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Operação Piloto do Turismo Internacional

OBJETIVO: avaliar a nova metodologia proposta, para fazer os ajustes 

necessários.

• Adequação dos procedimentos operacionais à proposta metodológica;

• Adequação dos instrumentos de pesquisa;

• Avaliação dos impactos da coleta de dados sobre os pontos de pesquisa.



Operações que serão testadas na pesquisa piloto

OPERAÇÃO FLUXOS

• Terrestre

− Contagem manual

− Pesquisa de entrada

• Aéreo

− Pesquisa de entrada

Marítimo (semelhante ao aéreo) não será incluído no piloto 

devido à indisponibilidade de dados e temporada de cruzeiros

OPERAÇÃO GASTOS

• Terrestre e aéreo: questionário completo



Pontos de pesquisa

A operação se dará nas seguintes localidades:

Aéreo

• São Paulo/Guarulhos (Cumbica) - SP

• Rio de Janeiro (Galeão) – RJ

• Salvador – BA

Terrestre

• Foz do Iguaçu (Ponte Internacional da Amizade) – PR

• Foz do Iguaçu (Ponte Tancredo Neves) – PR

• Santana do Livramento – RS

• Jaguarão – RS

• Chuí – RS

• Uruguaiana – RS

• Dionísio Cerqueira – SC

• Corumbá – MS

Predominância das fronteiras terrestres por conta da maior inovação das operações de fluxo.

Fluxos e Gastos nas salas de embarque 
internacional

Nas proximidades dos postos de controle migratório 
e/ou aduaneiro, em posições que combinem o 
melhor controle do fluxo a ser pesquisado e o 

menor impacto local
--

Fluxos: no sentido de entrada do Brasil
Gastos: no sentido de saída do Brasil



Distribuição da equipe de campo

Mínimo de 2.400

questionários de 

gasto, além da 

aplicação dos demais 

instrumentos de 

pesquisa.

Fluxos Gastos Fluxos Gastos

SP São Paulo/Guarulhos (Cumbica) 2 4 7 7

RJ Rio de Janeiro (Galeão) 2 4 7 7

BA Salvador 2 - 7 -

Total Aéreo 6 8 21 14

Foz de Iguaçu - Ponte Internacional da Amizade 2 2 7 7

Foz de Iguaçu - Ponte Tancredo Neves 2 2 7 7

Santana do Livramento 2 2 2 5

Jaguarão 2 2 2 5

Chuí 2 2 2 5

Uruguaiana 2 2 2 5

SC Dionisio Cerqueira 2 2 3 5

MS Corumbá 2 2 3 5

16 16 28 44

22 24 49 58

Total Terrestre

TERRESTRE

AÉREO

VIA DE ACESSO / UF / LOCAL

TOTAL GERAL

Pessoas Jornadas

RS

PR



Seleção e treinamento de equipe de campo

Haverá dois treinamentos pré-campo para os supervisores responsáveis.

1° Treinamento – Procedimentos Administrativos (22/06/15)

• Apresentação do projeto;

• Breve apresentação da metodologia;

• Quantidades e perfis de pesquisadores de campo;

• Instruções sobre contatos com os Órgãos Oficiais de Turismo e obtenção das autorizações

necessárias;

• Postura e comportamento da equipe de campo;

• Organização geral da pesquisa e dúvidas dos supervisores.

2° Treinamento – Método e instrumentos de coletas de dados (03/07/15)

• Apresentação do método da pesquisa;

• Apresentação dos instrumentos de coleta;

• Explicação detalhada sobre o funcionamento dos tablets e programas que serão utilizados;

• Testes de aplicação dos instrumentos entre os supervisores;

• Dúvidas e explanações gerais.



Definição dos instrumentos de coleta de dados

TERRESTRE

Fluxos

• Contagem Manual: ficha em português, já que seu preenchimento depende
exclusivamente do pesquisador de campo. Em tablets com sistema
operacional Android.

• Pesquisa de Entrada: caracterização veículos e seus ocupantes. Versões em
português, inglês e espanhol. Em tablets com sistema operacional Android.

Gastos

• Questionário de gasto: versões em português, inglês e espanhol. Em tablets
com sistema operacional Android.



Definição dos instrumentos de coleta de dados

AÉREO

Fluxos

• Pesquisa de entrada: mensuração de fluxo nos aeroportos, respondida por
turistas residentes no exterior (fluxo receptivo). Em papel, auto preenchível
(papel destacável). Traduzida para o espanhol e inglês, além do português.

• Pesquisa de Entrada: mensuração de fluxo nos aeroportos, respondida
exclusivamente por residentes no Brasil (fluxo emissivo). Em papel, auto
preenchível (papel destacável). Versão apenas em Português.

Gastos

• Questionário de gasto: versões em português, inglês e espanhol. Em tablets
com sistema operacional Android.



Execução e acompanhamento do piloto

• Importância do envolvimento dos Órgãos Oficiais de Turismo no apoio à

obtenção das autorizações necessárias

• Coordenação de campo acompanha e dá suporte às equipes de pesquisa

• Supervisores e pesquisadores atuarão em função dos objetivos do piloto

(testar e avaliar)

• Visitas técnicas da equipe do Consórcio FGV/FIPE para

acompanhamento das pesquisas



Detecção e registro de problemas encontrados

Teste dos instrumentos de coleta de dados, considerando principalmente:

• Taxa de recusa de entrevistas

• Taxa de recusa de questões específicas

• Taxa de desistência ao longo da entrevista

• Compreensão das questões

• Disposição dos entrevistados em fornecer as informações solicitadas

• Percepções dos pesquisadores sobre a confiabilidade das respostas dadas

• Adequação da sequência das questões



Tratamento básico dos dados

• Checagem dos dados

• Processamento de dados e apresentação de tabelas de frequências

simples dos resultados

• Ressalta-se que o objetivo do piloto não é produzir estimativas e

resultados sobre a amostra coletada ou seu universo de interesse, mas

sim testar a metodologia da pesquisa



Avaliação do piloto e adequação da metodologia

• Encerrados os trabalhos de campo, os supervisores prepararão relatórios e 

participarão de uma nova reunião, para avaliação do piloto.

• Será então realizada uma avaliação completa da aplicação da metodologia 

renovada, pela equipe técnica do Consórcio FGV/FIPE e MTUR, previamente à 

elaboração dos Termos de Referência e repasse da metodologia. 



Avaliação do piloto e adequação da metodologia

Os resultados da operação piloto serão discutidos no segundo seminário (2 

e 3/setembro) sobre o tema, com participação do Ministério do Turismo, 

parceiros, órgãos estaduais de turismo e convidados.

Após a realização do segundo seminário, a proposta de renovação da 

metodologia de Pesquisa de Turismo Internacional será consolidada em uma 

proposta de Termo de Referência para futura contratação dos serviços.


