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INTRODUÇÃO 

 

Em função da complexidade técnica da pesquisa de turismo internacional e como condição 

prévia para a renovação de sua metodologia, foi realizada entre os dias 8 e 14 de julho de 

2015 uma operação-piloto para aplicação e teste da metodologia renovada proposta. Em 

virtude das inovações metodológicas propostas, constituíram objetos principais deste teste: 

 

 Procedimentos para estimativa do fluxo de viajantes e visitantes, terrestre e aéreo 

na operação FLUXOS (dimensionamento e caracterização básica do fluxo dos 

viajantes nas fronteiras do Brasil); 

 Procedimentos para seleção amostral na operação GASTOS (caracterização e 

gasto dos visitantes nas viagens ao Brasil); 

 Novo procedimento de estimativa das características dos visitantes; e 

 Questionário de caracterização e gastos dos visitantes. 

 

A pesquisa-piloto incluiu a análise de grande parte da metodologia de seleção efetiva das 

diferentes amostras, as tentativas de entrevistas e finalmente a própria realização das 

entrevistas, com a verificação dos diferentes questionários e seus resultados amostrais, os 

possíveis problemas de compreensão ou operacionais dos questionários eletrônicos e a 

duração das entrevistas. 

 

O relatório está organizado nos seguintes conteúdos: 

 No Capítulo 1 são descritos muito brevemente os objetivos e o trabalho realizado no 

pesquisa-piloto, identificando os pontos de pesquisa, os instrumentos utilizados e a 

equipe participante. Este capítulo tem a função de recordar, com alguns 

desenvolvimentos posteriores, o conteúdo do Relatório 5.1 apresentado no primeiro 

seminário. 

 

 No Capítulo 4 é apresentada uma síntese dos temas relevantes para a aplicação da 

nova metodologia da Pesquisa de Turismo Internacional (PTI), a partir do relato geral 

das incidências observadas em campo e de uma análise metodológica dos dados 



 

8 / 97 
 

FGV Projetos CE Nº xxxx/xx  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

coletados nas diferentes operações e sub-operações, apresentados nos Capítulos 

2 e 3. 

 Os leitores interessados em conhecer os aspectos fundamentais e as lições 

aprendidas da pesquisa-piloto, assim como as soluções ou melhorias 

propostas, podem ir diretamente ao Capítulo 4. Se, pelo contrário, querem mais 

detalhes do desenvolvimento e dos resultados deste teste, então sugere-se a 

leitura dos Capítulos 2 e 3, e em seguida do Capítulo 4. 

 

 No Capítulo 2, são apresentadas as incidências detectadas na pesquisa-piloto e as 

observações, explicações e propostas de correção decorrentes de sua análise: 

 Neste capítulo estão incluídos os aspectos principais operacionais 

desenvolvidos nas diversas operações e sub-operações. 

 Igualmente, são indicadas as incidências detectadas pela equipe de campo, 

pela equipe técnica do Consórcio e também as incidências e observações 

proporcionadas pela equipe técnica do MTur que atuou na supervisão da 

realização da pesquisa-piloto. Nesta parte foram adicionadas, para cada 

incidência, as observações, possíveis causas e propostas de melhorias, 

quando aplicável. Os aspectos considerados relevantes foram trasladados ao 

Capítulo 4. 

 

 No Capítulo 3 são incluídas as explorações - amostrais e sem representatividade 

estatística - realizadas com os dados obtidos nas diferentes pesquisas testadas e a 

análise dos aspectos relevantes: 

 Contagem de veículos em fronteiras terrestres; 

 Pesquisa de entrada em fronteiras terrestres; 

 Pesquisa de entrada em fronteiras aéreas; 

 Pesquisa de gastos. 

 

O objetivo destas explorações de interesse metodológico é detectar: 

 De um lado, situações especiais que deverão ser consideradas na produção das 

estimativas de fluxos e, em consequência, nos desenhos amostrais. 

 Por outro lado, eventuais interpretações incoerentes de questões-chave dos 

diferentes questionários, o que exigirá esclarecimentos complementares. 
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Essas explorações buscam resultados e respostas estranhas, ou não esperadas, possíveis 

problemas de interpretação das perguntas e respostas, falta de informações, ou evidentes 

incoerências, entre outras. 

 

Finalmente, no Capítulo 4, como já mencionado, são relacionados os aspectos destacáveis 

detectados, em alguns casos fruto de erros e em outros por oferecer oportunidades de 

melhora, e as propostas que fornecem soluções e melhorias. 
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1. Descrição do Trabalho Realizado na Pesquisa-Piloto 

 

O planejamento da operação-piloto segue procedimentos-padrão para este tipo de atividade, 

cobrindo todas as fases de realização da pesquisa, sendo as mais relevantes detalhadas a 

seguir. 

 

 

1.1 Identificação dos Pontos de Pesquisa 

 

Foram selecionadas as seguintes localidades para a realização da operação-piloto: 

 

AÉREO 

 

 São Paulo (Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro); 

 Rio de Janeiro (Aeroporto Internacional Tom Jobim); e 

 Bahia (Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães). 

 

TERRESTRE 

 

 Paraná 

 Foz do Iguaçu (Ponte Internacional da Amizade e Ponte Tancredo Neves). 

 Rio Grande do Sul 

 Chuí;  

 Jaguarão; 

 Santana do Livramento; 

 Uruguaiana.  

 Santa Catarina 

 Dionísio Cerqueira. 

 Mato Grosso do Sul 

 Corumbá. 

 

1.2 Conteúdo do Teste na Operação FLUXOS 
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1.2.1 Mensuração do Fluxo Terrestre 

 

A metodologia de mensuração do fluxo terrestre implica a realização de três procedimentos 

de levantamento de dados nas fronteiras terrestres: 

 

1) Contagem eletrônica de veículos;  

2) Contagem de veículos em campo, para obtenção das informações de nacionalidade 

do veículo, placa e número de ocupantes por veículo (Anexo 1); e 

3) Pesquisa de entrada dos veículos (Anexo 2). 

 

O procedimento (1) constitui atividade a ser planejada e implementada a partir de articulações 

interinstitucionais que não fazem parte da presente pesquisa-piloto. Assim, a operação não 

se ocupou desta sub-operação, uma vez que atualmente não existem equipamentos a ser 

instalados. A partir de experiências internacionais, considera-se que estes equipamentos, 

uma vez instalados, não serão fonte de problemas na obtenção dos dados administrativos de 

contagem eletrônica de veículos. Sendo assim, a operação-piloto se concentrou nos 

procedimentos (2) e (3). 

 

 

1.2.2 Mensuração do Fluxo Aéreo 

 

A metodologia de mensuração do fluxo aéreo utilizou como base a relação de voos 

internacionais disponibilizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Dessa forma, 

a mensuração deste tipo de fluxo implica em dois procedimentos:  

 

1) Dados administrativos, disponibilizados pela ANAC, de desembarques de 

passageiros classificados conforme origem e destino dos voos, por aeroporto e mês 

ao longo de um ano; e 

2) Pesquisa de entrada em aeroportos, para caracterização censitária dos viajantes 

de uma amostra de voos (Anexo 3). 
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O procedimento (1) servirá como base para a seleção da amostra de voos em que se realizará 

a caracterização censitária dos passageiros. Caberá ao MTur verificar junto à ANAC a 

existência e disponibilização dos dados administrativos listados (dados mensais com a 

relação de voos por companhia aérea, com número do voo, data e hora da chegada, tipo de 

voo – regular ou charter, país e aeroporto de origem do voo, aeroporto de destino, número de 

passageiros e número de assentos). Dessa forma, a pesquisa-piloto testou apenas o 

procedimento (2). 

 

Para a realização da caracterização censitária dos passageiros (pesquisa de entrada) foi 

utilizado um questionário em papel, autopreenchível (o viajante responde arrancando a aba 

correspondente, conforme Anexo 3 do presente relatório, o qual apresenta os formulários 

preparados para a operação-piloto no Brasil a partir da experiência de pesquisa análoga ao 

modelo utilizado hoje na Espanha. Há duas versões do formulário: uma para residentes no 

exterior, em três idiomas (português, inglês e espanhol), e outra para residentes no Brasil, em 

português. 

 

Os aspectos específicos que foram testados referem-se à: 

 

 Taxa de perda de viajantes sob o total (por recusa, falta de domínio de idioma pelo 

entrevistador ou impossibilidade de preencher o formulário); 

 Taxa de pesquisas presenciais; 

 Compreensão das questões; 

 Disponibilidade das informações solicitadas por parte do entrevistado; e 

 Taxa de desistência ao longo do preenchimento. 

 

1.3 Conteúdo do Teste na Operação GASTOS 

 

1.3.1 Levantamento do Perfil do Turista Terrestre e Aéreo 

 

Nos portões de acesso terrestres e aéreos selecionados foi realizada uma pesquisa de 

levantamento do perfil do turista utilizando-se o questionário apresentado no Anexo 4). Foram 

analisados os seguintes itens: 
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 Taxa de recusa da entrevista; 

 Compreensão das questões; 

 Disponibilidade das informações solicitadas por parte do entrevistado; 

 Taxa de recusa de questões específicas; 

 Percepções dos entrevistadores sobre a confiabilidade das respostas dadas pelos 

entrevistados; 

 Taxa de desistência ao longo da entrevista; e 

 Adequação da sequência das questões. 

 

1.3.2 Levantamento do Perfil do Turista Aquaviário 

 

A pesquisa-piloto não realizou coleta de informações em portos, em razão de três aspectos 

técnicos principais: 

 

 Primeiramente, a temporada de cruzeiros no Brasil ocorre entre os meses de 

novembro e abril, como pode ser constatado por informações dos terminais de 

passageiros - por exemplo, dos terminais de Santos/SP (http://www.concais.com) e 

do Rio de Janeiro/RJ (http://www.piermaua.com.br) – e das operadoras de cruzeiros 

marítimos – reunidas na Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos 

(http://www.abremar.com.br). Desta forma, não há previsão de movimento de 

cruzeiros marítimos no país durante o período planejado para a pesquisa-piloto, 

tornando injustificável o esforço de sua realização nesta via de acesso; 

 

 Em segundo lugar, atualmente não se realiza pesquisa equivalente de FLUXOS 

nem de GASTOS em portos marítimos e fluviais no Brasil, o que significa que não 

existem articulações e tratados firmados com órgãos do setor para acesso dos 

pesquisadores a estas estruturas, o que demandaria um tempo de negociação que 

o projeto atualmente não dispõe; e 

 

 Por fim, a pesquisa a ser realizada nos portões aquaviários será a mesma dos 

aeroportos, com o uso dos mesmos questionários e aplicação da mesma 

http://www.concais.com/
http://www.piermaua.com.br/
http://www.abremar.com.br/
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metodologia. Sendo assim, para o esforço de se tentar avaliar a metodologia 

proposta, a realização das pesquisas em aeroportos pode ser considerada 

suficiente. 

 

1.4 Distribuição da Coleta de Dados 

 

A Tabela 1 a seguir apresenta a quantidades de pessoas, turnos e entrevistas/contagens 

realizadas na pesquisa-piloto. 

 

Tabela 1 

Quantidade de pessoas, jornadas de trabalho e amostra efetiva da pesquisa-piloto, 

por localidade de pesquisa 

VIA DE ACESSO / UF / LOCAL 
Pessoas  Turnos Tamanho da Amostra Efetiva 

Fluxos
1 

Gasto
s 

Fluxo
s 

Gasto
s 

Contage
m 

Pesquis
a 

Gastos
2 

Aéreo               

SP São Paulo/Guarulhos (Cumbica) 2 4 a 6 7 7 - 2.214 570 

RJ Rio de Janeiro (Galeão) 2 4 a 8 7 7 - 1.994 405 

BA Salvador 2 - 7 - - 1.500 - 

Total Aéreo 6 8 a 14 21 14 - 5.708 975 

Terrestre        

PR 

Foz de Iguaçu - Ponte Internacional da 
Amizade 

8 a 10 2 a 3 7 7 52.391 706 426 

Foz de Iguaçu - Ponte Tancredo Neves 4 2 7 7 15.340 613 277 

RS 

Santana do Livramento 4 2 2 6 864 130 45 

Jaguarão 4 2 2 6 883 17 23 

Chuí 4 2 2 5 1.625 24 20 

Uruguaiana 4 2 2 5 1.471 210 62 

SC Dionísio Cerqueira 4 2 3 5 1.363 598 212 

M
S 

Corumbá 4 2 3 5 4.925 440 49 

Total Terrestre 38 17 28 46 78.862 2.738 1.114 

TOTAL GERAL 44 31 49 60 78.862 8.446 2.089 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio FGV/FIPE 
1 As quantidades de pessoas alocadas na operação Fluxos nas fronteiras terrestres se referem ao total de pessoas para os dois 
turnos de 4 horas de trabalho cada. 
2 As quantidades desta coluna consideram somente as entrevistas com residentes no exterior. Além destes, foram entrevistados 
outros 2.982 indivíduos residentes no Brasil que além da pergunta sobre local de residência, respondem sobre sua nacionalidade, 
sendo: 2.970 residentes no Brasil e 12 estavam saindo do Brasil para fixar residência em outro país. Houve, ainda, 1.020 recusas. 

 

Para cada ponto de pesquisa foi destacado um supervisor de campo, que tinha por função 

selecionar a equipe de cada município, treiná-la e seguir a metodologia de pesquisa em sua 

localidade.  

 

A operação GASTOS nos aeroportos foi realizada durante 7 dias consecutivos, em turnos de 

6 horas de trabalho diárias. Nos aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro, foram realizadas 



 

15 / 97 
 

FGV Projetos CE Nº xxxx/xx  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

nos mesmos horários da pesquisa de FLUXOS1. Nas fronteiras terrestres foram realizados 5 

ou 7 dias de teste da operação GASTOS em turnos de 6 horas realizados junto com a 

operação FLUXOS, que se estendia por 8 horas.  

 

As equipes de GASTOS dos aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro receberam uma lista 

de voos prioritários, formada a partir de parte dos voos que deveriam ser pesquisados na 

operação FLUXOS. Nos voos prioritários a equipe deveria fazer a maior quantidade de 

entrevistas possível. Para o restante dos voos foi estabelecida uma limitação prévia de até 4 

quatro questionários por voo, com o intuito de distribuir as entrevistas entre a maior quantidade 

possível de voos, objetivando o teste do instrumento de coleta com uma maior variedade de 

passageiros.  

 

Nos aeroportos, as atividades de coleta de dados ocorreram nas salas de embarque 

internacionais. Nas fronteiras terrestres, as equipes se posicionaram em pontos específicos, 

a depender das autorizações das autoridades locais. As pesquisas de FLUXOS foram 

realizadas no sentido de entrada do exterior ao Brasil, enquanto as pesquisas de GASTOS 

foram realizadas no sentido de saída do Brasil ao exterior. 

 

1.5 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Foram construídos cinco questionários distintos, quais sejam: 

1) Contagem - para a pesquisa de contagem da operação FLUXOS em vias 

terrestres, em versão eletrônica, com os conteúdos do modelo de questionário do 

Anexo 1; 

2) Pesquisa de entrada terrestre - para a pesquisa de entrada da operação FLUXOS 

em vias terrestres, nos idiomas português, inglês e espanhol, em versão eletrônica, 

com os conteúdos do modelo de questionário do Anexo 2; 

3) Pesquisa de entrada aérea - para a pesquisa de entrada da operação FLUXOS 

nos aeroportos, sendo uma versão para residentes no exterior (nos idiomas 

português, inglês e espanhol) e outra versão para residentes no Brasil (somente em 

português), ambos em papel, conforme Anexo 3; 

                                                

1 Na operação-piloto, não houve pesquisa de GASTOS em Salvador. 
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4) Gastos - questionário para a pesquisa GASTOS, em português, inglês e espanhol, 

em versão eletrônica, com os conteúdos do modelo de questionário do Anexo 4. O 

questionário era destinado a todo e qualquer viajante saindo do Brasil e não 

residente neste país, sendo que eram abordados turistas, excursionistas e 

visitantes em trânsito.  

 

A pesquisa-piloto teve como um dos objetivos o teste dos instrumentos de coleta de dados, 

buscando avaliar os seguintes aspectos: 

 Viabilidade de apresentação das questões aos entrevistados; 

 Compreensão das questões por parte dos entrevistados; 

 Disponibilidade das informações solicitadas aos entrevistados; 

 Adequação da sequência de apresentação das questões; e 

 Funcionalidades do questionário eletrônico utilizado. 

 

1.6 Detecção e Registro de Problemas Encontrados 

 

Todos os problemas encontrados durante a pesquisa foram documentados pela equipe 

diretamente envolvida (pesquisadores, supervisores e equipe técnica), conforme os seguintes 

procedimentos: 

 

 Pesquisadores - os pesquisadores comunicavam aos supervisores quaisquer 

dificuldades, inconsistências ou sugestões encontradas; 

 Supervisores - preencheram relatório de campo com as informações sobre os 

pesquisadores e a produção de questionários. Nesse relatório os supervisores 

detalharam quaisquer problemas encontrados no pré-campo, campo e/ou pós-

campo, especialmente nos portões de fronteiras terrestres que têm dificuldades 

específicas. Além disso, passaram informações diárias à coordenação de campo; e  

 Equipe técnica - é composta pela equipe responsável pelo gerenciamento do 

campo, tratamento dos dados, além de outros representantes do Consórcio 

FGV/FIPE e do MTur. A equipe técnica acompanhou a realização da pesquisa-piloto 

em todas as localidades. 
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No dia 16/07/2015, dois dias após o encerramento da coleta de dados da pesquisa-piloto, foi 

realizada uma reunião envolvendo a coordenação de campo, supervisores e equipe de 

acompanhamento do MTur, para discussão da experiência e levantamento de observações e 

sugestões sobre a metodologia proposta. 
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2. Resultados da Operação-Piloto 

 

Este capítulo apresenta os resultados da operação-piloto, contendo um resumo das 

observações registradas pelo pessoal de campo e os resultados da exploração das bases de 

dados formadas a partir da pesquisa piloto.  

 

2.1 Resumo das Observações da Operação-Piloto 

A seguir apresenta-se um resumo das observações efetuadas sobre a realização da pesquisa-

piloto, a partir dos relatos das equipes de campo e das visitas técnicas realizadas. Também 

são incluídas informações sobre as incidências registradas e as propostas de ajustes 

metodológicos. Estas observações intercalam-se no texto com sombreamento cinza, para que 

sejam facilmente identificadas. 

 

2.1.1 Aspectos Gerais 

 O piloto foi realizado em uma época de pouco fluxo turístico na maioria das 

fronteiras terrestres. 

 É fundamental a autorização das autoridades locais (Polícia Federal e/ou Receita 

Federal no Brasil, ou autoridades equivalentes dos países vizinhos, quando 

necessário). 

 Cada localidade tem suas peculiaridades, principalmente no terrestre. Isso afeta o 

posicionamento das equipes de campo e as dificuldades enfrentadas para o 

levantamento de dados. 

Uma tarefa prévia à realização das pesquisas é definir em detalhe os lugares das diferentes 

operações em cada fronteira.  

 As pesquisas que envolvem abordagem de veículos podem provocar aumento de 

filas em localidades e momentos em que há um fluxo elevado de veículos 

(notadamente na pesquisa de gastos na PIA). 

A ideia é a de que o veículo seja separado da pista principal para a realização da entrevista. 

 Quando não há autorização para parar veículos, a pesquisa é feita somente com 

pessoas que desçam dos veículos para fazer o procedimento migratório ou 

eventuais outros motivos.  

Tal questão não deve ocorrer, deve obter a autorização. 
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 Será necessário dar instruções mais claras sobre abordagem de veículos de fluxo 

local, vans locais, caminhões, moto-táxis, pessoas a pé, bicicletas, ônibus. 

Não pode haver diferenciações. Deve-se tentar pesquisar o veículo da vez sem escolhas do 

pesquisador, porque disso depende a correta caracterização do fluxo. Talvez se possa 

definir como exceção o caso dos pedestres e decidir que estes não serão contados nem 

contemplados pelas outras pesquisas. O mesmo pode ocorrer com as bicicletas, já que se 

supõe que o contador automático não conseguirá contá-las. 

 

2.1.2 Operação FLUXOS 

 

2.1.2.1 Pesquisa de Contagem 

 A pesquisa de contagem era realizada nas fronteiras, sempre no sentido Exterior-

Brasil. Em cada localidade, um pesquisador se posicionava de forma a observar e 

tipo de veículo, o país da placa e o número de ocupantes de todos os veículos que 

transitavam pela via em questão. 

 Foz do Iguaçu, mais especificamente a Ponte Internacional da Amizade (PIA), 

fronteira entre Brasil e Paraguai, foi a localidade que mostrou maiores dificuldades 

em relação aos procedimentos de contagem por conta do volume de veículos no 

local. São quatro pistas de entrada no Brasil: duas para veículos leves, uma 

exclusivamente para motos e uma para veículos pesados, como ônibus e 

caminhões. Foram então necessários de três a quatro contadores para 

contabilizarem o fluxo local, sendo um exclusivamente focado na pista de motos.  

 Nas duas pontes de Foz do Iguaçu, em Uruguaiana, Dionísio Cerqueira e Corumbá, 

as pesquisas de contagem, de entrada e de gastos foram realizadas em pontos 

localizados nas vias de acesso entre o Brasil e o exterior. Os casos de Jaguarão, 

Santana do Livramento e Chuí, relatados a seguir, apresentam características 

especiais. 

 A cidade de Jaguarão possui um elemento concreto que marca a via de acesso 

entre Brasil e Uruguai, que é a Ponte Mauá, situada sobre o Rio Jaguarão. Contudo, 

a dificuldade no local é a de que o ponto de realização da pesquisa de gastos – a 

Delegacia da Polícia Federal onde são realizados os trâmites de imigração de saída 

do Brasil – situa-se na área central da cidade, um pouco afastada da área de 

fronteira. Tecnicamente, o melhor local para a realização das pesquisas de gastos 
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seria o posto da Receita Federal brasileira situado na própria Ponte Mauá. Contudo, 

há apenas uma pista de saída do Brasil, sem estacionamento ou recuo onde 

possam parar os veículos para a realização das entrevistas. Tal questão 

impossibilita a realização da pesquisa de gastos no local, dado o tempo de 

realização da mesma e a fila de carros que se formaria em decorrência da 

realização das entrevistas.  

 Já o município de Santana do Livramento é efetivamente conurbado com o 

município de Rivera, no Uruguai, havendo diversas ruas que dão acesso de um país 

ao outro. No local, foram então testados dois pontos de pesquisa: o Posto de 

Imigração do lado uruguaio (Paso de Frontera do município de Rivera) e o Posto de 

Imigração da Polícia Federal brasileira, em Santana do Livramento. Ambos os locais 

mostraram-se como adequados para este tipo de procedimento, mas no Posto de 

Imigração da Polícia Federal brasileira o fluxo mostrou-se maior, o que favorece a 

realização da pesquisa. Passam por lá viajantes que têm que realizar os 

procedimentos de saída do Brasil, mas aqueles moradores das cidades uruguaias 

circunvizinhas que não têm a necessidade de realizar estes procedimentos não são 

obrigados a transitar pelo local e correm, assim, o risco de não serem entrevistados.  

 A situação no Chuí é similar à de Santana do Livramento, já que o lado uruguaio e 

o lado brasileiro, na área central do município, são separados apenas por uma 

avenida. A pesquisa de gastos é realizada em um posto da Receita Federal 

brasileira situado fora da cidade, na BR-471, a principal via de acesso dos visitantes 

que estão adentrando o território brasileiro. Contudo, por locais como este não 

transitam os visitantes internacionais que visitem apenas a área central do Chuí e 

retornem ao território uruguaio. Além disso, por ele podem transitar indivíduos que 

não estejam se deslocando entre os dois países. 

 A dificuldade principal pode ser a velocidade do sistema de inserção das 

informações em localidades com muito fluxo. O aumento de pessoal em campo 

resolve parte do problema, mas não todo. O sistema precisa ser muito bem pensado 

e considerar as especificidades de cada local para otimizar o preenchimento. 

 Houve algumas dificuldades pontuais para enquadrar alguns tipos de veículos nas 

alternativas existentes. 
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 O questionário poderia conter uma opção para registrar a passagem de veículos 

especiais como bombeiros, polícia, ambulâncias, entre outros, já que não serão 

abordados na pesquisa de entrada. 

 Houve dificuldades para observar o número de ocupantes dos veículos de carros 

com vidros escuros ou durante à noite. 

 Em algumas localidades pode ser útil ter opções para anotação em bloco de vários 

veículos com mesmas características, como “50 motos brasileiras com 1 pessoa”. 

 

2.1.2.2 Pesquisa de Entrada Terrestre 

 As pesquisas de entrada ocorriam sempre de forma concomitante e exatamente 

nos mesmos locais onde se realizavam as pesquisas de contagem. Um pesquisador 

foi suficiente para a realização dessa metodologia em todos os pontos da operação-

piloto. O fato do questionário de entrada ser simples, curto e de fácil aplicação 

favoreceu o procedimento em todos os municípios.  

  Um pesquisador se posicionava muito próximo aos locais de realização da 

pesquisa de contagem, abordava os veículos, explicava a motivação da pesquisa 

e, para aqueles que se dispusessem a responder o questionário, fossem eles 

motoristas ou passageiros dos veículos, aplicava o questionário.  

 Os três idiomas utilizados mostraram-se suficientes para a coleta de dados em 

todas as fronteiras testadas.  

 Em muitas das estruturas de fronteiras o melhor posicionamento dos pesquisadores 

se dá em áreas que não são cobertas, impossibilitando as pesquisas em dias de 

chuva.  

 A aplicação das metodologias nas vias terrestres deve se adaptar às formas de 

operação da Polícia Federal ou Receita Federal e, como as equipes de tais 

entidades variam bastante, a realidade da pesquisa pode se alterar de uma etapa 

a outra. De modo geral, tais órgãos foram extremamente solícitos durante a 

execução da operação-piloto. Contudo, as autoridades podem se opor à abordagem 

de todo tipo de veículo. 

 Questionário é simples e rápido, sem dificuldades. 

 A pergunta de pacote de viagens causa estranhamento e perda de tempo para a 

maioria dos entrevistados. 
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 Avaliar o interesse de se perguntar pela UF de residência dos brasileiros. 

 Sugere-se passar as três primeiras questões (tipo de veículo, país da placa e 

número de ocupantes) para o final do questionário, pois são aspectos observáveis 

que podem ser preenchidos após a entrevista, se necessário. 

 Questionário precisa ser adaptado para o caso do ponto de pesquisa estar distante 

da fronteira, como ocorre em Jaguarão, Santana do Livramento e Chuí, pois haverá 

maior incidência de pessoas que não estarão em viagem internacional. 

 É comum a existência de pessoas que passam várias vezes ao dia nas fronteiras, 

sendo muito provável que se recusem a participar da pesquisa. 

 

2.1.2.3 Pesquisa de Entrada Aérea 

 A dinâmica deste tipo de pesquisa funcionou da seguinte forma: os pesquisadores 

se posicionavam no portão de embarque entre 40 minutos e 1h40 antes da 

decolagem para a abordagem dos voos. Essa antecedência variava segundo o 

tamanho do voo e do aeroporto, sendo que em Salvador a antecedência de 40 

minutos era suficiente e em São Paulo, para voos maiores, 1h40 de antecedência 

mostrou-se como ideal. Uma vez posicionados, iniciavam os questionamentos entre 

os possíveis entrevistados para saber se estes estavam no voo destinado para a 

pesquisa e se eram residentes no Brasil ou no exterior. Obtidas tais informações, 

as fichas auto preenchíveis de pesquisa de fluxo eram entregues quando devidas, 

e tal dinâmica permanecia a mesma até que começassem a se formar as filas para 

embarque, quando um dos pesquisadores se posicionava no início da fila para 

recolher as fichas preenchidas e outro continuava a entrega àqueles passageiros 

que chegavam próximos ao horário do embarque.  

 Ao mesmo tempo, apesar da ficha de autopreenchimento conter textos de 

instruções didáticas, muitos dos passageiros não liam tais instruções e acabavam 

por não preencher a ficha corretamente, retirando mais de uma resposta por 

questão ou não aguardando a hora de embarque para a devolução das fichas, por 

exemplo.  

 A quantidade de lixo gerado é uma preocupação importante para o futuro. 

 A pesquisa é pouco produtiva no que tange a pesquisar vários voos em um curto 

período de tempo, pois exige que os pesquisadores atuem por até 1h40 em 
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somente um voo. As equipes não conseguiam fazer mais do que 3 ou 4 voos em 

turnos de 6 horas. 

 O número de pesquisadores necessário depende muito do desenho do terminal e 

do esquema de filas adotado. Em Guarulhos, por exemplo, 2 ou 3 pessoas devem 

ser suficientes no Terminal 2 (antigo), mas no Terminal 3 (menos de 1 ano de 

inauguração, com muito comércio), podem ser necessárias 5 ou 6 pessoas. 

 Sugere-se que os questionários tenham uma pergunta sobre a quantidade de 

crianças incluída, ao invés de se prever que os pais preencham um questionário 

para cada pessoa. Notou-se resistência dos passageiros-pais em preencher o 

questionário para crianças ou outras pessoas do mesmo grupo. 

 Para o futuro é necessário pensar em melhorar os aspectos gráficos do questionário 

e os cortes do papel. As pessoas não leem as instruções e acabam, por exemplo, 

retirando mais de um picote de algumas perguntas. 

 A pesquisa é desgastante para a equipe, por conta da intensidade do trabalho e do 

peso dos formulários. 

 Para melhor controle dos questionários, sugere-se avaliar a criação de uma forma 

de registrar a companhia aérea e o número nos próprios questionários, mesmo que 

tenha que ser feito pelos pesquisadores.  

 

 
2.1.3 Operação GASTOS 

 

2.1.3.1 Aspectos gerais da operação GASTOS 

 A entrevista foi considerada longa e cansativa para os entrevistados. O problema 

principal foi a apresentação do questionário e a redundância das questões, que 

combinadas à duração da entrevista, prejudicaram a realização das entrevistas e a 

obtenção das informações com segurança de que as respostas dadas são corretas. 

Isso é especialmente relevante nas fronteiras terrestres, pois em algumas 

localidades o processo migratório é extremamente simples, não ultrapassando um 

minuto ao todo. Esta situação também contribui para a interrupção de entrevistas 

pelos visitantes. 
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 Ao longo da entrevista, alguns entrevistados vão aprendendo que a resposta “não” 

a algumas perguntas pode diminuir o tempo de duração da entrevista, o que os leva 

a dar essa resposta com mais frequência.  

 É desejável considerar a redução da extensão do questionário para residentes no 

entorno habitual, excursionistas e visitantes em trânsito, pois acabam respondendo 

perguntas que não fazem sentido para suas viagens. Estes públicos também 

apresentam alto grau de rejeição à pesquisa, pois esperam atravessar as fronteiras 

com maior brevidade. 

 Houve muitas críticas de entrevistados e pesquisadores em relação a repetição de 

perguntas ou mesmo em relação a perguntas diferentes sobre temas parecidos. 

Em relação a estas observações sobre o questionário pode-se fazer as seguintes 

considerações: ainda que a pesquisa tenha sido avaliada como excessivamente longa, os 

dados objetivos que se apresentam no capítulo seguinte demonstram que ela está dentro 

do tempo mais ou menos esperados. 

 O questionário usa uma linguagem técnica, que não se adequa à maioria dos 

entrevistados, principalmente nas fronteiras terrestres. Esse problema se refere aos 

três idiomas testados. Sugere-se uma redação mais informal.  

A ideia é a de que o questionário seja claro, de forma a que qualquer entrevistado o entenda. 

Para isso, recomenda-se que o entrevistador pergunte exatamente o enunciado da forma 

como está escrito, seja a frase mais técnica ou informal. Em qualquer caso, se existe alguma 

pergunta que não está clara ela pode ser modificada, desde que respeite as definições 

internacionais. 

 Em cada questão aplicável, definir se a palavra “destino” se refere ao Brasil ou a 

alguma localidade visitada (e qual, se for o caso). 

Salvo que se indique “país de destino”, ou “destino final”, por exemplo, a questão trata 

sempre do destino específico em que o entrevistado esteve no Brasil. 

 Em alguns pontos de pesquisa é necessário haver filtros na abordagem, que podem 

ou não estar presentes em uma futura versão do questionário. Por exemplo, 

realizando a pesquisa no Paso de Frontera de Rivera - Uruguai (fronteira com 

Santana do Livramento), era necessário confirmar se as pessoas estavam saindo 

do Brasil/entrando no Uruguai. Nos aeroportos, pode ser necessário confirmar se a 

pessoa irá embarcar no voo planejado. Ser maior de idade também pode ser um 

filtro (ou um motivo de recusa). 

De acordo em incluir estas normas entre as instruções de pesquisa. 
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2.1.3.2 Via Terrestres 

 Para as fronteiras que efetivamente contavam com uma separação geográfica entre 

um país e outro, como uma ponte, uma estrada, um prédio da Aduana, a 

metodologia considerada tinha a possibilidade efetiva de abordar todos os tipos de 

viajantes que estavam saindo do país, já que aquela era a única saída por via 

terrestre possível entre um país e outro. Eram estes os casos de Foz do Iguaçu, 

tanto na PIA quanto na PTN, Uruguaiana, Dionísio Cerqueira e Corumbá. Por sua 

vez, as localidades de Santana do Livramento, Chuí e Jaguarão possuem 

particularidades que exigem adaptações do esquema operacional de pesquisa e, 

de certa forma, das metodologias de pesquisa.  

 Apesar destes obstáculos, a pesquisa de gastos foi realizada de maneira 

extremamente satisfatória em todas as fronteiras terrestres. As autoridades locais, 

tanto brasileiras quanto estrangeiras (em casos em que foi testada a realização 

pesquisa nas áreas estrangeiras, como em Santana do Livramento) se mostraram 

solícitas para o bom andamento do trabalho.  

 Uma das principais diferenças entre os locais de pesquisa era que, em algumas 

delas, os próprios pesquisadores eram autorizados a abordarem os veículos que 

transitavam no sentido Brasil–Exterior, casos de Foz do Iguaçu, Uruguaiana, 

Dionísio Cerqueira e Corumbá. No Chuí os pesquisadores só podiam abordar os 

veículos que eram submetidos às operações da Receita Federal ou Polícia Federal 

e em Jaguarão e Santana do Livramento só eram abordados aqueles veículos que 

paravam de maneira espontânea para a realização dos trâmites de imigração. 

 

2.1.3.3 Via Aérea 

 A aplicação deste tipo de metodologia não gerou nenhuma reclamação por parte 

das autoridades dos aeroportos. 

 

2.1.3.4 Comentários sobre questões específicas do questionário 

 Questão 6: Com quantas pessoas (incluindo você) está viajando e dividindo 

os gastos? 
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o Houve muitas reclamações sobre a sensação de repetição causada pelas 

perguntas 6, 24 e 108. A pergunta 108 não é exatamente igual às outras duas, 

mas causa fadiga pelo retorno ao tema. 

Originariamente as perguntas 5-6 coletavam somente o número de pessoas que viajavam 

juntas, foi acrescentada posteriormente na questão 6 a ideia de quantas pessoas 

“compartilham gastos”. Pode-se unicamente mudar o enunciado da pergunta por 

“Compartilha os gastos de viagem com as pessoas que te acompanham?” A-Não; B-Sim; 

neste caso pergunta-se: “quantas pessoas, incluindo você, compartilham os gastos?”. 

A pergunta 23 deve ser mantida, pois serve para assegurar se a resposta aos gastos diz 

respeito ao informante ou ao grupo de viagem. Se na pergunta 5 o entrevistado disser que 

viaja sozinho, o sistema deve ir para a pergunta 24 e preenchê-la automaticamente ao se 

coletar a resposta da pergunta 17. Caso o entrevistado diga que não viaja sozinho, pergunta-

se a questão 23, excetuando-se o tamanho do grupo que já se coletou na pergunta 6. Com 

isso é possível assegurar a referência chave de a quantas pessoas se referem os dados de 

gastos. 

Quanto à pergunta 108, é possível também transferir a resposta de que viaja sozinho da 

pergunta 5 para a pergunta 108 e considerar que o restante da situação é a resposta a uma 

pergunta nova para os que disseram que viajam em grupo. 

 
 Questão 7: Durante sua estadia no Brasil, você esteve empregado por uma 

empresa ou entidades localizadas no país? 

o Há dúvidas conceituais sobre o que define estar empregado. O critério de 

recebimento de remuneração por empresa ou entidade localizado no Brasil 

parece mais claro. 

Parecerá mais claro aos pesquisadores, contudo, é a definição das RIET 

(Recomendações Internacionais para Estatísticas de Turismo) a que se coloca na 

pergunta. Estar empregado é ter um contrato, um acordo formal ou informal com um 

empregador (empresa ou entidade residente no Brasil). Dessa relação deduz-se que, 

como contrapartida, há uma remuneração, mas também é possível haver remuneração 

sem que exista relação empregador-empregado. 

o Alguns entrevistados têm dificuldades para entender os conceitos de 

trabalhador de fronteira e trabalhador temporário. 
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Os primeiros residem perto da fronteira no país vizinho e estão empregados por alguém 

residente no Brasil. Os outros estiveram trabalhando em alguma atividade temporária, 

como colher cana-de-açúcar, empregados por alguém residente no Brasil. 

 

 Questão 8: Por qual via você está saindo do Brasil? 

o Pode ser excluída, considerando que haverá a identificação prévia do local de 

pesquisa, seja em meio eletrônico ou até em papel. 

Esta pergunta não precisa ser feita ao entrevistado, deve ser coletada 

automaticamente do ponto de amostra de onde se está pesquisando. 

 
 Questões 10 e 15: Qual é o tipo de voo utilizado para sair / chegar do / ao 

Brasil? 

o Os voos privados são pouco comuns no Brasil. Fazer a pergunta prévia sobre 

o tipo de voo toma tempo da entrevista. Além disso, por conta da falta de 

entendimento do público sobre os conceitos, muitos entrevistados 

responderam que eram voos privados, embora não tenham ocorrido voos 

privados durante a operação-piloto, salvo engano. 

Pode-se retirar as opções de voo particular e comercial. 

 

 Questões 12 e 16: Você está saindo do Brasil para regressar diretamente a 

seu país de residência? Se você respondeu não, indique os países que 

pretende visitar, bem como o número de pernoites que espera realizar em 

cada um deles antes de retornar a seu país de residência. 

o Delimitar se deve ou não deve aceitar países onde haverá/houve somente 

conexão ou escala de voo. 

Caso tenha havido pernoite, sim, tal como está registrado na pregunta, 

independentemente do motivo pelo qual se visita o país em questão.  

 

 Questão 13: Em que data chegou ao Brasil? 
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o Houve reclamações sobre perguntar a data de chegada na questão 13 e na 

questão 17 perguntar se foi realizado pernoite. Talvez as duas perguntas 

pudessem estar em sequência. 

É um contraste de um dado fundamental, como é o número de pernoites, que permite 

validar e encontrar possíveis erros no registro dos mesmos. 

 

 Questão 16: Chegou ao Brasil direto de seu país de residência? Se você 

respondeu não, indique os países que foram visitados antes de chegar ao 

Brasil, bem como o número de pernoites que foram realizados em cada um 

dos países visitados 

o Sugestão de redação da pergunta: “Chegou ao Brasil vindo diretamente do seu 

país de residência?” 

Correto. 

 

 Questão 17: Realizou algum pernoite no Brasil 

o Excursionistas e visitantes em trânsito deveriam interromper o questionário 

após a questão 33. 

A ideia é que tais tipos de entrevistados só respondam mesmo até a questão 33, 

mesmo que muitas questões sejam revisões de questões anteriores, como comentado. 

As questões complementares não precisam ser feitas. 

 

 Questões 18 e 20: Qual é o motivo principal da sua viagem ao Brasil? 

o Deve haver explicação mais detalhada sobre o item relativo a outros motivos 

pessoais.  

“Outros motivos pessoais” se caracteriza por qualquer motivo pessoal que o 

entrevistado considere que não está incluído nos contemplados pelas alternativas do 

questionário. 

o O item “Feiras e outros motivos comerciais ou profissionais” ficou confuso por 

conta da inclusão do termo “feiras e ”. Por mais que haja o entendimento sobre 
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a diferenciação em relação ao item anterior, isso não fica claro aos 

entrevistados quando as alternativas são lidas. 

“Feiras e outros motivos comerciais ou profissionais” se caracteriza por uma pessoa 

que está trabalhando na feira, ou seja, é um expositor ou um comprador, forma similar 

a exercer atividade comercial ou outra atividade profissional. A questão seguinte se 

refere a pessoas que foram visitar uma feira. 

 

 Questão 21: Identifique quais localidades pernoitou no Brasil, tipo de 

alojamento e quantas noites ficou em cada um. 

o A questão é confusa para os entrevistados e pesquisadores, principalmente 

quando mais de uma localidade foi visitada, pois requer informação de três 

aspectos (localidades visitadas, alojamento utilizado e número de pernoites). 

No papel ela seria mais fácil de preencher pois o pesquisador teria flexibilidade 

para seguir uma ordem que pareça mais natural a cada entrevistado (por 

exemplo, falar todas as localidades visitadas e depois detalhar, ou então falar 

tudo sobre cada localidade). Em meio eletrônico, precisa ser avaliada a melhor 

forma de se fazer a entrevista. Uma sugestão seria dividir em três perguntas 

relacionadas: 1) “Qual localidade visitou no Brasil?”, 2) “Utilizou quais meios de 

hospedagem nessa localidade?” e 3) “Quantos pernoites realizou em cada um 

deles?” 

Unificar município e localidade. 

o Sugere-se perguntar o total de pernoites antes de perguntar o número de 

pernoites em cada meio de hospedagem. Isso facilitaria obter as informações 

desejadas. A partir do número total de pernoites na localidade, se verificaria 

em quais meios de hospedagem estes pernoites foram realizados, ao invés do 

contrário. 

Este tipo de alteração não teria grandes contribuições para o questionário. 

o Sentiu-se falta de outras opções de hospedagem. 

Pode-se desagregar, no questionário eletrônico, os tipos de meios de hospedagem 

para que haja maior clareza entre os itens de resposta. 
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o No futuro, é necessário delimitar o conteúdo de cada opção de hospedagem, 

principalmente “hotéis e similares” e “outros estabelecimentos comerciais”. 

Ver nota anterior. 

 

 Questão 22: Indique quais das atividades citadas neste cartão foram 

realizadas durante sua visita ao Brasil. Assinale as três mais importantes. (e 

122): 

o Foi uma das questões mais problemáticas. O aplicativo da pesquisa tinha a 

lista de atividades, mas os pesquisadores tiveram problemas para encontrar as 

opções desejadas. A lista precisaria conter diversas palavras-chave usadas 

frequentemente pelos entrevistados, para facilitar a busca.  

o A lista de atividades é muito grande para um cartão de respostas convencional. 

Como referência, na formatação padrão do Microsof Word seriam quase 2,5 

páginas. 

o O número de atividades da 122 (seis) pode ser considerado muito elevado, 

pois já se passou pela questão 22, onde são solicitadas três atividades 

realizadas. 

A pergunta 122 pode ser retirada. A pergunta 22 tem que ser questionada e, a princípio, 

sem a exibição de um cartão de respostas, já que se pode esperar que a maioria das 

respostas tenha uma fácil correlação com as atividades do cartão. O pesquisador, por 

sua vez, tem que conhecer bem a classificação do cartão para guiar ao entrevistado 

em direção à resposta apropriada. 

 

 Questão 23: A informação sobre os gastos fará referência a... 

o A redação atual causa confusão. Poderia haver uma introdução para avisar o 

entrevistado que as questões seguintes farão referência aos gastos na viagem 

e, assim, contextualizar a pergunta. A pergunta faz referência a gastos de 

forma muito direta, sendo que não se pergunta sobre gastos imediatamente.  

Correto. 
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 Questão 24: Pernoitou no Brasil? 

o No futuro, a resposta da questão 6 pode ser recuperada automaticamente pelo 

sistema, durante a entrevista, evitando a repetição da pergunta ao 

entrevistado. 

Correto. 

 

 Questões 27 a 31:  

o Deixar claro que se referem ao pacote turístico. 

Completar a redação de cada pergunta. 

 

 Questões "32: Adquiriu serviços relativos a esta viagem antes de chegar ao 

Brasil (em seu país ou outro (s))? Se for assim, indique o valor total; e 33: 

Adquiriu no Brasil bens ou serviços reservados ou pagos antes, durante, ou 

depois da viagem? Se for assim, indique o valor total. 

o Foram questões muito problemáticas no piloto, principalmente a 33. A redação 

das perguntas iniciais das duas questões é pouco clara, o que induz os 

entrevistados a responderem “não”. 

o A redação da pergunta 33 não foi compreendida pela grande maioria da equipe 

e dos entrevistados. A frase “Adquiriu no Brasil bens ou serviços reservados 

ou pagos antes, durante ou depois da viagem?” é muito técnica.   

o Entrevistados e pesquisadores não entendem claramente a divisão de 

conteúdos entre as questões 32 e 33. 

o Questão 33 pode ser excessiva para residentes no entorno, excursionistas ou 

visitantes em trânsito. 

o Houve estranhamento na questão 33.4, que relaciona presentes e 

lembrancinhas com agência de viagens.  

o Nas questões 32.1, 32.2 e 32.3 é necessário que o pesquisador relembre 

constantemente ao turista que se tratam de serviços antes de chegar ao Brasil. 

Se não relembrar, os entrevistados não se atentam a essa informação.  
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o Há grande dificuldade, por parte de entrevistados e entrevistadores, para lidar 

com termos como bens, produtos e serviços, considerados muito técnicos. O 

termo “bens” muitas vezes é entendido no sentido de “bens duráveis”. 

o As questões sobre "eram outros serviços" (32.3 e 33.3) são muito amplas e 

confusas da forma como estão. Isso leva os entrevistados a não citar os gastos 

com alimentação, por exemplo. Avaliação similar é feita para a questão 33.4. 

o Falta uma pergunta preliminar às questões sobre agências de viagens, 

verificando se foram ou não usadas, antes de perguntar o tipo de agência. Além 

disso, pode ser interessante considerar que é relativamente baixo o uso de 

agências de viagens nas viagens ao Brasil, e perguntar sobre seu uso em todos 

os itens de gastos pode alongar desnecessariamente as entrevistas. 

o Na Q32.1.1 "Para entrar ou sair do Brasil?", dependendo da entonação com 

que é lida, pode ter dois significados diferentes, o que gerou confusão nas 

respostas de alguns passageiros. 

o É preciso achar uma redação adequada para a pergunta sobre regime de 

pensão, pois muitos entrevistados não a entendem.  

o Foi frequente a sugestão, pelas equipes de pesquisa, de trabalhar por serviços 

ou produtos (transportes, hospedagem, etc), e então verificar o momento ou 

local da compra, além dos gastos, ao invés do contrário. 

Realizou-se uma análise de acordo com as definições da RIET.  E se redesenhou 

ambas as perguntas tentando esclarecer e simplificar. Ver proposta no capítulo 4. 

 

 Questão 100: Em que medida cada aspecto a seguir influenciou positivamente 

sua decisão de visitar o Brasil? 

o Houve muita dificuldade de compreensão por parte dos entrevistados. 

Confundem influência com avaliação. Esquecem-se de que são influências 

positivas. 

o Entrevistado não entendia o que realmente queira saber, e acabava por 

responder “não”; 
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 Questão 101: Você teve acesso a alguma informação prévia que foi 

determinante em sua motivação para realizar esta viagem? 

o Sugere-se: "Você teve acesso a alguma informação prévia que foi 

determinante para a realização desta viagem?". 

o Questões 101, 102 e 103: entrevistados têm dificuldade para diferenciar as 

fontes de informações determinantes para a viagem e fontes de informações 

para organização da viagem. 

 

 Questão 103: Onde buscou informações para organização dessa viagem? 

o Foi considerada muito longa e confusa.  

o Poderia ser precedida de uma pergunta como “Buscou informações para 

organização dessa viagem?”, ou adicionar uma opção de resposta para o caso 

de não ter buscado informação, embora seja raro. 

o Problemas conceituais ao tratar de internet, pois pode englobar os demais 

itens. 

o Dificuldade (e tempo necessário) para especificar sites. Se for o caso de se 

manter esta especificação, poderia ao menos haver uma lista de opções 

comuns.  

o Dificuldade para entender “Informações pessoais”. 

 

 Questão 104: Realizou reserva para esta viagem antes de viajar? 

o No futuro, tentar aproveitar respostas anteriores para eliminar esta pergunta. 

o Entrevistados fazem confusão entre reserva e compra direta.  

 

 Questões 105 e 106:  

o A 106 poderia ser apresentada antes da 105, para ajudar o entrevistado a se 

lembrar melhor de onde fez a reserva. 
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 Questão 107: qual o tempo que levou entre a reserva/compra da viagem e a 

sua saída? 

o Seria mais fácil se fosse um campo para especificar número de meses ou 

semanas. 

 

 Questão 108: Com quem você está fazendo esta viagem? 

o Sugere-se perguntar junto com o número de pessoas com as quais realizou a 

viagem, para evitar a sensação de repetição do tema. 

 

 Questão 109: Você precisou de alguma informação adicional, uma vez que 

chegou ao destino? 

o A redação técnica leva as pessoas a responderem “não”. 

 

 Questão 110: Você usou qualquer um dos seguintes meios para obter as 

informações? 

o No subtítulo da pergunta, mudar de “serviços” para “atendimento”, para ficar 

consistente com coluna 3. 

o Facilitar interpretação dos itens 1 e 2. 

o Avaliar a qualidade das informações da Internet é muito genérico. 

o Na coluna “3. Avaliação atendimento ao cliente”, excluir a palavra Avaliação. 

 

 Questão 111 – Com relação aos preços praticados no Brasil, como você avalia 

em comparação com outros destinos que você conhece? 

o Pergunta não está formulada de maneira clara, o que dificulta o entendimento. 

 

 Questão 112: E em relação à qualidade? 

o Especificar a que se refere a avaliação de qualidade. 

 
 Questão 113: E em relação ao tratamento recebido? 

o Sugere-se trocar tratamento por atendimento.  
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o Definir: tratamento recebido de quem? 

 

 Questão 115 e 116: Em relação a esta viagem, por favor, indique os três 

aspectos do país que mais gostou. 

o Apesar de ser uma questão pouco problemática, é importante considerar o 

grau de influência do pesquisador sobre a resposta registrada, tendo em vista 

o tempo de duração da entrevista.  

o Não seria suficiente perguntar sobre o principal aspecto positivo e o principal 

aspecto negativo, ao invés de perguntar sobre três de cada? 

 

 Questão 117: Você está fazendo esta viagem por motivos de férias/lazer ou de 

negócios? 

o No futuro, tentar aproveitar respostas anteriores para eliminar esta pergunta. 

 

 Questão 127: Qual é seu grau de escolaridade? 

o Termo “analfabeto” pode ser considerado pejorativo. 

 

 Questão 129: Qual é sua situação profissional atual ou anterior caso seja 

aposentado ou esteja procurando emprego? 

o Muitas dificuldades de interpretação, questão confusa para pesquisadores e 

entrevistados. Entrevistados não conseguem se enquadrar facilmente nas 

alternativas disponíveis. 

o O termo "sem qualificação", no item D, é considerado pejorativo.  

 

 Questão 130: Nível de renda 

o Sensação geral de que os entrevistados davam a resposta sem compromisso 

com a verdade, sem critérios objetivos, predominando média ou média / alta.  
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3. Exploração das bases de dados 

 

3.1 Apresentação 

Foi realizada uma exploração das bases de dados das quatro pesquisas das sub-operações 

da PTI examinadas na pesquisa-piloto: 

 

 Pesquisa de contagem; 

 Pesquisa de entrada terrestre; 

 Pesquisa de entrada aérea; 

 Pesquisa de gastos realizada nas fronteiras terrestres e aéreas. 

 

Os arquivos explorados são os que foram coletados em campo sem nenhum tipo de validação 

de coerência da informação, nem algum tratamento de correção. Isto é assim porque se quis 

detectar os possíveis problemas ocorridos ao longo da pesquisa sem nenhum tipo de correção 

que os esconda. Evidentemente a exploração é sobre dados de amostra e busca detectar 

situações raras ou anômalas na pesquisa ou possíveis problemas que se possa encontrar em 

pesquisa futura. Em nenhum caso estes resultados representam o comportamento do turismo 

no Brasil. Por isso, ainda que se ressaltam na análise determinadas distribuições, deve-se 

notar que são amostras e de uma pequena amostra realizada em poucas fronteiras, em um 

curto espaço de tempo. Alguns dos dados analisados demonstram possíveis problemas que 

se terá que comprovar se aparecerem no futuro. 

 

Nos diferentes capítulos dedicados a cada uma das quatro pesquisas, destacam-se os 

principais resultados da análise. 

 

3.2 Pesquisa de Contagem 

 A exploração dos dados da pesquisa de contagem permite assinalar que não se 

detectam problemas especiais na pesquisa. 

 Na Tabela C.1.1 pode-se ver o alcance do trabalho: realizou-se a contagem de 

tráfego coletando informação de 78.862 veículos. 
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 Sobre os veículos contados cabe destacar o volume de motos em Foz do Iguaçu, 

20.627 diante de 23.895 carros, quando no conjunto estas representam mais do 

que a metade. 

 Deverá decidir-se o que fazer com a contagem de bicicletas porque provavelmente 

será um fluxo não detectável pelos contadores automáticos. 

 Deve-se destacar, também, as importantes diferenças do tamanho do fluxo de 

veículos nas fronteiras, que se confirmado na operação real, pode ser que 

aconselhem redesenhos da amostra. 

 

C.1.1. Veículos por tipo segundo fronteira de pesquisa 

Tipo de veículo 

Localidade (%) 

Corumb
á 

Chuí 
Dionísio 

Cerqueira 

Foz do 
Iguaçu - 

PIA 

Foz do 
Iguaçu - 

PTN 

Jaguarã
o 

Santana 
do 

Livrame
nto 

Uruguaian
a 

Total 

Carro 3.422 1.314 1.312 23.895 13.137 642 702 1.215 45.639 

Van 589 25 5 7.064 992 15 18 8 8.716 

Moto 364 69 38 20.627 431 172 18 83 21.802 

Ônibus urbano 2 12 1 376 198 2 7 3 601 

Ônibus de viagem 
regular 

2 17 1 54 90 3 8 0 175 

Ônibus fretado 1 1 1 95 146 5 5 1 255 

Caminhão 188 175 3 28 321 14 95 160 984 

Bicicleta 13 10 2 162 23 27 3 0 240 

Motor home 1 1 0 6 2 1 3 0 14 

Outros 342 1 0 83 0 2 5 0 433 

Não foi possível 
identificar 

1 0 0 1 0 0 0 1 3 

Total 4.925 1.625 1.363 52.391 15.340 883 864 1.471 78.862 
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C.1.1. Veículos por tipo segundo fronteira de pesquisa 

Tipo de veículo 

Localidade (%) 

Corumb
á 

Chuí 
Dionísio 

Cerqueira 

Foz do 
Iguaçu - 

PIA 

Foz do 
Iguaçu - 

PTN 

Jaguarã
o 

Santana 
do 

Livrame
nto 

Uruguaian
a 

Total 

Carro 69,5 80,9 96,3 45,6 85,6 72,7 81,3 82,6 57,9 

Van 12,0 1,5 0,4 13,5 6,5 1,7 2,1 0,5 11,1 

Moto 7,4 4,2 2,8 39,4 2,8 19,5 2,1 5,6 27,6 

Ônibus urbano - 0,7 0,1 0,7 1,3 0,2 0,8 0,2 0,8 

Ônibus de viagem 
regular 

- 1,0 0,1 0,1 0,6 0,3 0,9 - 0,2 

Ônibus fretado - 0,1 0,1 0,2 1,0 0,6 0,6 0,1 0,3 

Caminhão 3,8 10,8 0,2 0,1 2,1 1,6 11,0 10,9 1,2 

Bicicleta 0,3 0,6 0,1 0,3 0,1 3,1 0,3 - 0,3 

Motor home - 0,1 - - - 0,1 0,3 - - 

Outros 6,9 0,1 - 0,2 - 0,2 0,6 - 0,5 

Não foi possível 
identificar 

- - - - - - - 0,1 - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total (base de cálculo) 4.925 1.625 1.363 52.391 15.340 883 864 1.471 78.862 

 

 Houve erros inferiores a 2% no registro das diferentes características da contagem 

como são a placa do veículo e o número de ocupantes. Ainda sendo muito pequenos, 

deverá se assegurar que o questionário eletrônico garanta a coerência da informação 

neste e em outros casos. 

 Não foi possível contar o número de ocupantes em 2% dos veículos, na maioria por 

estar com vidros escuros. É uma cifra que se pode aceitar, embora precisará da 

correspondente estimativa na fase de tratamento. 

 A partir dos veículos contados e sua ocupação média, estimou-se que o fluxo de 

viajantes no decorrer da pesquisa-piloto foi de 186.557 pessoas (ver Tabela C.4.4). 
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C.4.4. Estimativa de viajantes por País da placa do veículo, segundo fronteira de pesquisa 

País da placa do 
veículo 

Localidade / Estimativa de Viajantes 

Corumbá Chuí 
Dionísio 

Cerqueira 

Foz do 
Iguaçu - 

PIA 

Foz do 
Iguaçu - 

PTN 
Jaguarão 

Santana do 
Livramento 

Uruguaiana Total 

Missing Value - 1 - 8 10 - 3 - 22 
Brasil 5.110 3.381 1.928 23.431 13.078 247 1.845 1.161 50.181 
Paraguai 21 4 21 85.585 5.947 2 3 16 91.599 
Argentina - 14 885 8.007 26.283 3 4 1.642 36.838 
Uruguai 3 174 2 157 269 1.480 86 39 2.210 
Bolívia 5.487 - - 74 11 - - - 5.572 
Chile 4 - - 6 14 - - 4 28 
Colômbia - - - 3 - - - - 3 
Equador - - 2 . - - - - 2 
Peru - - . 6 - - - - 6 
Venezuela - - . 8 - - - - 8 
Equador - - . 1 - - - - 1 
Outros países da 
América do Sul 

- - 
. 4 

- - 
50 

- 
54 

Não foi possível 
identificar 

7 
- 

2 5 
- 

12 
- 

4 30 

Países da América 
Central e Caribe 

- - - - 
1 

- - - 
1 

Países da Europa - 2 - - - - - - 2 

Total 10.632 3.576 2.840 117.295 45.613 1.744 1.991 2.866 186.557 

 

 

 
3.3 Pesquisa de Entrada Terrestre 

 

3.3.1 Resultados de campo (veículos) 

 Realizou-se 3.929 tentativas de entrevistas, obtendo-se 2.738 resultados válidos 

(69,7%) (Tabela PET 1.1). 

 A principal causa de falha nas pesquisas foram as recusas de 25,2% dos contatos 

(Tabela PET 1.1). 

 Destaca-se a fronteira da PIA em Foz do Iguaçu com uma porcentagem de 

negativas de 48% (Tabela PET 1.1). 

 Também se ressalta os resultados fracos nas fronteiras de Chuí, com 24 

entrevistas, e Jaguarão, com somente 17 entrevistas (Tabela PET 1.1). 
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PET. 1.1. Contatos por resultado segundo fronteira de pesquisa 

Recusa 

Localidade de pesquisa  

Corumb
á 

Chuí 
Dionísio 
Cerqueir

a 

Foz do 
Iguaçu - 

PIA 

Foz do 
Iguaçu - 

PTN 

Jaguarã
o 

Santana 
do 

Livrament
o 

Uruguaian
a 

Total 

Aceitou a entrevista 440 24 598 706 613 17 130 210 2.738 

Recusou-se a 
responder 

99 3 21 689 168 3 0 6 989 

Já realizou a pesquisa 17 0 36 34 18 0 0 1 106 

Sem idioma 0 0 1 4 1 0 0 0 6 

Menor de 18 anos de 
idade 

1 0 0 1 0 0 0 0 2 

Outros motivos de 
recusa (especifique) 

0 1 0 2 0 0 85 0 88 

Total 557 28 656 1.436 800 20 215 217 3.929 

 

 

PET. 1.1. Contatos por resultado segundo fronteira de pesquisa 

Recusa 

Localidade de pesquisa (%) 

Corumb
á 

Chuí 
Dionísio 
Cerqueir

a 

Foz do 
Iguaçu - 

PIA 

Foz do 
Iguaçu - 

PTN 

Jaguarã
o 

Santana 
do 

Livrament
o 

Uruguaian
a 

Total 

Aceitou a entrevista 79,0 85,7 91,2 49,2 76,6 85,0 60,5 96,8 69,7 

Recusou-se a 
responder 

17,8 10,7 3,2 48,0 21,0 15,0 - 2,8 25,2 

Já realizou a pesquisa 3,1 - 5,5 2,4 2,3 - - 0,5 2,7 

Sem idioma - - 0,2 0,3 0,1 - - - 0,2 

Menor de 18 anos de 
idade 

0,2 - - 0,1 - - - - 0,1 

Outros motivos de 
recusa (especifique) 

- 3,6 - 0,1 - - 39,5 - 2,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total (observações, 
base de cálculo) 

557 28 656 1.436 800 20 215 217 3.929 

- : Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

 

 Se na pesquisa de contagem as motos representam 27,6% dos veículos, na 

pesquisa de entrada 90,4% das pesquisas foram realizadas com carros e somente 

1,5% com motos. Este é um assunto sobre o qual se deve tomar decisões, levando 

em consideração que é muito provável que entre os viajantes das motos se 

encontrem poucos turistas, mas que pode ser interessante conhecer e estimar sua 

participação. O problema concentra-se em Foz do Iguaçu (Tabela PET. 1.3). 
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 Entre as pesquisas válidas, a participação dos viajantes que não são visitantes 

porque são trabalhadores fronteiriços ou empregados de uma empresa brasileira é 

muito pequena. 

 

PET. 1.3. Pesquisas de entrada-veículos (válidas) por tipo de veículo segundo fronteira de pesquisa  

Veículo utilizado para 
entrar no Brasil 

Localidade de pesquisa (%) 

Corumb
á 

Chuí 
Dionísio 
Cerqueir

a 

Foz do 
Iguaçu - 

PIA 

Foz do 
Iguaçu - 

PTN 

Jaguarã
o 

Santana 
do 

Livrament
o 

Uruguaian
a 

Total 

MISSING VALUE -    -    -    0,1  -    -    -    0,5  0,1  

Bicicleta -    -    -    0,1  -    -    -    -    -    

Moto 0,2  -    4,2  0,3  1,0  11,8  -    2,9  1,5  

Carro 83,2  87,5  95,7  82,2  98,2  82,4  92,3  95,7  90,4  

Van 7,7  4,2  0,2  13,2  0,2  -    0,8  1,0  4,9  

Motor home 0,2  -    -    -    -    -    1,5  -    0,1  

Caminhão -    4,2  -    -    -    -    -    -    -    

Ônibus urbano 0,2  -    -    -    0,7  -    -    -    0,2  

Ônibus de viagem 
regular 

8,0  -    -    0,1  -    -    -    -    1,3  

Ônibus fretado 0,2  -    -    0,1  -    5,9  3,8  -    0,3  

A pé 0,2  -    -    0,3  -    -    1,5  -    0,2  

Outros -    4,2  -    3,5  -    -    -    -    0,9  

Total 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

- : Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

 

3.3.2 Visitantes 

 O número de visitantes de turismo receptivo e emissivo foi estimado a partir das 

pesquisas válidas que atendem as condições para serem declarados como 

visitantes, ponderando-se pelo número de ocupantes. 

 O número de visitantes estimados foi de 5.723 (ver Tabela PET., 2.1.1), com uma 

distribuição similar entre o turismo receptivo (49,1%) e o emissivo (50,9%). 
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PET. 2.1.1. Visitantes por fronteira de pesquisa, segundo tipo de entrevistado 

Localidade de pesquisa 
Tipo de entrevistado 

Residente Não-residente Total 

Corumbá 460 357 817 

Chuí 10 45 55 

Dionísio Cerqueira 983 221 1.204 

Foz do Iguaçu - PIA 396 1.075 1.471 

Foz do Iguaçu - PTN 481 834 1.315 

Jaguarão 40 5 45 

Santana do Livramento 336 32 368 

Uruguaiana 208 240 448 

Total  2.914 2.809 5.723 

 

PET. 2.1.1. Visitantes por fronteira de pesquisa, segundo tipo de entrevistado 

Localidade de pesquisa 
Tipo de entrevistado  (%) 

Residente Não-residente Total 

Corumbá 56,3 43,7 100,0 

Chuí 18,2 81,8 100,0 

Dionísio Cerqueira 81,6 18,4 100,0 

Foz do Iguaçu - PIA 26,9 73,1 100,0 

Foz do Iguaçu - PTN 36,6 63,4 100,0 

Jaguarão 88,9 11,1 100,0 

Santana do Livramento 91,3 8,7 100,0 

Uruguaiana 46,4 53,6 100,0 

Total 50,9 49,1 100,0 

Total (base de cálculo) 2.914 2.809 5.723 

 

 

3.3.3 Visitantes não residentes - Turismo receptivo 

 Dos 2.809 visitantes não residentes estimados, somente 327 são turistas (11,6%); 

os restantes (88,4%) são excursionistas (ver Tabela PET. 2.2.1) 

 Esta distribuição é similar em todas as fronteiras, salvo em Chuí, que não tem um 

tamanho mínimo de amostra para se considerar. 
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 Com a exceção de que esta pesquisa é pontual e realizada em uma semana de 

pesquisa com pouca movimentação de visitantes internacionais, tudo parece indicar 

que esta distribuição dificultará encontrar turistas terrestres nas pesquisas de gasto. 

 A estimativa das características dos turistas e excursionistas segundo as diferentes 

variáveis da pesquisa de entrada por rodovia (país de residência, destino visitado, 

motivo e também número de pernoites e tipo de alojamento para os turistas) não 

apresenta nenhuma singularidade relevante. 

PET.2.2.1. Visitantes de turismo receptivo por localidade de pesquisa, segundo tipo de entrevistado 

 Localidade de pesquisa 
Tipo de Entrevistado (%) 

Excursionista Turista Total 

Corumbá 332 25 357 

Chuí 18 27 45 

Dionísio Cerqueira 183 38 221 

Foz do Iguaçu - PIA 994 81 1.075 

Foz do Iguaçu - PTN 706 128 834 

Jaguarão 5 - 5 

Santana do Livramento 29 3 32 

Uruguaiana 215 25 240 

Total 2.482 327 2.809 

 

PET.2.2.1. Visitantes de turismo receptivo por localidade de pesquisa, segundo tipo de entrevistado 

 Localidade de pesquisa 
Tipo de Entrevistado (%) 

Excursionista Turista Total 

Corumbá 93,0 7,0 100,0 

Chuí 40,0 60,0 100,0 

Dionísio Cerqueira 82,8 17,2 100,0 

Foz do Iguaçu - PIA 92,5 7,5 100,0 

Foz do Iguaçu - PTN 84,7 15,3 100,0 

Jaguarão 100,0 0,0 100,0 

Santana do Livramento 90,6 9,4 100,0 

Uruguaiana 89,6 10,4 100,0 

Total 88,4 11,6 100,0 

Total (base de cálculo) 2.482 327 2.809 
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3.3.4 Visitantes residentes - Turismo emissivo 

 Dos 2.914 visitantes residentes estimados na pesquisa com caráter de amostra, 

2.665 (91,5%) são excursionistas e 249 turistas (8,5%) (ver Tabela PET. 2.3.1) 

 Sua distribuição pelas variáveis coletadas na pesquisa não demonstra nada de 

particular. 

 

PET. 2.3.1. Visitantes de turismo emissor por fronteira de pesquisa segundo tipo de 
turista/Excursionista 

 Localidade de pesquisa 
Tipo de entrevistado 

Excursionista Turista Total 

Corumbá 444 16 460 

Chuí 10 - 10 

Dionísio Cerqueira 957 26 983 

Foz do Iguaçu - PIA 344 52 396 

Foz do Iguaçu - PTN 445 36 481 

Jaguarão - 40 40 

Santana do Livramento 265 71 336 

Uruguaiana 200 8 208 

Total 2.665 249 2.914 

 

PET. 2.3.1. Visitantes de turismo emissor por fronteira de pesquisa segundo tipo de 
turista/Excursionista 

 Localidade de pesquisa 
Tipo de entrevistado (%) 

Excursionista  Turista  Total  

Corumbá 96,5 3,5 100,0 

Chuí 100,0 - 100,0 

Dionísio Cerqueira 97,4 2,6 100,0 

Foz do Iguaçu - PIA 86,9 13,1 100,0 

Foz do Iguaçu - PTN 92,5 7,5 100,0 

Jaguarão - 100,0 100,0 

Santana do Livramento 78,9 21,1 100,0 

Uruguaiana 96,2 3,8 100,0 

Total 91,5 8,5 100,0 

Total (base de cálculo) 2.665 249 2.914 
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3.4 Pesquisa de Entrada Aérea 

 

3.4.1 Resultados de campo  

 Na tabela PEA 1.3 calculou-se a cobertura que representam as fichas coletadas 

desta pesquisa, sobre o total aproximado de passageiros embarcados nos voos 

pesquisados. 

 O resultado não alcançou o esperado. Ainda que seja muito difícil obter fichas da 

totalidade dos passageiros embarcados, é desejável que seja um número bastante 

aproximado. Foram coletadas 5.708 fichas dos 9.895 viajantes aproximadamente 

embarcados, ou cerca de 57% dos embarques. 

 A cobertura foi diferente nos três aeroportos: em Salvador chegou-se a uma 

cobertura de 83%, em São Paulo de 53% e no Rio de Janeiro de 51%. 

 São várias as razões desta escassa cobertura, e parecem facilmente solucionáveis: 

 Para a equipe foi um tipo de pesquisa totalmente nova: distribuição de 

fichas e coleta ao embarcar. Este método precisa de uma formação 

específica e de certa prática que permita familiarizar-se com o método. 

 O planejamento do trabalho em relação à dedicação de tempo 

suficiente para cada voo. Na operação-piloto, o planejamento utilizado 

continha voos muito próximos uns aos outros. 

 Os recursos humanos necessários em função do número de 

passageiros dos voos e as condições do embarque. 

 O conhecimento das áreas de embarque dos aeroportos. 

 A disponibilidade de questionários eletrônicos com o mesmo conteúdo 

das fichas, para realizar as pesquisas aos viajantes que chegam sem 

antecedência para o momento de embarcar. 
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PEA. 1.3 Cobertura por aeroportos 

Aeroportos Fichas Recolhidas  Passageiros Embarcados  % cobertura 

Rio de Janeiro 1.994 3.900 51,1% 

Salvador 1.500 1.806 83,1% 

São Paulo 2.214 4.189 5298% 

Total 5.708 9.895 57,7% 

 

 Uma vez processadas as fichas válidas, foram computadas 5.708 fichas por 

aeroportos. 

 

3.4.2 Visitantes segundo tipo receptivo/emissivo 

 Deve-se voltar a ressaltar que todos os resultados são de amostras e não 

representam o turismo do Brasil. 

 Dos 5.708 visitantes registrados na pesquisa de entrada aérea da pesquisa-piloto, 

70,5% são residentes no Brasil e 29,5% residentes no exterior. Ainda que seja 

necessário consolidar esta informação na pesquisa real, esta distribuição indica a 

dificuldade que se terá na pesquisa de gasto do turismo receptivo, porque este 

público também é minoritário nos aeroportos (ver tabelas PEA. 3.1.1). 

PEA. 3.1.1. Visitantes por fronteira de pesquisa segundo tipo de entrevistado 

Localidade 
Tipo de Entrevistado 

Missing Residente No Residente Total 

Rio de Janeiro - 1.420 574 1.994 

São Paulo 1 1.729 484 2.214 

Salvador - 876 624 1.500 

Total 1 4.025 1.682 5.708 

 

PEA. 3.1.1. Visitantes por fronteira de pesquisa segundo tipo de entrevistado 

Localidade 
Tipo de Entrevistado (%) 

Missing Residente No Residente Total 

Rio de Janeiro - 71,2 28,8 100,0 

São Paulo 0,0 78,1 21,9 100,0 

Salvador - 58,4 41,6 100,0 

Total 0,0 70,5 29,5 100,0 

Total (base cálculo) 1 4.025 1.682 5.708 

 

 

3.4.3 Visitantes não residentes - Turismo receptivo 
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 No turismo receptivo 81,8% dos pesquisados são turistas e 7,4% excursionistas 

(ver Tabela PEA. 3.2.1). 

 Não se detectou outros aspectos a destacar nas distribuições dos turistas e 

excursionistas do turismo receptivo. 

 

PEA. 3.2.1. Visitantes de turismo receptor por fronteira de pesquisa segundo tipo de visitante 

Localidade 
Turista / Excursionista (%) 

Missing Excursionista Turista Total 

Rio de Janeiro 8,2 4,5 87,3 100,0 

São Paulo 11,4 19,4 69,2 100,0 

Salvador 12,8 0,6 86,5 100,0 

Total 10,8 7,4 81,8 100,0 

 

 

3.4.4 Visitantes residentes - Turismo emissivo 

 Foram pesquisados nos aeroportos 4.025 visitantes residentes no Brasil, sendo que 

95,3% deles são turistas (Tabela PEA. 3.3.1). 

 Não existem aspectos a serem destacados nas distribuições deste segmento. 

 

PEA. 3.3.1. Visitantes de turismo emissor por fronteira de pesquisa segundo tipo de 
visitante 

Localidade 
Turista / Excursionista 

Missing Excursionista Turista Total 

Rio de Janeiro 62 3 1.355 1.420 

São Paulo 71 8 1.650 1.729 

Salvador 38 7 831 876 

Total 171 18 3.836 4.025 
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PEA. 3.3.1. Visitantes de turismo emissor por fronteira de pesquisa segundo tipo de visitante 

Localidade 
Turista / Excursionista (%) 

Missing Excursionista Turista Total 

Rio de Janeiro 4,4 0,2 95,4 100,0 

São Paulo 4,1 0,5 95,4 100,0 

Salvador 4,3 0,8 94,9 100,0 

Total 4,2 0,4 95,3 100,0 

Total (base de cálculo) 171 18 3.836 4.025 

 

 

3.5 Pesquisa de Gastos 

 

3.5.1  Resultados de campo 

 Foram realizadas 6.096 tentativas de entrevista, para alcançar 1.963 entrevistas 

válidas (32,2%) (ver tabelas PG. 1.1.1). 

 As principais causas para não realização de entrevistas foram que os visitantes 

eram residentes no Brasil (48,8%) e a recusa em responder (16,7%). Deve-se notar 

que isso dificultou a realização de entrevistas válidas de gasto, porque não se pode 

presumir de antemão que os supostamente residentes no Brasil efetivamente o 

sejam. No futuro, se a pesquisa real oferecer indícios para tal, pode-se admitir que 

a pesquisa de gastos nas vias terrestres deixe de abordar os viajantes em veículos 

com placa brasileira. Na pesquisa de entrada, 98,9% dos visitantes com placa 

brasileira eram residentes no Brasil. 

 Nos resultados se destacam as altas taxas de recusas como causa de não 

realização de entrevistas na fronteira de Foz do Iguaçu – PIA, com 38,5%, na 

também fronteira terrestre de Dionísio Cerqueira, e nos aeroportos de São Paulo e 

Rio de Janeiro, com 60,8%, 52,4% e 62% dos residentes no Brasil que foram 

abordados, respectivamente. 
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PG. 1.1.1. Contatos, pesquisas falhas e válidas por meio de transporte. (% Horizontal 

Via de saída do Brasil conforme 
o local de entrevista 

Tipo de falhas (%) 

Válida Recusa 
Residente no 

Brasil 
Empregado no 

Brasil Não visitante Total 

MISSING VALUE 16 1.020 2.973 131 0 4.140 

Terrestre 1.048 0 0 2 0 1.050 

Aérea 899 0 0 6 1 906 

Total 1.963 1.020 2.973 139 1 6.096 

 

PG. 1.1.1. Contatos, pesquisas falhas e válidas por meio de transporte. (% Horizontal 

Via de saída do Brasil conforme 
o local de entrevista 

Tipo de falhas (%) 

Válida Recusa 
Residente no 

Brasil 
Empregado no 

Brasil Não visitante Total 

MISSING VALUE 0,4 24,6 71,8 3,2 - 100,0 

Terrestre 99,8 - - 0,2 - 100,0 

Aérea 99,2 - - 0,7 0,1 100,0 

Total 32,2 16,7 48,8 2,3 - 100,0 

Total 1.963 1.020 2.973 139 1 6.096 

- : Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

PG. 1.1.2. Contatos, pesquisas falhas e válidas por ponto de entrada 

Localidade 
Tipo de Pesquisa (%) 

Válida Recusa 
Residente no 

Brasil 
Empregado 

no Brasil 
Não visitante Total 

Corumbá 50 3 89 1 - 143 

Chuí 20 19 - 0 - 39 

Dionísio Cerqueira 188 113 506 25 - 832 

Foz do Iguaçu - PIA 399 336 110 28 - 873 

Foz do Iguaçu - PTN 273 61 220 4 - 558 

Jaguarão 20 5 - 3 - 28 

Rio de Janeiro 381 204 673 26 1 1.285 

Santana do Livramento 42 21 59 4 - 126 

São Paulo 530 221 1.302 46 - 2.099 

Uruguaiana 60 37 14 2 - 113 

Total (base de cálculo) 1.963 1.020 2.973 139 1 6.096 
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PG. 1.1.2. Contatos, pesquisas falhas e válidas por ponto de entrada 

Localidade 

Tipo de Pesquisa (%) 

Válida Recusa 
Residente no 

Brasil 
Empregado 

no Brasil 
Não visitante Total 

Corumbá 35,0 2,1 62,2 0,7 - 100,0 

Chuí 51,3 48,7 - - - 100,0 

Dionísio Cerqueira 22,6 13,6 60,8 3,0 - 100,0 

Foz do Iguaçu - PIA 45,7 38,5 12,6 3,2 - 100,0 

Foz do Iguaçu - PTN 48,9 10,9 39,4 0,7 - 100,0 

Jaguarão 71,4 17,9 - 10,7 - 100,0 

Rio de Janeiro 29,6 15,9 52,4 2,0 0,1 100,0 

Santana do Livramento 33,3 16,7 46,8 3,2 - 100,0 

São Paulo 25,3 10,5 62,0 2,2 - 100,0 

Uruguaiana 53,1 32,7 12,4 1,8 - 100,0 

Total 32,2 16,7 48,8 2,3 0,0 100,0 

Total (base de cálculo) 1.963 1.020 2.973 139 1 6.096 

- : Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

 

3.5.2 Visitantes por tipo (turismo receptivo): distribuições e 

duração das pesquisas 

 Dos 1.963 visitantes que formam parte da amostra, 42,1% são turistas, 29,4% 

transeuntes–excursionistas e 24,8% excursionistas (Tabelas PG. 1.2.1). 

 Os turistas têm mais peso nas fronteiras aéreas (66,4%) que nas terrestres (21,9%). 

 Os excursionistas só têm peso importante nas fronteiras terrestres (46,1%) e são 

insignificantes nas aéreas (0,3%). 

 Surpreende o peso dos transeuntes–excursionistas, especialmente nas fronteiras 

aéreas (31,3%), inclusive maiores que nas terrestres (28,3%). 

 O segmento de transeuntes–excursionistas tem peso especial nas fronteiras de Foz 

do Iguaçu – PTN (70,3% dos visitantes pesquisados) e no aeroporto de São Paulo 

(48,5% dos visitantes pesquisados) - ver Tabelas PG. 1.2.2. 
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PG. 1.2.1. Visitantes por meio de transporte segundo tipo de visitante 

Via de saída do Brasil 

Tipo Visitante 

Excursionista
-trânsito 

Excursionista 
Turista-
trânsito 

Turista Outros Total 

MISSING VALUE - - - - 16 16 

Terrestre 297 483 2 229 37 1.048 

Aérea 281 3 3 597 15 899 

Total (base de cálculo) 578 486 5 826 68 1.963 

- : Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

 

PG. 1.2.2. Visitantes por ponto de entrada segundo tipo de visitante 

Localidade 

Tipo Visitante 

Excursionist
a-trânsito 

Excursionist
a 

Turista-
trânsito 

Turista Outros Total 

Corumbá 3 1 1 40 5 50 

Chuí - 3 - 16 1 20 

Dionísio Cerqueira 6 156 - 14 12 188 

Foz do Iguaçu - PIA 77 267 - 45 10 399 

Foz do Iguaçu - PTN 192 15 - 60 6 273 

Jaguarão - 1 - 18 1 20 

Rio de Janeiro 24 2 1 346 8 381 

Santana do Livramento 7 6 1 25 3 42 

São Paulo 257 1 2 251 19 530 

Uruguaiana 12 34 - 11 3 60 

Total 578 486 5 826 68 1.963 
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PG. 1.2.2. Visitantes por ponto de entrada segundo tipo de visitante 

Localidade 

Tipo Visitante (%) 

Excursionist
a-trânsito 

Excursionist
a 

Turista-
trânsito 

Turista Outros Total 

Corumbá 6,0 2,0 2,0 80,0 10,0 100,0 

Chuí - 15,0 - 80,0 5,0 100,0 

Dionísio Cerqueira 3,2 83,0 - 7,4 6,4 100,0 

Foz do Iguaçu - PIA 19,3 66,9 - 11,3 2,5 100,0 

Foz do Iguaçu - PTN 70,3 5,5 - 22,0 2,2 100,0 

Jaguarão - 5,0 - 90,0 5,0 100,0 

Rio de Janeiro 6,3 0,5 0,3 90,8 2,1 100,0 

Santana do Livramento 16,7 14,3 2,4 59,5 7,1 100,0 

São Paulo 48,5 0,2 0,4 47,4 3,6 100,0 

Uruguaiana 20,0 56,7 - 18,3 5,0 100,0 

Total 29,4 24,8 0,3 42,1 3,5 100,0 

Total (base cálculo) 578 486 5 826 68 1.963 

- : Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

 Duração das pesquisas de gasto: a duração média das pesquisas realizadas aos 

turistas foi de 14 minutos, seguida pela duração das entrevistas com transeuntes–

turistas, com 12 minutos, excursionistas com 5 minutos e os transeuntes-

excursionistas com somente 4 minutos (ver Tabela PG.1.2.4). 

 

PG. 1.2.4. Duração média das pesquisas de Gasto, segundo tipo de entrevistado 

Tipo Visitante 
Duração da entrevista 

Segundos Minutos 

Excursionista-trânsito 243,01 4 

Excursionista 273,13 5 

Turista-trânsito 730,40 12 

Turista 853,98 14 

Outros 191,84 3 

 

 Pesquisas terrestres segundo tipo de veículo: para obter as pesquisas válidas de 

rodovias pesquisou-se todo tipo de veículos como se pode comprovar na tabela PG1.3. 

Com relação a alocação da amostra deve-se assinalar que para a operação real 



 

53 / 97 
 

FGV Projetos CE Nº xxxx/xx  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

deverá se definir uma alocação de quotas que permita assegurar uma representação 

mínima dos diferentes tipos de veículos, e em especial dos ônibus, para os quais se 

deverá buscar em cada fronteira o melhor lugar de pesquisa, que inclusive pode estar 

longe dela, em função do tipo de transporte que realiza. 

 

PG. 1.3. Pesquisas válidas por ponto de entrada segundo o tipo de veículo utilizado para sair do Brasil 

Localidade 

Meio de transporte usado para sair do Brasil 

Mot
o 

Carro Van 
Motor-
home 

Cami-
nhões 

Ônibus 
urbano 

Ônibus 
de 

viagem 
regular 

Ônibus 
fretado 

A pé Outros Total 

Corumbá - 7 - - - - 35 3 3 - 48 

Chuí 1 16 2 - - - - - - 1 20 

Dionísio Cerqueira 10 178 - - - - - - - - 188 

Foz do Iguaçu - PIA - 395 - - - - - - 1 3 399 

Foz do Iguaçu - PTN 1 233 13 - - 9 3 1 - 12 272 

Jaguarão 1 17 - - 1 - 1 - - - 20 

Santana do 
Livramento 

1 29 1 - - 2 7 - - 1 41 

Uruguaiana 1 57 - 1 - - - - - 1 60 

Total 15 932 16 1 1 11 46 4 4 18 1.048 
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PG. 1.3. Pesquisas válidas por ponto de entrada segundo o tipo de veículo utilizado para sair do Brasil 

Localidade 

Meio de transporte usado para sair do Brasil (%) 

Mot
o 

Carro Van 
Motor-
home 

Cami-
nhões 

Ônibus 
urbano 

Ônibus 
de 

viagem 
regular 

Ônibus 
fretado 

A pé Outros Total 

Corumbá - 14,6 - - - - 72,9 6,3 6,3 - 100,0 

Chuí 5,0 80,0 10,0 - - - - - - 5,0 100,0 

Dionísio Cerqueira 5,3 94,7 - - - - - - - - 100,0 

Foz do Iguaçu - PIA - 99,0 - - - - - - 0,3 0,8 100,0 

Foz do Iguaçu - PTN 0,4 85,7 4,8 - - 3,3 1,1 0,4 - 4,4 100,0 

Jaguarão 5,0 85,0 - - 5,0 - 5,0 - - - 100,0 

Santana do 
Livramento 

2,4 70,7 2,4 - - 4,9 17,1 - - 2,4 100,0 

Uruguaiana 1,7 95,0 - 1,7 - - - - - 1,7 100,0 

Total 1,4 88,9 1,5 0,1 0,1 1,0 4,4 0,4 0,4 1,7 100,0 

Total (base de 
cálculo) 

15 932 16 1 1 11 46 4 4 18 1.048 

- : Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

 
 

3.5.3 Excursionistas e a aquisição de produtos e serviços 

 A análise dos excursionistas pesquisados, que inclui os transeuntes, concentra-se 

em seu comportamento em relação à aquisição dos diferentes tipos de produtos e 

serviços. 

 Serão destacados os resultados mais chamativos ou que merecem atenção. 

 Em geral cabe recomendar para o futuro que o programa que suporta o questionário 

eletrônico inclua controles tolerantes sobre comportamentos estranhos, como é a 

inexistência de gastos de qualquer tipo, salvo em segmentos especiais como são 

os transeuntes. 

 Cabe destacar que 69,9% dos excursionistas indicaram que não realizaram nenhum 

tipo de gasto. Em Foz do Iguaçu – PTN chega-se a 99,5% (ver Tabelas PG. 2.1.6). 

Estes resultados estão afetados pelo segmento de transeuntes e pelos problemas 

de interpretação do questionário na pergunta 33 sobre o gasto no Brasil (ver novo 

desenho de questionário no capítulo 4). 
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PG. 2.1.6. Excursionistas por aquisição de serviços no Brasil segundo ponto de pesquisa. 

Adquiriu no 
Brasil bens ou 

serviços 
reservados ou 
pagos antes, 
durante ou 
depois da 
viagem 

Localidade 

Corumbá Chuí 
Dionísio 

Cerqueira 

Foz do 
Iguaçu - 

PIA 

Foz do 
Iguaçu - 

PTN 
Jaguarão 

Rio de 
Janeiro 

Santana do 
Livramento 

São 
Paulo 

Uruguaiana Total 

MISSING 
VALUE 

- - 5 18 1 - - - 4 6 34 

Não 4 3 139 164 206 - 23 10 168 27 744 

Sim - - 17 162 - 1 3 3 86 13 285 

Não sabe - - 1 - - - - - - - 1 

Total 4 3 162 344 207 1 26 13 258 46 1.064 

 

 

 

PG. 2.1.6. Excursionistas por aquisição de serviços no Brasil segundo ponto de pesquisa 

Adquiriu no 
Brasil bens ou 
serviços 
reservados ou 
pagos antes, 
durante ou 
depois da 
viagem 

Localidade  (%) 

Corumbá Chuí 
Dionísio 

Cerqueira 

Foz do 
Iguaçu - 

PIA 

Foz do 
Iguaçu - 

PTN 
Jaguarão 

Rio de 
Janeiro 

Santana do 
Livramento 

São 
Paulo 

Uruguaiana Total 

MISSING 
VALUE 

- - 3,1 5,2 0,5 - - - 1,6 13,0 3,2 

Não 100,0 100,0 85,8 47,7 99,5 0,0 88,5 76,9 65,1 58,7 69,9 

Sim - - 10,5 47,1 - 100,0 11,5 23,1 33,3 28,3 26,8 

Não sabe - - 0,6 - - - - - - - 0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

3.5.4 Turistas (turismo receptivo) e a aquisição de produtos e 

serviços 

 A análise dos turistas pesquisados, incluindo os transeuntes, concentra-se em seu 

comportamento em relação à aquisição dos diferentes tipos de produtos e serviços.  

 Em geral cabe recomendar para o futuro que o programa que suporta o 

questionário eletrônico inclua controles tolerantes sobre comportamentos 

estranhos, como é a inexistência de gastos de qualquer tipo, salvo em segmentos 

especiais como são os transeuntes. 

 Em geral e a priori, não se detectam aspectos estranhos. 

 9% utiliza pacote turístico. 
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 32,4% contratou serviços antes de viajar para o Brasil. 

 43% adquiriu serviços ou produtos no Brasil. 

 

3.5.5 Gastos médios e unitários 

 

3.5.5.1 Excursionistas 

 Os resultados que se destacam a seguir devem ser enquadrados nas condições 

desta pesquisa piloto. São amostras e somente representam a amostra pesquisada, 

que não é representativa do turismo no Brasil. 

 Entretanto, considera-se que proporcionam sugestões sobre a formação dos 

pesquisadores, e sobretudo sobre o desenho dos questionários eletrônicos, que 

têm que assegurar a coerência e a melhor aproximação à realidade dos resultados. 

Os questionários eletrônicos proporcionam as melhores condições para 

implementar as normas para a coleta de informação, permitindo a introdução de 

controles tolerantes de consistência, que voluntariamente não foram utilizados 

nesta experiência piloto. 

 O valor de gasto médio estimado em nível de amostra para os excursionistas é 

paupérrimo, 3,2 reais por excursionista. Este gasto médio está condicionado pelos 

mais de 500 excursionistas transeuntes que declaram que não gastaram 

absolutamente nada (indicados como “missing” na tabela). Entretanto, se não se 

inclui, o gasto aumentaria para mais ou menos o dobro, considerado também um 

valor muito baixo. 

 
 

3.5.5.2 Turistas 

 Os resultados que se destacam a seguir devem ser enquadrados, também, nas 

condições desta pesquisa-piloto. São dados amostrais e só representam a amostra 

pesquisada, que não é representativa do turismo no Brasil. 

 Entretanto, avalia-se que, também, proporcionam sugestões sobre a formação dos 

pesquisadores e sobretudo sobre o desenho dos questionários eletrônicos, que 

devem assegurar a coerência e a melhor aproximação à realidade dos resultados. 
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 Os questionários eletrônicos proporcionam as melhores condições para 

implementar as normas para a coleta de informação, permitindo a introdução de 

controles tolerantes de consistência, que voluntariamente não foram utilizadas 

nesta experiência piloto. 

 O gasto médio da amostra por dia de estadia dos turistas residentes fora do Brasil 

(turismo receptivo) estimado na pesquisa piloto é de 100,7 reais. Em complemento 

a isso, considera-se que: 

 As médias por motivo têm, em princípio, coerência. 

 As médias segundo o país de residência têm alguns dados coerentes e 

outros estranhos, mas referidos a amostras muito pequenas. 

 As diferentes médias segundo o tipo de transporte terrestre ou aéreo e 

segundo o lugar de alojamento também parecem coerentes. 

 Em geral, com base em uma avaliação preliminar, parece que os valores 

de gasto médio por dia são um pouco baixos. Mas ressalta-se que é uma 

avaliação preliminar, que deverá ser confirmada futuramente. Em qualquer 

caso, esta impressão reforça a necessidade de incluir controles de 

coerência no questionário eletrônico. 

 

  



 

58 / 97 
 

FGV Projetos CE Nº xxxx/xx  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

4. Conclusões e propostas 

 

4.1 Metodologia e organização básica do trabalho de campo 

 Uma tarefa prévia à realização das pesquisas é definir em detalhe os lugares da 

pesquisa das diferentes operações em cada fronteira. Isso exige que se entre em 

acordo sobre a organização com as autoridades locais e, consequentemente se 

obtenha as autorizações correspondentes. 

 Em rodovias: a definição e documentação detalhada, inclusive fotográfica, 

dos pontos de pesquisa. Para isso é preciso entrar em acordo com as 

autoridades de cada fronteira. Inclui a concretização dos lugares de 

contagem automática e manual, a pesquisa de entrada, pesquisa de gasto, 

tanto para carros como para ônibus. Na documentação deve-se incluir a 

identificação e a informação de contato dos responsáveis pelos pontos de 

pesquisa. 

 Em aeroportos: a definição e documentação detalhada dos pontos de 

pesquisa. Neste caso, apresentação às autoridades, obtenção das 

autorizações e detectar as possíveis particularidades dos diferentes voos 

internacionais e das salas de embarque. Na documentação deve-se incluir 

a identificação e a informação de contato dos responsáveis dos aeroportos. 

 Antes de começar o trabalho de campo deve-se assegurar que há todas as 

autorizações necessárias para realizar a pesquisa nas fronteiras selecionadas. 

 

 

4.2 Pesquisa de Contagem 

 Deverá ser avaliado o que se faz com a contagem de bicicletas, porque 

provavelmente será um fluxo não detectável pelos contadores automáticos. 

 O questionário poderia haver uma opção para registro da passagem de veículos 

especiais como bombeiros, polícia, ambulâncias, entre outros, já que não serão 

abordados na pesquisa de entrada. 
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 Deve-se destacar as importantes diferenças do tamanho de fluxo de veículos nas 

fronteiras, que caso se confirmem na operação real pode ser que aconselhem o 

redesenho das amostras. 

 Houveram erros inferiores a 2% no registro das diferentes características da 

contagem como são a placa dos veículos e o número de ocupantes. Ainda sendo 

muito pequenos, deverá se assegurar que o questionário eletrônico garanta a 

coerência da informação nestes e em outros casos. 

 

4.3 Pesquisa de Entrada Terrestre 

 Para fazer as pesquisas deve-se separar os veículos selecionados da fila de 

controle migratório, não prejudicando a gestão do posto fronteiriço. 

 A seleção dos veículos e visitantes a serem pesquisados deve ser totalmente 

aleatória seguindo as instruções de cada tipo de pesquisa. O pesquisador não 

pode discriminar na seleção da amostra. Deve seguir as normas à risca, pois esta 

é a única forma de garantir a aleatoriedade na seleção efetiva da amostra. 

 Caminhões e outros veículos maiores não devem ser pesquisados. Táxis e moto-

táxis somente serão pesquisados caso levem passageiros. Outros casos de 

veículos de transporte cuja utilização não é tão evidente devem ser pesquisados 

para saber o que transportam e, só então, serão avaliados para serem ou não 

considerados. 

 Destaca-se a fronteira da PIA em Foz do Iguaçu com uma porcentagem de recusas 

de 48%. Além disso, nota-se que na pesquisa de contagem de tráfego as motos 

representam 27,6% dos veículos, mas na pesquisa de entrada 90,4% das 

pesquisas foram realizadas com carros e somente 1,5% com motos. Este é um 

assunto sobre o qual se deve tomar decisões levando em consideração que é 

muito provável que entre os viajantes das motos se encontrem poucos turistas, 

mas que pode ser interessante conhecer e estimar a participação deste público. O 

problema se concentra em Foz do Iguaçu. Estes indicadores motivam a realização 

de uma análise especifica de como abordar os pontos de pesquisa desta 

localidade. 

 Também se ressalta os fracos resultados – em termos de quantidade de 

entrevistas realizadas - nas fronteiras de Chuí (24 entrevistas) e Jaguarão (17 
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entrevistas). Estes dados reafirmam, de um lado, o caráter temporário dos 

tamanhos das amostras que venham a ser planejadas no início da execução da 

nova metodologia e a necessidade de se propor que a PTI tenha uma tarefa de 

análise e redesenho metodológico, que incluirá o redesenho da amostra. 

 

4.4 Pesquisa de Entrada Aérea 

 A seleção dos visitantes a pesquisar deve ser totalmente aleatória seguindo as 

instruções de cada tipo de pesquisa. O pesquisador não pode discriminar na 

seleção da amostra. Deve seguir as normas à risca, pois esta é a única forma de 

garantir a aleatoriedade na seleção efetiva da amostra. 

 Calculou-se a cobertura que considera as fichas coletadas desta pesquisa, sobre 

o total aproximado de passageiros embarcados nos voos pesquisados. O resultado 

está longe do esperado, pois, ainda que seja muito difícil obter as fichas da 

totalidade de passageiros embarcados, é desejável que seja um número bastante 

aproximado. Somente foram coletadas fichas de 58% dos passageiros 

embarcados, ou 5.708 viajantes dos aproximadamente 9.895 embarcados. 

 A cobertura foi diferente nos três aeroportos: em Salvador chegou-se a uma 

cobertura de 83%, no Rio de Janeiro de 51% e em São Paulo de 53%, por conta 

das especificidades de cada um. 

 São várias as razões desta escassa cobertura e parecem facilmente solucionáveis: 

 Para a equipe foi um tipo de pesquisa totalmente nova: distribuição de 

fichas e coleta ao embarcar. Este método precisa de uma formação 

específica e de certa prática que permita a familiarização com o método, o 

que se consegue rapidamente. 

 O planejamento do trabalho em relação à dedicação de tempo suficiente 

para cada voo, pois foram planejados voos muito seguidos no tempo. 

 Os recursos humanos necessários em função do número de passageiros 

dos voos e as condições do embarque. 

 O conhecimento das áreas de embarque dos aeroportos. 

 A disponibilidade de questionários eletrônicos com o mesmo conteúdo das 

fichas, para realizar as pesquisas aos viajantes que chegam sem 

antecedência para o momento de embarcar. 
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 Melhorar o desenho das fichas: 

 Desenho físico para facilitar a escolha das respostas 

 Ordem e instruções de preenchimento 

 Idiomas e seu entendimento  

 Ver como se soluciona o problema do lixo criado com os pedaços de papel 

destacados das fichas para indicar as respostas. 

 

4.5 Pesquisa de Gasto: proposta de questionário renovado 

 

4.5.1 Organização 

 Nas rodovias, é necessário separar os veículos selecionados da fila do controle 

migratório para fazer as pesquisas, não prejudicando a gestão do posto fronteiriço. 

 A seleção dos veículos e visitantes a serem pesquisados deve ser totalmente 

aleatória seguindo as instruções de cada tipo de pesquisa. O pesquisador não 

pode discriminar na seleção da amostra. Deve seguir as normas à risca, pois é a 

única forma de garantir a aleatoriedade na seleção efetiva da amostra. 

 Realizaram-se 6.096 tentativas de pesquisa, para alcançar 1.963 pesquisas 

válidas (32%) 

 As principais causas para não realização de entrevistas foram que os 

visitantes eram residentes no Brasil (48,8%) e a recusa em responder 

(16,7%). Deve-se notar que isso dificultou a realização de entrevistas 

válidas de gasto, porque não se pode presumir de antemão que os 

supostamente residentes no Brasil efetivamente o sejam. No futuro, se a 

pesquisa real oferecer indícios para tal, pode-se admitir que a pesquisa de 

gastos nas vias terrestres deixe de abordar os viajantes em veículos com 

placa brasileira.    

 Nos resultados se destacam as altas taxas de recusas como causa de não 

realização de entrevistas na fronteira de Foz do Iguaçu – PIA, com 38,5%, 

na também fronteira terrestre de Dionísio Cerqueira, e nos aeroportos de 

São Paulo e Rio de Janeiro, com 60,8%, 52,4% e 62% dos residentes no 

Brasil que foram abordados, respectivamente. Neste tipo de pesquisa, a 
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minimização da perda de entrevistas somente pode ser conseguida com a 

identificação dos agentes que dê segurança, com sua formação e com o 

material de apoio que pode ajudar na apresentação da operação. 

 Surpreende o peso dos transeuntes–excursionistas, em especial nas fronteiras 

aéreas (31,3%), inclusive maior que nas terrestres (28,3%). O segmento de 

transeuntes–excursionistas tem um peso especial nas fronteiras de Foz do Iguaçu 

– PTN (70,3% dos visitantes pesquisados) e no aeroporto de São Paulo (48,5% 

dos visitantes pesquisados). Deve-se pesquisar este dado surpreendente para 

comprovar que é real ou se foi produzido por algum tipo de má interpretação das 

definições. 

 Deve-se estudar especificamente, em cada fronteira da pesquisa, a problemática 

dos ônibus que circulam por elas, para encontrar os melhores pontos de pesquisa 

para abordar os viajantes que transitam por este meio de transporte. 

 

4.5.2 Questionário 

 

4.5.2.1 Observações e propostas 

 As propostas de mudanças no questionário de gastos surgem da pesquisa piloto e 

querem dar solução aos problemas detectados. 

 Além de resolver problemas pontuais referentes a determinadas perguntas, as 

propostas querem melhorar o questionário em relação a determinados conteúdos 

chaves e em relação ao solicitado para alguns segmentos. 

 Em geral, se deseja simplificar e reduzir o conjunto de conteúdos requeridos, 

sobretudo nos segmentos populacionais formados pelos excursionistas e os 

transeuntes, para os quais talvez seja excessivo chegar a um grau de detalhes que 

raramente seja aplicável a esses casos.  

 O questionário proposto inicialmente foi o questionário mais amplo recomendado 

pela OMT. Uma vez avaliado na prática e segundo as características dos visitantes 

no Brasil, é oportuno ajustá-lo melhor às circunstâncias e necessidades do país. 

Neste sentido, realizou-se uma análise que o simplifica sem perder as informações 

chave. Por um lado, deseja-se garantir que as perguntas requeridas correspondem 



 

63 / 97 
 

FGV Projetos CE Nº xxxx/xx  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

com as recomendações da OMT e, portanto, permitam estimar da melhor forma a 

informação necessária para a Conta Satélite de Turismo. 

 As mudanças propostas estão referenciadas respeitando a identificação das 

perguntas da versão atualmente proposta, incluída ao final desta seção.  

 A duração média das pesquisas realizadas aos turistas foi de 14 minutos, seguida 

pela duração das entrevistas com transeuntes–turistas, com 12 minutos, 

excursionistas com 5 minutos e os transeuntes-excursionistas com somente 4 

minutos. Estes dados relativizam as impressões obtidas do pessoal de campo sobre 

a longa duração das entrevistas. Entretanto, nas propostas que se realizam a seguir 

pretende-se reduzir o tempo de coleta de informação, sem afetar às variáveis 

perseguidas. Tudo isso redundará em uma melhor colaboração dos entrevistados, 

em aumentar a produtividade e a quantidade de entrevistas obtidas, e com isso 

melhorar a qualidade das pesquisas.  

 Em geral, deve-se recomendar para o programa que suporta o questionário 

eletrônico que se faça um esforço especial na definição de controles tolerantes 

sobre comportamentos estranhos, como são a inexistência de gastos que são 

lógicos nos diferentes segmentos de visitantes ou que os mesmos variem em 

intervalos lógicos. Em pesquisas deste tipo, tudo o que não for corrigido na própria 

entrevista só poderá ser imputado posteriormente, porque não há forma de voltar a 

contatar os informantes entrevistados. 

 A seguir, apresenta-se um resumo das reflexões realizadas e as mudanças 

introduzidas no questionário apresentado no seguinte item. 

 A primeira proposta centra-se no questionário complementar (a partir da pergunta 

100): 

 Propõe-se de discutir seu conteúdo com os agentes diretamente implicados 

para avaliar a pertinência das atuais perguntas. 

 Considera-se que ocupa um tempo importante da coleta de informação e que 

seu conteúdo, ainda que seja importante para os agentes interessados na 

estatística turística, é secundário em relação à informação principal que se quer 

gerar e consolidar.  

 Considera-se, também, as respostas a estas perguntas dadas por transeuntes, 

excursionistas, e inclusive dos turistas que não pernoitam em estabelecimentos 

de hospedagem, não tenham similar importância em comparação com as 
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respostas dos turistas de maior relevância para o mercado turístico. É por isso 

que se propõe: 

• No mínimo não apresentar estas perguntas aos excursionistas e 

aos turistas cujo motivo da viagem seja o trânsito. 

• Avaliar se o grupo de interesse é o de turistas que pernoitam em 

estabelecimentos de hospedagem. 

• Avaliar se seria suficiente perguntar a uma sub-amostra dos turistas 

que pernoitam em estabelecimentos de hospedagem. 

• E como solução mais radical, mas não desprezível, eliminar da PTI 

o questionário complementar e propô-lo como uma pesquisa 

complementar, que inclusive pode ser realizada junto aos turistas 

nos destinos, nos próprios alojamentos, propondo-se, neste caso a 

colaboração dos órgãos estaduais de turismo. 

 O questionário tem agora perguntas filtro e também perguntas chamadas de 

“Resposta automática” (RA), ou seja, que o pesquisador não tem que perguntar 

porque a resposta se traslada automaticamente a partir de alguma informação já 

conhecida pelo sistema de pesquisa eletrônico. 

 As perguntas em relação aos “Viajantes” que constituem o bloco “A”, chegam na 

atual proposta até a P7 “Motivo da viagem”, e agrupam todos os filtros que 

diferenciam os visitantes do resto de viajantes. 

 O bloco “B” recolhe agora na proposta as “Informações sobre a estadia”, e o bloco 

“C” as referidas ao “Meio de transporte” ao contrario que no anterior questionário. 

 As perguntas sobre o gasto turístico no bloco “D” começam solicitando informação 

sobre o eventual uso de pacotes turísticos e os serviços que eles contêm, para 

depois estender-se sobre os serviços adquiridos antes e depois da estadia no Brasil 

(perguntas 32 e 33). Em relação a estas se propõe uma simplificação em uma única 

pergunta.  

 Em relação ao fluxo de perguntas para excursionistas e transeuntes, propõe-se o 

seguinte (considerando a numeração do novo questionário proposto, apresentado 

no item 4.5.2.2): 

 Fluxo de perguntas a excursionistas: 

• Perguntas 1 a 8 seguindo o fluxo do questionário. 
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• A pergunta 9 é própria deste grupo. 

• A partir da pergunta 9, segue para a pergunta 12 e dela para a 22. 

• Com isso evitam-se as perguntas relacionadas com o alojamento e 

as atividades realizadas. 

• Na pergunta 32 elimina-se de forma automática a pergunta sobre 

seu lugar de alojamento. 

 Fluxo de transeuntes sem pernoite (excursionistas): 

• Perguntas 1 a 8 seguindo o fluxo do questionário. 

• A partir da pergunta 8, segue para a pergunta 12 e dela para a 22. 

• Com isso evitam-se as perguntas relacionadas com o alojamento e 

as atividades realizadas. 

• Da pergunta 24 segue para a nova pergunta 32, evitando as 

perguntas sobre o pacote turístico. 

• Na pergunta 32 elimina-se de forma automática a pergunta sobre 

seu lugar de alojamento. 

 Fluxo de transeuntes com pernoite (turistas): 

• Seguem o fluxo normal dos turistas até a pergunta 10, pula a pergunta 

11 sobre “Atividades”, e depois segue o fluxo dos turistas, salvo as 

perguntas do pacote turístico. 

 Outras modificações pontuais no questionário, segundo as observações analisadas 

nos itens anteriores. 

 

4.5.2.2 Proposta de questionários 
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Anexo 1 - Questionário da Contagem Manual Terrestre 
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Anexo 2 - Questionário da Pesquisa de Entrada Terrestre  
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Anexo 3 - Questionário da Pesquisa de Entrada Aérea  
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Anexo 4 - Questionário de Caracterização e GASTO do Turismo 

Receptivo (Aéreo e Terrestre)  
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