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A área de Estudos Econômicos, em conjunto com o núcleo de Turismo da Fecomércio MG, realiza, pela primeira vez,

este trabalho, com objetivo de conhecer os hábitos e as opiniões da população da capital mineira em relação às viagens.

Perfil do Turista Belo-horizontino

O estado de Minas Gerais tem um grande potencial turístico no cenário nacional e internacional, oferecendo destinos

diferenciados que englobam todo tipo de público. Conhecer os hábitos e opiniões do potencial turista é um caminho para

planejar as ações de atração desse consumidor.

67,4% dos consumidores da capital realizaram 

pelo menos uma viagem nos últimos 12 meses e 

53,5% já planejam viajar nos próximos 12 meses.

Minas Gerais foi destino turístico para 40,3% dos 

consumidores e é uma opção de viagem para 

20,9% nos próximos meses.  Segundo eles, 

pacotes com menores custos e a divulgação dos 

pontos turísticos evidenciariam o Estado como 

opção para as viagens.
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Renda familiar Escolaridade

Faixa etária

54,5% 45,5%

Perfil dos consumidores

20,4%

23,1%

18,2%

22,6%

15,7%

18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 ou mais

34,3%

45,7%

9,1% 10,9%

Até 2 salários
mínimos

Mais de 2 até 5
salários mínimos

Mais de 5 até 10
salários mínimos

Acima de 10
salários mínimos

8,5%

19,3%

46,2%

25,9%

Até o ensino fundamental

Ensino médio incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior ou mais
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46,0% dos consumidores da cidade associam o turismo ao descanso/tranquilidade. Em segundo lugar, a associação é

feita à diversão/entretenimento (28,1%). Belezas naturais/lugares bonitos (7,0%), cultura (6,7%),

aprendizado/conhecimento(4,0%), negócios/trabalho (3,7%), aventura (0,7%), família (0,5%), associação a lugares (0,2%) e

novas amizades (0,2%) também foram citados pelos consumidores.

Conceito de turismo

O(A) sr(a). associa o turismo, principalmente, com...

46,0%

28,1%

7,0%

6,7%

4,0%

3,7%

0,7%

0,5%

0,2%

0,2%

Descanso/tranquilidade

Diversão/entretenimento

Belezas naturais/lugares bonitos

Cultura

Aprendizado/conhecimento

Negócios/trabalho

Aventura

Família

Associações a lugares

Novas amizades
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(1)
Questão de múltiplas respostas. Percentual de entrevistados do grupo que citou cada item.

Viagens realizadas e planejadas

O(a) sr(a). viajou nos últimos 12 meses? 
(1) 

Nos próximos 12 meses pretende viajar? 
(1)

40,3% dos consumidores viajaram para dentro de Minas Gerais nos últimos 12 meses. Nesse mesmo período, 35,6%

fizeram passeios para outros estados e 7,7% realizaram viagens internacionais.

Nos próximos 12 meses, 20,9% estão programando viagens para dentro do Estado, 29,4% para outros Estados e 5,7%

viagens para outros países.

40,3%

35,6%

7,7%

Dentro de Minas Gerais

Em outros Estados

Para outros países

20,9%

29,4%

5,7%

Dentro de Minas Gerais

Em outros Estados

Para outros países

53,5% dos consumidores de Belo Horizonte pretendem 

viajar nos próximos 12 meses.
67,4% dos consumidores de Belo Horizonte viajaram, 

pelo menos uma vez nos últimos 12 meses.
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Destino Minas Gerais

Existe algo que poderia ser ofertado para que seu destino de viagem seja dentro de Minas Gerais? 
(1) 

72,9% dos consumidores destacaram pontos que poderiam estimula-los a viajar pelo Estado. 20,4% destacaram

pacotes com menores custos e 19,9%, a maior divulgação dos pontos turísticos.

20,4%

19,9%

10,5%

7,7%

7,7%

6,6%

Pacotes com menores custos

Fazer divulgação dos pontos turísticos

Reduzir preços de hospedagem

Oferecer mais segurança

Reduzir preços do transporte rodoviário

Melhorar infraestrutura de transporte
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No momento de buscar informações para viagens, os parentes e amigos são referência para 35,8% dos consumidores.

33,6% deles buscam informações na internet, sendo que destes, 26,7% utilizam informações de redes sociais e 77,9% de sites

especializados.

Informações de viagem

Normalmente, quando o(a) sr(a) faz viagens, onde busca informações para se preparar? 
(1)

35,8%

33,6%

8,5%

1,2%

1,0%

0,5%

Parentes e amigos

Internet

Agências de viagem/turismo

Revistas de turismo/guias turísticos

Artigos de jornais/programas de TV

Terminal rodoviário

Entre aqueles que buscam orientações pela internet, 26,7% retiram informações de redes sociais e 77,8% de sites 

e/ou aplicativos especializados (Trivago, Decolar, TripAdvisor...). 
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Entre aqueles que utilizam a internet como meio de

informação para as viagens, os itens buscados com maior

frequência são: atrativos e passeios (77,8%); transporte

rodoviário (71,1%) e hospedagem (60,0%).

Ao avaliar o e-commerce para viagens, 18,8%

afirmaram que é muito bom, 56,3% que é bom e 25,0%

avaliaram como regular.

E-commerce  turismo

Como avalia o e-commerce  para viagens?

Em geral, você consulta, reserva ou compra algum serviço pela internet quando vai viajar?

18,8%

56,3%

25,0%

0,0%0,0%

Muito bom

Bom

Regular

Ruim

Muito ruim

Atrativos e passeios

Transporte rodoviário

Hospedagem

Pacote turístico

Transporte aéreo

Locação de veículo

25,9%

34,8%

25,9%

26,7%

23,0%

15,6%

25,9%

1,5%

8,1%

5,9%

4,4%

15,6%

25,9%

34,8%

25,9%

20,0%

23,0%

15,6%

22,2%

28,9%

40,0%

47,4%

49,6%

53,3%

Consultou Reservou Comprou Não se aplica
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Os consumidores da cidade viajam, principalmente,

com o cônjuge (35,6%), filhos (30,1%) e outros parentes

(29,4%). 51,0% costumam viajar no período de férias e 38,3%

em feriados/recessos.

Em geral, as viagens duram até duas semanas

(85,4%).

Perfil da viagem

Com quem costuma viajar? Quando constuma viajar?

Quantos dias constumam durar suas viagens?

35,6%

30,1%

29,4%

21,1%

11,2%

2,7%

Cônjuge

Filhos

Outros parentes

Amigos

Sozinho

Em grupo (viagem organizada)

51,0%

38,3%

8,2%

9,2%

Nas férias

Feriados/recessos

Finais de semana normais

Dias de semana

44,9%
40,5%

13,1%

1,6%

Até uma

semana

De uma a

duas semanas

De duas as

quatro

semanas

Mais de um

mês
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31,1% não programam as viagens, 30,0% programam

com até um mês de antecedência e 21,9% de um a três

meses antes. Já as compras e reservas ocorrem,

geralmente, com até uma semana de antecedência para

46,0% dos consumidores.

Em geral, 80,2% dos consumidores viajam por conta

própria, 16,3% compram pacotes turísticos e 3,5% viajam

pela empresa.

Com quanto tempo de antecedência você costuma 

programar suas viagens?

Com quanto tempo de antecedência costuma tomar 

providências para a viagem: compras, reservas, etc?

Normalmente compra pacotes turísticos ou viaja por conta 

própria fazendo o seu próprio roteiro?

Preparação para a viagem

31,1% 30,0%

21,9%

10,3%

6,8%

Não

programa

Até 1 mês Entre 1 e 3

meses

Entre 3 e 6

meses

Mais de 6

meses

46,0%

29,0%

20,0%

2,7% 2,3%

Até uma

semana

Entre 1

semana e 1

mês

Entre 1 e 3

meses

Entre 3 e 6

meses

Mais de 6

meses

16,3%

80,2%

3,5%

Compra pacotes

turísticos

Viaja por conta própria

Viaja pela empresa

________________________________________________________________________________ 10



Perfil do Turista Belo-horizontino - 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos

Que tipo de transporte você mais utiliza para fazer 

viagens?

Os consumidores costumam se hospedar, principalmente, em hotéis (28,8%) e casas alugadas (24,2%). O tipo de

transporte mais utilizado é o automóvel/carro (40,9%) e em segundo lugar ônibus/vans (35,7%).

Hospedagem e transporte

Onde costuma se hospedar?

37,6%

28,8%

24,2%

7,4%1,1%0,8%

Casa de amigos/familiares

Hotel

Casa alugada/lugar

alugado
Pousada

Propriedade da família

Hostel

40,9%

35,7%

22,6%

0,6%0,3%0,0%

Automóvel/carro

Ônibus/vans

Avião

Motocicleta

Trem

Caminhão

________________________________________________________________________________ 11



Perfil do Turista Belo-horizontino - 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos

No que diz respeito a quantidade de viagens que você faz, diria que: 

No que diz respeito a quantidade de viagens, 73,8% fazem menos do que gostariam, 22,3% acreditam que fazem a

quantidade suficiente e 3,9% fazem mais do que gostariam.

Satisfação com a frenquência de viagens

73,8%

22,3%

3,9%

Faz menos do que gostaria

Faz a quantidade suficiente

Faz mais viagens do que

gostaria
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Guilherme Lucas Moreira Dias Almeida

Elisa Castro da Mata Ferreira

Dayanne Jéssica da Silva Mendes

Daylla Themis Vilefort Campos Sato
Joyce do Nascimento Silva
Sabrina Cristina Sousa Santos
Sara Angela dos Santos

Lara Oliveira Lopes

Danilo Menezes Manna

Milena Teixeira Soares

Metodologia

A metodologia utilizada para a pesquisa foi aplicação de questionários (survey). Para a coleta de dados, foi aplicado questionário estruturado em uma

amostra dos consumidores do município de Belo Horizonte, com cotas proporcionais de acordo com sexo, grupo de idade e regionais (Barreiro, Centro-Sul,

Leste, Oeste, Nordeste, Noroeste, Norte, Pampulha e Venda Nova). As cotas de sexo e idade, estratificadas por regiões de Belo Horizonte foram baseadas no

Censo 2010 do IBGE. Foram entrevistadas 402 pessoas, no período de 22 a 30 de março de 2017. As entrevistas foram individuais e o intervalo de confiança da

amostra foi de 97%, com uma margem de 5,0 pontos percentuais dos resultados.

Equipe Técnica

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

do Estado de Minas Gerais. 

Rua Curitiba, 561,  Centro,  Belo Horizonte, MG.

CEP 30170-120 | TEL + 55 31 3270 3324 

economia@fecomerciomg.org.br | www.fecomerciomg.org.br

Estudos Econômicos

Este material está liberado para reprodução,

responsabilizando-se o usuário integralmente e a qualquer

tempo pela adequada utilização das informações, estando

ciente de que pode vir a ser responsabilizado por danos morais e

materiais decorrentes do uso, reprodução ou divulgação

indevida, isentando a Fecomércio MG de qualquer

responsabilidade a esse respeito.

Responsável

Analista de Pesquisa

Assistente Administrativo

Por fim, fica o usuário ciente da obrigatoriedade de, por

ocasião da eventual divulgação das referidas informações,

mencionar a Fecomércio MG como fonte de informação.

Jovem Aprendiz

Pesquisadores

Núcleo de Turismo

Coordenador

Analista de Turismo
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