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RELATÓRIO DE DEMANDA 
TURÍSTICA MUNICIPAL

SONDAGEM DO TURISTA 
EM POTENCIAL
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O Observatório de Turismo de 
Campo Grande realizou, entre os 
dias 21/10/2020 e 06/11/2020, 
em parceria com o Observatório 
de Turismo de Mato Grosso do 
Sul, Observatório de Turismo de 
Bonito e Observatório de Turismo 
de Corumbá, um levantamento 
junto à população do Estado do 
Mato Grosso do Sul, cujo objetivo 
foi coletar informações a respeito 
dos seus hábitos de viagem antes 
da pandemia da COVID-19 e 

SONDAGEM DO TURISTA 
EM POTENCIAL

como serão agora, nesse final de 
ano e no ano vindouro. Ao todo a 
pesquisa teve a participação de 
34 municípios com 567 respostas 
no total. Por este se tratar de 
um observatório municipal, 
foram selecionadas somente as 
respostas que correspondem ao 
município de Campo Grande para 
serem analisadas, o que equivale a 
326 delas, tendo uma margem de 
erro de 5,4% e grau de confiança 
de 95%.

parte 1 P E R F I L

IDADE MÉDIA:        
42 ANOS

Em relação ao sexo dos que responderam a pesquisa, 71% foram 
mulheres, se sobressaindo a participação dos homens de 29%. 
Considerando ambos os grupos, a idade média foi de 41,98.

Masculino
29%

Feminino
71%

SEXO
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No gráfico acima ficou evidente que 
a maioria, representada por 24%, 
recebe de 1 a 3 salários mínimos. A 
porcentagem de pessoas que ganha 
acima desse valor diminui conforme 

A pesquisa teve maior alcance entre 
funcionários públicos e assalariados, 
com 28% e 26% respectivamente. 
Autônomos e empresários também 

RENDA

OCUPAÇÃO

a renda aumenta, chegando a 6% na 
faixa de 7 a 9 salários, há um aumento 
na porcentagem novamente quando 
chega nas faixas de 9 a 11 e 11 a 20 
salários, ambas com 13%.

tiveram respostas significativas com 
18% e 14%, sendo esses quatro as faixas 
mais citadas entre os que participaram.
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O gráfico mostra em azul a frequência de 
viagens por motivação pessoal/lazer e 
em laranja a frequência de viagens a 
trabalho/negócios. A imagem é clara 
em mostrar que as viagens pessoais/
lazer são mais frequentes que as de 
trabalho/negócios, a única faixa em 

Os meios de transporte mais citados 
foram os mais tradicionais quando se 
fala em viagem, sendo avião, ônibus 
e veículo particular, com essas 
categorias somando 88% do total, 

FREQUÊNCIA DE VIAGENS

MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

que o motivo do deslocamento 
a trabalho foi maior que a 

lazer foi na de sem hábitos regulares, 
indicando o caráter sazonal. Na faixa de 
mais de duas viagens por ano ocorre a 
menor diferença entre as duas, de 7%, 
sendo o motivo de trabalho o de maior 
frequência neste item.

sendo o veículo particular ainda o mais 
utilizado. Entre os meios de transportes 
alternativos, carro alugado teve a maior 
resposta, com 4%, em relação a van, 
aplicativo e bicicleta.

parte 2 H Á B I T O S  D E  V I A G E M 
A N T E S  D A  P A N D E M I A
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Em se tratando dos meios de 
hospedagem o Hotel se destacou com 
38%, seguido por casa de amigos/
parentes, com 23%. Estes foram os 
meios de hospedagem que as pessoas 
mais responderam que utilizam em 
suas viagens. Abaixo desses dois 

As respostas do motivo da viagem 
foram similares as respostas obtidas nas 
pesquisas de rotina do Observatório. 
O motivo mais citado foi o lazer/
turismo, com 49% e, uma diferença 

MEIO DE HOSPEDAGEM

MOTIVO DA VIAGEM

tipos, houve uma grande diversidade 
nas respostas, indo desde resorts 
até hospedagem dentro do próprio 
veículo, sem deixar de citar o airbnb 
que tem sido uma alternativa crescente 
nos dias atuais.

de 28% em relação a segunda opção 
mais citada, visitar amigos e parentes. 
Percebe-se que antes da pandemia, 
o maior interesse das pessoas, quase 
a metade delas, é a viagem motivada 
pelo lazer/turismo, independente se 
estão chegando de outra localidade 
ou se estão saindo de Campo Grande.
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O tempo de permanência mais citado 
foi o de 4 a 6 dias, com 36% do total, 
seguido por 7 a 10 dias e 2 a 3 dias com 
27% e 26% respectivamente. Essas 
três categorias somam 89% do total, 

Quando questionados como as 
pessoas buscam informações sobre 
viagens, as opções relacionadas a 
internet somaram 73% do total, sendo 
que entre esses as redes sociais e sites 

PERMANÊNCIA

MEIO DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE VIAGENS

indicando a preferência por viagens 
de média duração, principalmente 
se levar em consideração a baixa nas 
respostas das opções de 11 a 14 dias 
e acima de 15 dias. Em compensação, 
a opção mais curta (day-use), foi a 
menos citada, com 2%.

especializados foram os mais citados. 
Entre os meios não digitais, sugestões 
de amigos e parentes aparece em 
destaque com 27%.



7

Em contrapartida ao gráfico anterior, 
o que é mostrado acima, sobre 
organização da viagem, a agência 
de turismo foi a segunda opção mais 
citada, com 19%, a frente de indicações 

Em relação à pretensão de viajar em 2020, 94% dos respondentes demonstraram 
que tinham essa intenção antes da pandemia atingir o Brasil. Desses 94%, 38% 
optaram por cancelar, 24% mantiveram os planos e 38% adiaram a viagem.

MEIO DE ORGANIZAÇÃO DA VIAGEM

de amigos e parentes e telefone. 
Porém, essas alternativas ainda ficam 
atrás de opções online, que atingiram 
45%.

PRETENSÃO DE VIAJAR EM 2020 ANTES DA PANDEMIA

DECISÃO

SIM
 94%

NÃO
    6%

MANTIVE
24%

ADIEI
  38%

CANCELEI
   38%
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Das viagens mantidas, a maioria 
aconteceu ou ainda acontecerá no 
final do ano, com os deslocamentos 
ocorrendo mais nos meses de outubro, 
novembro e dezembro, somando 

Este gráfico mostra as cidades mais 
visitadas pelos campo-grandenses nos 
últimos 3 anos, sendo que a mais citada 
foi Bonito, com 19% do total, 12% a 
frente da segunda colocada, Ponta 
Porã com 7%. Na sequência, os demais 

VIAGENS MANTIDAS EM 2020

57% do total. É possível perceber 
que os índices mais baixos no gráfico 
coincidem com os meses de restrições 
mais severas.

resultados não têm tanta diferença 
entre si, diminuindo lentamente até 
a menos citada, Paranhos, com uma 
resposta. 3% dos respondentes não 
visitaram nenhuma cidade do estado.

CIDADES DO MS VISITADAS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

Foram omitidas respostas com menos de 1% para 
melhor visualização do gráfico.
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O mapa acima demonstra uma ideia 
das distâncias citadas no gráfico. É 
possível perceber que atualmente os 
turistas preferem viagens mais curtas. 
Em 2020 as viagens mais citadas são 

PRETENSÕES DE VIAGENS POR DISTÂNCIA

parte 3 H Á B I T O S  P Ó S 
P A N D E M I A

de até 100km e, de 250km 
a 500km, o que verificando 
no mapa pode-se identificar 
que atinge o estado inteiro e 
regiões próximas a divisa nos 
estados e países que fazem 
fronteira com o MS. Também tem 
uma porcentagem expressiva 
de pessoas que não viajarão 
no referido ano. Em 2021 as 
distâncias mais citadas foram 
de 750km a 1.500km, o que 
engloba parte considerável do 
território nacional, excluindo 
a maioria das regiões norte e 
nordeste. Em relação a 2022, 
é o único ano onde viagens 
acima de 2.000km foi a mais 

respondida, englobando o litoral da 
Bahia, Buenos Aires, Bolívia e o Norte 
do Chile, inclusas aqui as viagens para 
fora da América Latina.
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MEIOS DE HOSPEDAGEM

COMPARATIVO DE MOTIVOS DE VIAGEM

Acerca do local a se hospedar em 
azul estão as respostas do gráfico da 
Parte 2 desta pesquisa, já citado no 
relatório, que diz respeito a fase pré 
pandemia e, em laranja, as respostas 
da mesma pergunta em relação ao 
momento pós-pandêmico. Apesar de 
todas as mudanças na vida cotidiana, 
não foram identificadas grandes 
alterações em relação ao tipo de 

meio de hospedagem na escolha 
de onde as pessoas preferem ficar. 
Hotel e Casa de amigos e parentes 
apresentaram uma leve queda, de 
3% e 4% respectivamente, enquanto 
pousada e resort cresceram 2% cada. 
Estância/Hotel fazenda foi outra opção 
que cresceu, com 6% em comparação 
a 4% antes da pandemia.
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SOBRE O PRÓXIMO DESTINO

A maioria das pessoas optou por 
não viajar durante a pandemia, 
sendo condizente com as viagens 
canceladas apontadas anteriormente. 
Aqueles que fizeram a opção de viajar, 
mesmo durante a pandemia, foram 
motivados pelo lazer/turismo, apesar 
deste item ter caído 20% em relação a 
antes da pandemia, o mesmo continua 

Sobre o próximo destino, a resposta 
mais citada foi o interior do estado, 
sendo condizente com o gráfico de 
distâncias para as viagens nos anos 
seguintes, visto que essa pergunta se 
referia unicamente ao próximo destino. 
Fora isso, capitais e interior de outros 

sendo o maior motivo de viagem. 
As porcentagens menos citadas na 
mesma pergunta para o momento 
pré-pandêmico apresentaram leve 
crescimento, mas não o suficiente para 
indicar uma mudança significativa no 
comportamento do turista como um 
todo.

estados foram a segunda e terceira 
opções mais citadas, com os destinos 
dentro do país formando a maioria 
absoluta, considerando as restrições 
em viagens internacionais devido a 
pandemia.
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COM QUEM PRETENDE VIAJAR

ANTECEDÊNCIA DE RESERVAS

Viagens com familiares que moram 
na mesma casa foi a companhia mais 
citada quando perguntado com quem 
se pretendia viajar, com 58%, muito a 
frente do segundo colocado, amigos, 

A respeito da antecedência de reservas 
da viagem, o período de 2 a 5 meses foi 
o mais citado, atingindo 35%. Seguido 
por espaços menores de tempo, indo 
de 2 a 30 dias, totalizaram 45% das 

que pontuou 15%. Viagens com 
estranhos, como grupos, excursões, 
colegas de trabalho e outros não 
somaram 6%.

intenções, levando a conclusão que 
a pandemia não trouxe previsões de 
planejamento de grande precedência 
das viagens.
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ESTIMATIVA DE GASTOS

TEMPO DE PERMANÊNCIA

Em relação a estimativa de gastos, 21% 
dos respondentes indicaram pretensão 
de gastar de R$1.000,00 a R$2.000,00 
na sua próxima viagem. Já os valores 
de R$2.000,00 a R$3.000,00 e 
R$5.000,00 a R$10.000,00 ficaram 
empatados em 17%. Em seguida, os 
valores de R$500,00 a R$1.000,00, 

Houve algumas mudanças no tempo 
de permanência das pessoas na 
localidade visitada, as faixas de tempo 
acima de 7 dias subiram enquanto as 
estadias mais curtas caíram em relação 
a mesma pergunta no pré pandemia. 

R$3.000,00 a R$4.000,00 e 
R$4.000,00 a R$5.000,00 ficaram 
todos na casa dos 11%. Apenas os 
valores das pontas, de até R$500,00 e 
acima de R$10.000,00 ficaram abaixo 
de 5%. Aqueles que não souberam 
estimar tiveram um índice de 6%. 

A maior diferença se deu no período 
de 4 a 6 dias, onde a intenção caiu 6%. 
Percebe-se que nesse período pós 
pandemia as pessoas estenderam seus 
dias fora de seu local de residência.
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ORGANIZAÇÃO DA VIAGEM

CRITÉRIO PARA ESCOLHA DO DESTINO

A pandemia não alterou o comportamento dos turistas em relação a organização 
da viagem, com os resultados sendo similares em ambos os momentos. Destaque 
para a internet que teve um leve aumento e continuou sendo a mais procurada.

A premissa para escolha do destino 
mais citada pelos respondentes foi a 
estrutura turística do destino, com 52%. 
Opções mais voltadas a preocupação 
em relação a pandemia, como as de 
lazer ao ar livre, menor fluxo de turistas 
e medidas de segurança somam 

juntas 44%, não chegando ao critério 
principal apontado.
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CONFIANÇA NAS MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA

Sobre a confiança nas medidas de 
biossegurança, 39% responderam que 
confiam parcialmente e 37% confiam, 
somando as duas respostas tem-se 
76%. Isto indica que grande parte da 
população acredita nas medidas de 

precaução que vêm sendo tomadas 
para que o turismo ocorra de forma 
segura. Apenas 17% responderam que 
não confiam e 8% que não têm como 
opinar.
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