importante compreender, também, que o assunto tratado nesta aula, 

a pesquisa da demanda turística, é uma ferramenta para o diagnóstico 

turístico, etapa fundamental para a construção do plano de desenvol-

vimento turístico.

 
Demandando turismo

Fique sabendo que eu quero,

é correr mundo,

correr perigo,

e quero que você venha comigo.

(Jorge Ben Jor)

Vimos, na Aula 6, o quanto é importante conhecer o que temos a oferecer 

aos visitantes. No entanto, para fazer com que esse visitante chegue ao des-

tino é preciso conhecer e entender:

o que o faz decidir ir a um lugar e não a outro;•	

o que ele procura;•	

o que o motivou;•	

quando ele viaja;•	

o quanto está disposto a pagar.•	

Ou seja, uma série de informações que, se não forem levantadas e organiza-

das, prejudicam a sustentabilidade do destino e sua competitividade.

Em Turismo, trabalhamos com pessoas que se deslocam. E por não estarem 

em suas casas, suas cidades, essas pessoas necessitam e consomem uma 

série de itens, que chamamos de oferta turística.

Nesta aula, o objetivo é conhecer as características das pessoas, o que elas 

querem, usam, buscam, fazem. O que elas demandam quando fazem turis-

mo? Além disso, é importante conhecermos a avaliação dos turistas quanto 

aos produtos e serviços utilizados quando estão em um destino. Os produtos 
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e serviços satisfazem às necessidades e expectativas dos turistas? Conhecer 

esses aspectos é importante para o planejamento turístico, sendo funda-

mental para um melhor desenvolvimento do turismo.

E o que vem a ser demanda turística? Você se lembra da aula da disciplina 

Teoria Geral do Turismo sobre este assunto? Pois bem! É preciso relembrar 

esses conceitos. Então vamos lá.

Demanda turística – consumindo sonhos e 
lugares distantes de casa

Por demanda turística consideramos o total de pessoas que viajam, ou que 

gostariam de viajar, para utilizar instalações ou serviços turísticos em lugares 

que não aqueles onde residem e trabalham (MATHIESON; WALL, 1982 apud 

SWARBROOKE; HORNER, 2005), e também a quantidade de bens e serviços 

turísticos que as pessoas desejam e são capazes de consumir por um deter-

minado preço e tempo (MIDDLETON, 2002).

Conhecer os motivos que levam as pessoas a sair de casa, a empreender via-

gem, a deslocar-se, a arriscar-se nesta imensidão de possibilidades de lugares 

e culturas é uma das mais intrigantes perguntas do turismo. O que faz com 

que o turista decida ir a Porto Seguro ou a Porto de Galinhas? Dimantina ou 

Ouro Preto? Olinda ou Salvador?

Por que ir

Para onde ir

O que fazer

Quanto gastar

Com quem ir

Onde se instalar

Em que época ir

Como ir

Quanto tempo ficar

O que comer O que trazer

?

?

?

?

? ?

?

?

?

??

Figura 6.1: Conhecer os motivos que levam o turista a optar por um determinado 
destino é fundametal para o planejamento turístico.
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Para a gestão do turismo, conhecer as informações apresentadas na Figura 6.1 é 

importante. A partir delas e com os dados que levantamos por meio do Inventário 

da oferta turística podemos medir e identificar as oportunidades de desenvolvi-

mento do turismo com sustentabilidade.

Como fazer para que tenhamos essas informações? Pesquisando...

Realizar a pesquisa da demanda em turismo possibilita monitorar e conhecer 

o perfil do público que frequenta o destino ou equipamento, o que cha-

mamos demanda real ou efetiva. Realizar pesquisa de demanda possibilita, 

também, conhecer os hábitos de consumo em turismo daqueles que não 

estão viajando, o que chamamos demanda potencial.

 

A demanda real ou efetiva é o número real de participantes do 

turismo ou aqueles que estão viajando, ou seja, os turistas de fato. 

Este é o componente mais fácil e comumente medido, e a maior 

parte das estatísticas de turismo refere-se à demanda efetiva.

Por demanda potencial estamos nos referindo àquelas pessoas que 

têm a possibilidade de viajar em alguma data futura se passarem 

por algumas mudanças nas circunstâncias de sua vida ou caso os 

fatores que as impedem de viajar sejam solucionados, como, por 

exemplo, falta de tempo, recursos financeiros, desconhecimento, 

custo incompatível etc.

 

Antes de especificarmos a forma como podemos obter informações sobre a 

demanda turística vamos entender algumas características do consumo em 

turismo e do comportamento do turista. Estas características serão os itens a 

serem avaliados e verficados em uma pesquisa da demanda.

As principais questões do estudo da demanda turística são:

conhecer como se comportam as pessoas em relação aos produtos e •	
serviços que uma empresa ou destino turístico oferece;

descobrir as necessidades que os possíveis consumidores possuem e pe-•	
las quais estariam dispostos a pagar;
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verificar a satisfação e a opinião do turista em relação ao destino ou •	
serviço.

Para tanto, é preciso que façamos as seguintes perguntas:

Turismo é uma atividade de prestação de serviços? Certo!•	

E o que é um serviço?•	

Serviço é toda atividade ou benefício, essencialmente intangível, que uma 

parte pode oferecer à outra e que não resulte na posse de um bem. Como 

dizem as diversas placas educativas e de conscientização, no turismo:

“Não se tira nada, a não ser fotografias”;•	

“Não se deixa nada, a não ser pegadas”;•	

“Não se leva nada, a não ser lembranças”.•	

Realizar uma viagem possui significados diversos para as pessoas que a rea-

lizam. Viajar está ligado, em muitos casos, à procura de “paraísos”, isto é, à 

procura por momentos diferentes do cotidiano vivido. Para decidir por uma 

viagem, o turista avalia, mesmo que inconscientemente, vários aspectos, 

como desejos e curiosidades, distâncias, acessos, preços etc.

Analisar a necessidade das pessoas por algo tão subjetivo e particular é uma 

das etapas do planejamento do turismo em um destino. Para tanto, é impor-

tante entender que o consumo dos produtos do turismo possui caracterís-

ticas específicas, que dizem respeito ao conjunto de diversos serviços. Entre 

essas características estão a:

intangibilidade;•	

inseparabilidade;•	

variabilidade; e•	

perecibilidade.•	

Intangível
Aquilo que não 
conseguimos mensurar, 
contar, que não pode ser 
tocado, experimentado. 

Glossário
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E o que essas características querem dizer?

Intangibilidade•	

“Serviços não podem ser vistos, provados, sentidos, ouvidos ou cheirados 

antes de comprados.”

No turismo, não temos como experimentar um destino, uma comida, um 

quarto de hotel antes de chegarmos ao lugar ou equipamento. Quando o 

turista compra, por exemplo, um pacote turístico para um destino ele não 

sai da agência com um pacote na mão, diferentemente de um carro ou de 

um celular.

Inseparabilidade•	

“Serviços não podem ser separados de seus fornecedores.”

Quando o turista vai a um destino ele utiliza uma série de serviços, como 

hospedagem, alimentação, transporte, atrativos, entre outros, que não po-

dem ser separados. Em um hotel, por exemplo, existem centenas de em-

presas que fornecem uma série de itens necessários ao seu funcionamento, 

como alimentos, aluguel de equipamentos, produtos de limpeza etc. E o que 

o hospede consome é a soma de todos esses serviços.

Variabilidade•	

“A qualidade dos serviços depende de quem os proporciona, quando, onde 

e como são proporcionados.”

Como o turismo é uma prestação de serviços, estamos em contato direto com 

outras pessoas, recebendo, direcionando, entretendo. A qualidade do serviço 

depende de como esse contato é conduzido, de quem realiza o serviço, desde 

o recepcionista do hotel até o guia de turismo, o garçom, o gerente etc.

A variabilidade é a característica que diferencia todo e qualquer produto 

turístico dos demais. Por mais que um destino tenha a oferta parecida com 

a de outro destino, cada produto turístico é único. Por exemplo: Diamantina 

e Ouro Preto são dois destinos turísticos com características voltadas para o 

turismo histórico-cultural. Mas cada um desses destinos tem características 

únicas (de cultura, história, aspectos geográficos, manifestações populares), 

que são únicas e que o difere de todos os demais destinos no mundo.
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Assim, a variedade de produtos turísticos é enorme, e a visita a um destino, 

ou a aquisição de um produto, não exclui ou substitui a visita ou a aquisição 

de outros produtos turísticos.

Perecibilidade•	

“Os serviços não podem ser estocados para venda ou uso posterior.”

Se por ventura um hotel não alugar um quarto hoje ele vai perder a opor-

tunidade de alugá-lo, ou seja, ele tomou prejuízo com esse quarto naquele 

momento. A mesma situação vale para um assento em um ônibus, em um 

avião, ou para um destino turístico que deixou de receber turistas em um 

feriado ou final de semana.

Veja a figura a seguir, que ilustra as situações colocadas em relação ao con-

sumo em turismo.

" Turismo como
produto de
serviço:
- intangibilidade;
- inseparabilidade;
- heterogeneidade;
- pericibilidade

" O produto só é concedido
a quem o adquire:
- direitos temporários do
usuário, isto é, o direito de
usar o hotel por uma
semana;
- direiros compartilhados do
usuário, isto é, o direito de
compartilhar o hotel com
outras pessoas.

Os produtos do
turismo
representam um
valor de compra
elevado, porém
pouco frequente.

" Os produtos podem ser
vendidos individualmente, por
exemplo, passagens em
companhias aéreas ou leitos
em hotéis;
" Os produtos podem ser
combinados em produtos
compostos, por exemplo,
pacotes de viagem.

Os clientes podem ter
expectativas muito
grandes acerca do
produto, isto é, os turistas
podem esperar que ele
venha a dar nova vida a
casamentos fracassados
ou ajudá-los a encontrar
novos parceiros.

" As destinações existem em
diversos níveis geográficos
- local, por exemplo, Orlando;
- regional, por exemplo, a
Provença
- nacional, por exemplo,
Tailândia;
- continental, por exemplo, a
Europa.

A distinção entre
consumidores e clientes,
isto é, no turismo de
negócios, no qual as
empresas pagam as contas
e são clientes, enquanto
o consumidor é o viajante
de negócios que faz uso
do serviço.

O uso de sofisticados
esquemas de lealdade
à marca para reter
clientes em mercados
competitivos. Por
exemplo, os programas
de milhagem das
companhias aéreas

" O preço nem sempre reflete a qualidade do custo
de produção:
- alguns elementos dos produtos do turismo são
gratuitos, por exemplo, praias e alguns museus;
- alguns produtos são taxados aquém de seu
verdadeiro valor por causa dos subsídios.
Por exemplo, alguns teatros e museus.

As influências externas exercem forte
impacto sobre as decisões de compra. por
exemplo, amigos, parentes, a indústria, a
literatura e a mídia.

" O mesmo produto é vendido
ao mesmo tempo:
- diretamente para os clientes;
- via agências

" As empresas que operam o
marketing do produto destinação
não têm a posse ou o controle de
todos os elementos do produto.
Por exemplo, os departamentos
de turismo oficiais da localidade
não costumam possuir hotéis ou
restaurantes.

Turismo

Figura 6.2: Características de consumo em turismo.
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Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

A pesquisa da demanda turística é importante por uma série de fatores, alguns 

dos quais são apresentados a seguir. Assinale as afirmações verdadeiras:

( ) Dimensionar o fluxo turístico

( ) Caracterizar a oferta turística local

( ) Caracterizar o perfil do público turístico

( ) Levantar opiniões a respeito de algum aspecto da oferta e/ou produto 

turístico

( ) Conhecer a infraestrutura turística de uma localidade

( ) Identificar preferências e razões

( ) Conhecer os atrativos de um destino

( ) Subsidiar o planejamento turístico

Turistas: quem são estes?

Estudaremos, neste tópico, as características da demanda turística e da seg-

mentação do público como ferramenta importante para o planejamento es-

tratégico do turismo.

Características da demanda
Como vimos na Aula 4 de Teoria Geral do Turismo, a demanda turística pode 

ser caracterizada por apresentar algumas peculiaridades, como a heteroge-

neidade, a sazonalidade e a sensibilidade.

Em relação à heterogeneidade, por exemplo, devemos considerar que as 

pessoas são diferentes. Ou seja, as pessoas sentem, pensam e atribuem valo-

res de forma distinta uma das outras. Assim, a heterogeneidade da demanda 

está relacionada à diferença nos comportamentos e na avaliação dos servi-

ços, equipamentos e destinos turísticos.
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No que se refere à sazonalidade, é necessário levar em consideração que as 

viagens de turismo são realizadas, em geral, nos períodos de férias, feriados 

ou de acordo com as estações do ano, com a situação econômica e o ciclo 

de vida das pessoas. Ou seja, a demanda em turismo é sazonal, na medida 

em que percebemos a concentração da demanda em determinadas épocas, 

fazendo com que haja períodos de alta concentração e baixa concentração 

da demanda.

A sensibilidade da demanda significa perceber que o turismo não é uma 

atividade vista como essencial pela maior parte das pessoas, uma vez que 

temos outras necessidades prioritárias. Por isso, a demanda turística é muito 

sensível às variações de renda, às informações recebidas a respeito do desti-

no, do equipamento, dos outros projetos pessoais.

Fatores de segmentação da demanda
Para entender como essas características se manifestam e como podemos 

utilizar essas informações, procuramos identificar quais são os fatores que 

influenciam a demanda turística. Esses fatores podem ser agrupados nos 

seguintes conjuntos:

Fatores motivadores•	

São aquelas situações, informações, referências que fazem com que a pes-

soa tenha vontade de conhecer um determinado destino ou utilizar um de-

terminado serviço, como conhecer uma praia, uma cachoeira, uma igreja, 

um parque etc.

Fatores decisivos/determinantes•	

São os fatores que acabam conduzindo para a tomada de decisão, para a 

escolha pelo local da viagem. Para tanto, é necessário primeiro ser motivado, 

mas, para efetivar o consumo, a pessoa irá colocar na balança e pesar o que 

ela gostaria de fazer com as condições disponíveis, como escolher entre via-

jar para a Europa (uma viagem cara e que requer um tempo maior) ou viajar 

para as cidades históricas de Minas Gerais (uma viagem mais barata e que 

demanda menos tempo).

Fatores impeditivos•	

São aquelas situações em que a pessoa não pode viajar devido a motivos 

ligados a sua condição profissional, econômica etc. ou por algum problema 
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com a oferta de serviços, como, por exemplo, a pessoa que tem recursos 

financeiros mas que não consegue tirar férias do trabalho.

Fatores limitadores/controladores•	

São fatores que condicionam as possibilidades de viajar ou mesmo definem 

situações de viagem. Este é o caso de quem trabalha em uma empresa, por 

exemplo, que escolhe os lugares e locais onde vai ficar, por quanto tempo etc.

Algumas situações afetam diretamente a tomada de decisão em diversas 

realidades, situações e condições vividas pelas pessoas e sociedades, como, 

por exemplo:

renda; –
tempo livre; –
distâncias a percorrer; –
status – /modismo;

formas de pagamento; –
tipos de transporte; –
qualidade do receptivo; –
divulgação/mídia. –

Além dessas, existem outras situações, mas pense nas seguintes perguntas: 

hoje, avaliando os itens que foram listados, como eles se manifestam na sua 

realidade? Quais deles seriam fatores motivadores, impeditivos ou determi-

nantes na sua viagem?

Preste atenção no “hoje” da pergunta. Isso pode implicar que amanhã esses 

mesmos fatores podem mudar de configuração, influenciando o processo de 

escolha. Por exemplo, hoje sua renda pode não permitir uma viagem para a 

Europa. Assim, a escolha do destino passa a depender de fatores como custo 

e proximidade.

Mas pode acontecer que depois de certo tempo seu nível de renda aumente, 

permitindo que a Europa passe a ser um destino possível de ser visitado. Des-

sa forma, uma mudança de situação econômica pode mudar toda a forma 

de consumir o serviço ou produto turístico.

Para que seja possível ao planejador traçar estratégias de planejamento que 

estimulem a demanda utiliza-se a técnica de segmentação de mercado, isto 
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é, o planejador deve procurar, mesmo que de forma generalista, agrupar as 

pessoas por:

perfis;•	

estilo de vida;•	

comportamentos gerais;•	

condições econômicas etc.•	

 

Segmentação é um processo onde se busca classificar os consu-

midores em grupos de diferentes necessidades, características e 

comportamentos. (MIDDLETON, 2002)

 

Para cada tipo de perfil pode-se trabalhar possibilidades diversas de oferta 

de serviços e atrativos. Por exemplo, de acordo com:

personalidade – aventureiros, cautelosos, confiantes, tímidos;•	

estilo de vida – festas ou sossego;•	

experiências passadas – viagens realizadas positivas ou negativas;•	

história de vida – nostalgia, lembranças de família;•	

percepções sobre si mesmo – habilidades, capacidade de realizar deter-•	
minadas atividades;

imaginação – sobre o que irá fazer, sobre o que será dito sobre as expe-•	
riências vividas;

idade;•	

renda;•	

sexo.•	
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Figura 6.3: Conhecer o perfil do turista é fundamental para o planejamento em turismo.

Conseguindo separar grupos de pessoas de acordo com essas informações, 

o planejador do turismo pode identificar as prováveis escolhas e interesses 

em relação ao destino turístico e seus equipamentos.

Segundo Cooper (2001), podemos fazer os seguintes agrupamentos:

Segmentação demográfica: utilizam-se dados estatísticos para segmen-•	
tar o mercado (sexo, idade, renda familiar, clima etc.), direcionando seu 

produto para os consumidores desejados. Por exemplo:

os jovens, em geral, preferem ir a festas, relaxar, beber, dançar e fazer  –
amigos;

as pessoas mais velhas normalmente preferem atividades de menos  –
desgaste físico;

os casais com filhos têm que agradar aos filhos, ao mesmo tempo em  –
que querem descansar.

Segmentação geográfica: de acordo com as escalas dos limites geográficos •	
estabelecidos, municípios, regiões, países, mundo. Por exemplo:

turismo regional, entre cidades e regiões próximas; –
turismo nacional em que pessoas do Brasil inteiro visitam e conhecem  –
o destino ou equipamento;

Limites geográficos
As fronteiras, as divisas entre 
unidades do território. Pode 
ser entre países, estados ou 
municípios, por exemplo.

Glossário
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turismo internacional, em que pessoas do mundo inteiro conhecem e  –
visitam o destino ou equipamento.

Segmentação psicográfica: está relacionada à personalidade do consu-•	
midor, suas atitudes, crenças, valores, estilo de vida, modo de expressão 

e suas relações com a família e o trabalho e convivência no meio social. 

Por exemplo:

Existem pessoas que são adeptas de atividades esportivas durante  –
suas viagens;

A orientação religiosa influencia os motivos e as atividades realizadas  –
nos destinos e equipamentos;

Existem pessoas que querem o máximo de conforto em sua viagem. –

Segmentação socioeconômica: está relacionada à condição econômica •	
do turista e de sua colocação no mercado de trabalho, como ocupação, 

renda e classe social. Por exemplo:

A pessoa que trabalha com carteira assinada tem direito a tirar férias re- –
muneradas. Isso possibilita que ela programe e tenha condições de viajar; 

A pessoa que trabalha por conta própria e que não tem carteira assi- –
nada não tem direito a férias. No entanto, ela tem a possibilidade de 

viajar em diversos períodos, de acordo com a situação econômica e o 

tipo de trabalho realizado.

Segmentação por padrões de comportamento: está relacionada à forma •	
como o turista faz a compra, quando ele gosta de viajar, para onde ele 

gosta de ir, quais serviços ele procura. Por exemplo:

Identificar o que o turista gosta de fazer, se ele prefere atividades  –
esportivas ou de lazer ou se prefere privacidade. De acordo com esse 

perfil podem-se oferecer atividades específicas para cada grupo.

Segmentação por padrões de consumo: está relacionada a questões •	
como fidelidade a um destino, a uma rede de hotéis, a uma agência de 

viagens, ao número de vezes que o turista viaja. Por exemplo:

O objetivo de toda empresa e também do destino turístico é satisfazer  –
às expectativas dos clientes turistas, fazendo com que eles se encan-

tem e divulguem.



Turismoe-Tec Brasil 114

Segmentação por pré-disposição do consumidor: está relacionada ao co-•	
nhecimento prévio que o cliente possui em relação ao serviço oferecido, 

aos benefícios procurados. Por exemplo:

Pessoas podem ter uma imagem negativa de um destino em virtude  –
notícias de violência, como no Rio de Janeiro, e isso pode prejudicar o 

volume de visitação na cidade.

No quadro a seguir estão resumidas algumas das principais informações para 

a segmentação de mercado em turismo:

Quadro 6.1: Aspectos da segmentação em turismo.

Geográfica
Fronteiras políticas
Clima
Fronteiras populacionais

Demográfica

Sexo
Idade
Estado civil
Tamanho da família
Ciclo de vida familiar

Socioecônomica

Ocupação
Educação
Renda
Classe social

Psicográfica
Estilo de vida
Atividades

Padrões de comportamento

Tipo de estabelecimentos frequentados
Momento das compras, impulso ou preferência por marcas
Número de unidades compradas
Frequência de compras
Hábitos em relação à mídia

Padões de consumo

Frequência de uso – muito uso versus pouco, tamanho da 
unidade
Ocasião
Fidelidade à marca
Propriedades de outros produtos

Predisposição do consumidor
Conhecimento do produto
Benefícios buscados
Problemas do consumidor

Fabio Peres
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Atividade 2

Atende aos Objetivos 1 e 2

Como vimos, o turismo faz parte de um processo de troca, onde pessoas, 

ao se deslocarem por lugares diferentes do seu habitual de moradia, deman-

dam uma série de serviços e mercadorias.

Um dos objetivos daqueles que estudam e trabalham com turismo é conhe-

cer como as pessoas optam por viajar para um determinado destino e não 

para outros que se são colocados à sua disposição.

Considerando o que foi aprendido ao longo da aula, relacione os estágios de 

vida listados a seguir com as suas prováveis preferências/hábitos de consumo 

e os elementos motivadores em relação à viagem.

Ciclo de vida familiar Preferência/hábitos Motivadores

Crianças

Adolescentes

Adultos jovens

Casal jovem

Casal jovem com bebê

Famílias grandes (+4)

Maduras sem vínculos 
familiares

Aposentados

Fonte: Perfis de público de acordo com Swarbrook & Horner (2002, p.138).

Conhecendo a demanda em turismo

Apresentaremos, neste tópico, a importância de se realizarem pesquisas com 

a demanda turística para o planejamento turístico. Também apresentaremos 

como montar um projeto de pesquisa e sua aplicação.

A pesquisa da demanda turística
Para conhecer as influências e manifestações das características da demanda 

em turismo podemos realizar uma série de pesquisas. Elas vão depender dos 

objetivos e de quem está interessado na informação (se é a iniciativa privada 

ou o poder público).
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Problema de pesquisa
A mola propulsora de todo 
o trabalho de pesquisa. 
Levanta-se uma questão 
para ser respondida.

Objetivos
A definição dos objetivos 
determina o que o 
pesquisador quer atingir 
com a realização do trabalho 
de pesquisa. Objetivo é 
sinônimo de meta, fim.

Glossário

Como todo processo de pesquisa, é preciso que seja montado um projeto de 

pesquisa, que direcione a obtenção das informações desejadas.

G
up
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o

Fontes: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Worldmap_LandAndPolitical.jpg e http://commons.wikimedia.org/ 
wiki/File:Exquisite-kfind.png

Figura 6.4: Pesquisa da demanda turística: busca por informações para a elaboração 
do planejamento turístico.

Um projeto de pesquisa surge de uma curiosidade, de uma necessidade, 

que, em geral, aparece em forma de perguntas, como:

Quem frequenta meu empreendimento? –
As pessoas que viajam sozinhas preferem albergues ou hotéis? –
O que os grupos (de terceira idade, jovem, familiar etc.) preferem fazer? –
Que avaliação meus clientes fazem dos serviços oferecidos? –
O que pensam sobre a infraestrutura e os serviços oferecidos os turis- –
tas que visitam uma determinada cidade?

Essas perguntas são o guia de todo o projeto de pesquisa, são os problemas 

de pesquisa. De acordo com a questão a ser respondida são traçados os 

objetivos, onde determinamos o que faremos. Por exemplo:

Conhecer a opinião dos clientes em relação aos serviços oferecidos. –
Identificar o que as pessoas de terceira idade preferem fazer. –
Verificar a preferência das pessoas solteiras em relação à hospedagem  –
utilizada.

Identificar o perfil do meu cliente. –
Conhecer a satisfação dos turistas em relação à infraestrutura e aos  –
serviços de um determinado local.
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Determinado o que queremos descobrir e o que vamos fazer, começamos 

a pensar nas possíveis respostas àquelas perguntas elaboradas, ou seja, um 

exercício de elaboração de soluções aos problemas colocados. Pensando de 

acordo com as perguntas anteriores, podemos supor, por exemplo, que:

quem frequenta meu estabelecimento é, em geral, homem, em gru- –
pos de amigos, com meia idade;

as pessoas que viajam sozinhas preferem albergues; –
os grupos de terceira idade gostam de jogos de baralho, bingos etc.; –
as pessoas gostam do atendimento no meu estabelecimento, mas  –
não gostam dos banheiros;

os turistas ficam satisfeitos com alguns serviços e acham que outros  –
podem ser melhorados.

Essas respostas foram tiradas de onde? Elas são formuladas com base nas 

percepções, características gerais e informações prévias identificadas pelo 

pesquisador. É importante, neste exercício, não necessariamente acertar as 

respostas, e sim apresentar uma opinião, uma percepção. A esta parte do 

projeto damos o nome de formulação de hipóteses.

Após estabelecer essa linha de interesse e criação é que vamos determinar 

como faremos o trabalho:

Será melhor entrevistar o cliente?•	

Ou deixar um questionário para ele responder?•	

Com quantos clientes é necessário fazer a pesquisa?•	

Durante quanto tempo?•	

Esses procedimentos é que definem se a pesquisa é confiável, se os resulta-

dos possuem realmente significado para atingir os objetivos. A descrição das 

etapas e dos processos de pesquisa é a metodologia.

Definido como a pesquisa será feita monta-se o instrumento de pesquisa, 

ou seja, o questionário, o formulário, o roteiro de entrevista, partindo-se, em 

seguida, para a coleta efetiva da informação.

O instrumento de pesquisa é a elaboração do questionário e da forma de 

aplicação do mesmo. Veja o esquema a seguir:

Formulação de hipóteses
A hipótese é uma suposição 
que se faz na tentativa de 
responder ao problema. 
É a resposta provável do 
problema que será testado 
na pesquisa.

Metodologia
A explicação minuciosa, 
detalhada, rigorosa e exata 
de toda ação desenvolvida 
no caminho do trabalho de 
pesquisa. (GIL, 1991)

Glossário
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Questionários

Tipo de
pergunta

Fechadas
Abertas
Combinação

Modo de
aplicação

Face a face
Telefone
Autopreenchimento

Figura 6.5: Tipos e modos de aplicação de questionários.

Um questionário de pesquisa pode ser estruturado com perguntas abertas e/

ou fechadas. A definição do uso de um tipo de pergunta ou outra depende 

dos objetivos da pesquisa. As perguntas fechadas estão geralmente relacio-

nadas com questões sociodemográficas (como sexo, renda, escolaridade, lo-

cal de moradia, ocupação etc.), enquanto as perguntas abertas possibilitam 

aprofundar um assunto, uma opinião.

Para que o questionário seja elaborado é fundamental definir como será a 

aplicação do mesmo: se as entrevistas serão realizadas pessoalmente, por 

telefone, por correio etc. Para cada forma de aplicação deverá ser usada uma 

forma de abordagem para que se possam obter as respostas pretendidas.

Por exemplo, se a pesquisa for face a face, o entrevistador deverá abordar 

as pessoas e convencê-las a responder o questionário; se for por telefone, o 

pesquisador terá que fazer as perguntas de forma que o entrevistado consi-

ga entender, sem utilizar recursos visuais.

Fechadas
Alternativas
limitadas

Informações
sociodemográficas

Abertas Aprofundar
temas

Opiniões
Atitudes

Figura 6.6: Tipos de perguntas.
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De acordo com o que se pretende com o questionário e a forma de apli-

cação do mesmo são definidos os tipos de perguntas a serem colocadas 

no questionário. Se as perguntas forem fechadas, o entrevistado só poderá 

responder às alternativas que constem no questionário. Por exemplo, as in-

formações sociodemográficas podem ser fechadas, tendo em vista que as 

alternativas são limitadas. Se as perguntas forem abertas, o entrevistado tem 

liberdade para responder, para opinar; dessa forma pode-se aprofundar-se 

um determinado assunto.

Além dos tipos de perguntas, outras definições devem ser tomadas para a 

construção do questionário de pesquisa, como:

o número de perguntas que serão feitas;•	

o conteúdo das perguntas;•	

a disposição das perguntas no questionário;•	

o tempo de aplicação;•	

o processo de construção;•	

o repertório de questões.•	

É importante considerar que a construção do questionário de pesquisa é fru-

to da definição do problema central que se pretende resolver e dos objetivos 

traçados com a pesquisa.

Processo de
construção

Ordem das
perguntas

Questionário

Tempo de
duração

Número de
perguntas

Conteúdo

Repertório

Figura 6.7: Construção do questionário de pesquisa.



Turismoe-Tec Brasil 120

Após a aplicação do questionário de pesquisa são feitas a análise das respos-

tas obtidas e a apresentação desses resultados.

Após a aplicação dos questionários e a análise das informações levantadas é 

possível ao planejador identificar oportunidades, melhorias a serem feitas e 

a opinião em relação a determinados aspectos. Dessa forma, ele pode traçar 

estratégias que possibilitem chegar a um cenário futuro desejado.

Atividade 3

Atende ao Objetivo 3

Monte um questionário para um estabelecimento de turismo (hotel, agên-

cia, companhia aérea ou outro) composto por questões fechadas ou abertas. 

Elabore três perguntas para cada variável a seguir:

Estabelecimento:•	

Perfil sociodemográfico•	

Hábitos ou comportamentos de viagem•	

Satisfação do visitante ou cliente•	



e-Tec Brasil

Aula 6 | Ferramentas para o planejamento – conhecendo o público que frequenta 

os nossos quintais – a pesquisa da demanda turística 121

Conclusão

Estudar a demanda turística é fundamental para o planejamento da ativi-

dade turística. Sem esse estudo não é possível ao planejador ou ao técnico 

responsável pelo planejamento mensurar o uso dos atrativos e serviços tu-

rísticos. Tão pouco é possível conhecer a opinião e avaliação dos turistas em 

relação àquilo que foi usado. Os dados obtidos com a pesquisa da demanda 

permitem ao planejador definir um segmento de mercado no qual o destino 

ou serviço é mais competitivo.

Com as informações sobre a demanda e a oferta turística pode-se melhorar 

a qualidade dos serviços e atrativos disponibilizados pelo destino, contribuin-

do, assim, para o desenvolvimento sustentável da atividade turística.

É importante ao técnico e profissional que trabalhe com o turismo conhe-

cer as informações sobre a demanda turística, seja como empreendedor ou 

como planejador, pois essas informações possibilitam mensurar e monitorar 

o fluxo turístico de um destino ou empreendimento.

Resumo

Nesta aula apresentamos as principais características do consumo e da de-

manda turística, bem como as possibilidades de pesquisa dessas informa-

ções. Vimos que:

São quatro as características do consumo em turismo (produto turístico): •	
intangibilidade, inseparabilidade, perecibilidade e variabilidade. 

Entender as características do consumo é importante para conhecer as •	
características da demanda turística: heterogeneidade; elasticidade; sa-

zonalidade e sensibilidade.

Por meio do conhecimento dessas características é possível agrupar as •	
pessoas por características que lhes sejam comuns, processo ao qual de-

nominamos segmentação da demanda.

As informações e as características da demanda turística devem ser obti-•	
das a partir da elaboração de um projeto de pesquisa. Esse projeto orien-

tará a coleta de dados e a análise desses dados.
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Um projeto de pesquisa deve ter a seguinte sequência: formulação de •	
um problema; definição dos objetivos, das hipóteses e da metodologia; 

montagem e aplicação do questionário de pesquisa. Após esse processo, 

teremos os dados que deveremos analisar e entender de acordo com a 

realidade do destino ou empreendimento.

Essas informações servirão de base para o planejamento da atividade •	
turística no município ou empresa a ser trabalhada.

Informações sobre a próxima aula

Na próxima aula veremos como se faz um diagnóstico. Ou seja, veremos 

como utilizamos as informações levantadas no inventário da oferta, nas pes-

quisas de demanda e de outros elementos que compõem a realidade do 

turismo para identificar a situação real do destino ou empresa. Até lá!

Respostas das atividades

Atividade 1

( x ) Dimensionar o fluxo turístico

( ) Caracterizar a oferta turística local

( x ) Caracterizar o perfil do público turístico

( x ) Levantar opiniões a respeito de algum aspecto da oferta e/ou produto 

turístico

( ) Conhecer a infraestrutura turística de uma localidade

( x ) Identificar preferências e razões

( ) Conhecer os atrativos de um destino

( x ) Subsidiar o planejamento turístico
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Atividade 2

Esta atividade não tem uma resposta única. A seguir você encontrará alguns 

exemplos de respostas.

Ciclo de vida familiar Preferência/hábitos Motivadores

Crianças Brincar com outras crianças Brinquedos, atividades

Adolescentes Festas, lugares comentados Liberdade

Adultos jovens Acampamentos
Cachoeiras, contato com a 
natureza

Casal jovem Pousada romântica Namorar

Casal jovem com bebê
Pousada ou hotel com serviços 
especiais

Segurança para a criança

Famílias grandes (+4) Custo x benefício
Descansar e entreter toda a 
família

Maduras sem vínculos 
familiares

Cruzeiros Diversão, boa comida, status

Aposentados Pousadas de charme Atividades revigorantes

Atividade 3

Esta atividade não tem uma resposta única. A seguir você encontrará alguns 

exemplos de respostas.

Perfil sociodemográfico•	

Idade? –
Renda? –
Onde reside? –

Hábitos ou comportamentos de viagem•	

Para onde costuma ir em suas férias? –
Qual o lugar que mais gostou de ir até hoje? –
O que mais o agrada em um destino turístico? –
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Satisfação do visitante ou cliente•	

Como você avalia nosso atendimento? –
Daquilo que você utilizou em nosso destino, o que mais o agradou? –
Você recomendaria nossos serviços a amigos e parentes? –
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