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Apresentação 



Metodologia 

A SEDETUR (Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Turismo), 

juntamente com o CONVENTION BUREAU, através da FUTURA, realizou o 

estudo denominado Pesquisa de Turismo Receptivo na Região Metropolitana 

de Vitória no ano de 2005, na baixa temporada. 

O objetivo principal deste trabalho é o de fornecer informações a respeito do 

perfil de turistas na Grande Vitória, além de realizar uma contagem dos 

turistas que freqüentaram a região. 



Metodologia 

O trabalho de campo da baixa temporada ocorreu entre os dias 30 de 

Novembro e 06 de Dezembro, a seleção dos entrevistados foi realizada nos 

postos de Polícia Rodoviária Federal e Estadual, das estradas com fluxo de 

veículos saindo da Grande Vitória (BR 101, Rodovia do Sol e BR 262), no 

Aeroporto de Goiabeiras, na estação ferroviária de Pedro Nolasco e 

rodoviárias de Vitória e Guarapari, sem o estabelecimento de cotas. Foram 

aplicadas 353 entrevistas nos pontos citados acima. 

 A margem de erro desta pesquisa é de 5,0 pontos percentuais para mais ou 

para menos com um grau de confiança de 95%. 



Metodologia 

Neste estudo é quantificado o número de turistas que estiveram na Região 

Metropolitana bem como o seu gasto médio individual. 



Metodologia Utilizada 



Metodologia 

Utilizada 

 

Turista, dentro do conceito utilizado pela pesquisa, era a pessoa que estava 

há pelo menos 24 horas em qualquer dos municípios da Região Metropolitana 

de Vitória, no mínimo, um pernoite, e que residia fora destes municípios. 

 

Contagem 

Foi realizada uma contagem de veículos entre os dias 30 de Novembro e 06 

de Dezembro nos seguintes locais: Rodovia Federal BR 101 (inclusive Sul), 

Rodovia Federal BR 262 e Rodovia Estadual (Rodovia do Sol). Com base 

nessa contagem e no total de embarques nos outros locais pesquisados 

podemos estimar o total de turistas na Grande Vitória no mês de novembro. 



 Contagem 

Obs.: No aeroporto, rodoviárias e ferroviária o fluxo de pessoas representa o total de 

embarques.  

Metodologia 

Utilizada 

 



 Fluxo turístico da Região Metropolitana (comparativo entre as temporadas) 

Metodologia 

Utilizada 

 



Hábitos Atuais 



Hábitos Atuais 

Qual o meio de transporte que o(a) sr.(a) utilizou para chegar ao município 

que ficou hospedado por mais tempo? (%) 



Hábitos Atuais 

Onde o(a) sr.(a) ficou hospedado (a)? (%) 



Hábitos Atuais 

Gasto Médio Individual 

Para o cálculo do gasto médio individual foram utilizadas as questões: nível 

de gasto com transporte, alimentação, hospedagem, compras e diversão bem 

como a quantidade de pessoas inclusas neste gasto e tempo de permanência 

no local. Este cálculo foi feito segundo o quadro explicativo abaixo: 



Hábitos Atuais 

Gasto Médio Individual 

Quadro explicativo – Metodologia de cálculo dos gastos 



Hábitos Atuais 

Quanto o sr.(o) gastou ...durante sua estadia no município em que ficou 

hospedado por mais tempo? (%) (baixa 2005) 



Hábitos Atuais 

Tabela comparativa de gastos  



Hábitos Atuais 

Tabela comparativa de gastos  



Hábitos Atuais 

Tabela comparativa de gastos  
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Metodologia 



Metodologia 

A SEDETUR (Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Turismo), 

juntamente com o CONVENTION BUREAU, através da FUTURA, realizou o 

estudo denominado Pesquisa de Turismo Receptivo nas regiões turísticas do 

interior do Espírito Santo, no ano de 2005, na baixa temporada. 

O objetivo principal deste trabalho é o de fornecer informações a respeito do 

perfil de turistas das regiões turísticas do interior do Espírito Santo. 



O trabalho de campo da baixa temporada ocorreu entre os dias 30 de 

Novembro e 06 de Dezembro, a seleção dos entrevistados foi realizada nos 

seguintes locais: Litoral Extremo Norte (Conceição da Barra e São Mateus), 

Litoral Norte (Linhares e Aracruz), Litoral Sul (Anchieta, Piúma, Itapemirim, 

Marataizes e Presidente Kennedy), Caparaó (Dores do Rio Preto), Centro 

Serrana (Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá), Serrana 

(Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins). Foram 

aplicadas 584 entrevistas nos pontos citados acima.  

A margem de erro desta pesquisa é de 4,0 pontos percentuais para mais ou 

para menos, para os resultados gerais, com um grau de confiança de 95%. 

Metodologia 



Turista, dentro do conceito utilizado pela pesquisa, são todas pessoas não 

residentes no município onde esteja ocorrendo a pesquisa ou em municípios 

que componham a região turística, vinda a ele para fins de passeio, negócios, 

eventos, tratamento de saúde ou visita a amigos/parentes e que permaneçam 

neste município por mais de 24 horas ou pernoitem. 

Metodologia 



Gasto Médio Individual 

Para o cálculo do gasto médio individual foram utilizadas as questões: nível 

de gasto com transporte, alimentação, hospedagem, compras e diversão bem 

como a quantidade de pessoas inclusas neste gasto e tempo de permanência 

no local. Este cálculo foi feito segundo o quadro explicativo abaixo: 

Metodologia 



Gasto Médio Individual 

Metodologia 

Quadro explicativo – Metodologia de cálculo dos gastos 



Estado de origem: 

Metodologia 



Hábitos Atuais 



Hábitos Atuais 

Qual o meio de transporte que o(a) sr.(a) utilizou para chegar ao município 

que ficou hospedado por mais tempo? 



Hábitos Atuais 

Onde o(a) sr.(a) ficou hospedado? 



Hábitos Atuais 

Gastos gerais 



Hábitos Atuais 

Qual época o(a) sr.(a) costuma viajar, independente do motivo da viagem? 

*O entrevistado podia citar mais de uma opção de resposta.  



Hábitos Atuais 

Qual o motivo da viagem? (principal motivo da viagem) 

*O entrevistado podia citar mais de uma opção de resposta.  



Hábitos Atuais 

O que o(a) sr.(a) achou do município que ficou hospedado por mais tempo de 

acordo com a sua expectativa da viagem? 
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