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Em julho de 2021 a ACASP realizou pesquisa de demanda com mais de 300 turístas
O objetivo é reunir  informações que que possam ajudar os setores público e privado a 
definir estratégias e tomar decisões frente ao perfil e comportamento do turista 
identificados.

Pesquisa ACASP de Demanda Turística

A pesquisa levantou informações sobre o motivo da visita, local de onde veio, como soube 
do destino, e principalmente saber que está hospedado e quem não está e porque, além de 
saber o que visitou na cidade. 

A ação faz parte do Programa DL Águas de São Pedro que reúne projetos que estão sendo 
implementados no município e cujos parceiros além da ACASP são o COMTUR, Associação 
plantando Sonhos e a Prefeitura Municipal. 
Mais Informações sobre o Programa podem ser acessadas em:
https://desenvolvimentolocal.com/aguas-de-sao-pedro/

https://desenvolvimentolocal.com/aguas-de-sao-pedro/
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Outros

32% - Vem a passeio, fazer Turismo

10% - Para conhecer a cidade

9% - Porque mora perto

8% - Amigos - Família

5% - Águas medicinais – Banho

5%  - Descanso

Qual o motivo que o trouxe a Águas de São Pedro?

Quase 60 % dos respondentes não tinha 
uma escolha específica de serviço ou 
atrativo, denotam ser motivados pelo 

passeio em si ou visita familiar
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Sempre vem

Outros 2% dos respondentes vem por causa da gastronomia e 

ninguém respondeu sobre compras no comércio, o que 

esses dados podem querer dizer sobre a oferta do comércio? 

Qual o motivo que o trouxe a Águas de São Pedro?

Foi feita menção somente de um atrativo.

As águas medicinais e os banhos o que denota um destino 

com  falta de identidade

Os dados caracterizam um visitante com intenção de 

conhecer o município como destino e atrativos ou compras 

não são o seu principal objetivo no passeio 
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Ao todo vieram pessoas de 74 municípios diferentes 

o que denota uma grande variedade de emissores 

De onde veio?

Destaque para os municípios de Piracicaba 22% e

São Paulo 16%  de onde vieram 36% dos visitantes e 

40% vieram de 44 outros municípios

Pode ser uma oportunidade divulgar mais o destino 

na região de até 100 km aproveitando a tendência 

apontada por especialistas sobre o crescimento do 

turismo regional
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56 %

23%

12% 3% 2%

Como ficou sabendo do Destino?

Mais da metade das pessoas diz que já 
conhecia o destino e 23% conheceram por 

amigos ou família. 

Considerando pesquisas que apontam que 
95% dos turistas procuram os destinos 

pela internet poderá ser importante 
investir em mídias sociais para divulgar o 

destino  

No atrativo Thermas que circulam 
milhares de visitantes pode ser igualmente 

importante divulgar o destino 
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67 responderam: A cidade em Geral,
44 Natureza e paisagem,
42 Calma e Clima,
27 Atrações,
26 Águas medicinais,
18 Praças, fonte, parques,
12 Gastronomia
10 Comercio

Dos 311 respondentes

As 4 primeiras escolhas representam 57 % 
as Águas representam 8%, 

Praças  6%, Gastronomia  4% e Comercio 3%

O que mais gostou na cidade?

➢ 33% vinculam a sua 
escolha à Natureza, 

Clima e Parques,
enquanto que 8% às 
Águas medicinais.

➢ O dado denota falta 
de identidade com 

as Águas ou 
identidade com 

áreas verdes, cidade 
Jardim

➢ Pode ser importante 
posicionar uma 

marca para o 
destino
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Sim Talvez

88%

22%

Pensa em retornar à cidade?

88% pensa em retornar à cidade e não 
houve nenhuma resposta negativa. 22% 

diz que talvez voltaria

Investir em excelência no atendimento e 
buscar encantar o cliente  podem motivar 
os que tem dúvidas a retornar ao destino
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Sim Não

76%

22%

Foi ou vai visitar outra cidade na região?

76 % diz que foi ou vai visitar outra cidade na região

O dado confirma tendência apontada por especialistas de 

que o turismo regional está em pleno crescimento

Se pesquisados, visitantes de outros municípios devem 
apontar alto índice de visitação à região.

A possibilidade, confirma a importância de investir em 
divulgação na região até 100 Km
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Ipeuna Os destinos mais 

visitados pelos 

visitantes na região 

foram:

➢ São Pedro

➢ Piracicaba

➢ Brotas

➢ Charqueada 

Cidades mais visitadas na região?
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46%

28%

13%

10%

3%

Proximidade

Passar o dia

Em outra
cidade

Qual o motivo para não estar hospedado?

Somados os que moram próximo e os que vem passar o dia somam 74%

Pelo grande volume pode ser oportunidade  para o setor de hospedagem oferecer 

promoção em dias de semana para estimular os visitantes que estão nessa categoria 

72%

28%

Está hospedado?

Não

Sim
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A pesquisa mostra que o que motiva a grande maioria dos turistas e visitantes é passear no município de forma 

geral e não para visitar um atrativo específico

Foi feita menção somente de um atrativo que foi  conhecer as águas medicinais e os banhos o que denota um 

destino com  falta de identidade

O setor gastronômico é procurado por uma pequena porcentagem de turistas e visitantes e comercio é muito 

pouco mencionado na motivação das pessoas

Quanto à origem dos turistas e visitantes destacam-se os municípios de Piracicaba 22% e São Paulo 16%  do 

total. Verifica-se que pessoas vem de diferentes municípios atingindo o número de 74 nesta pesquisa. Esse 

dado indica a movimentação no entorno ao turismo regional

Conclusão da Pesquisa
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Conclusão da Pesquisa

Quanto à pergunta de como ficou sabendo do destino, mais da metade das pessoas diz que já conhecia e 23% 

conheceram por meio de amigos ou família.  Internet aparece com  12% das respostas o que indica 

necessidade de investimento por parte do setor privado e público em divulgação dos atrativos do município

Sobre o que gostou mais na cidade é a Natureza, o Clima e Parques e Praças que somam 33% das 

escolhas. Enquanto que as Águas medicinais são apontadas por 8% dos entrevistados. As áreas 

verdes e o clima chamam mais atenção do que as Águas medicinais, considerado o principal atrativo 

do município pelo “trade” do turismo. Novamente denota uma falta de identidade ou dificuldade do 

município posicionar uma marca
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Quando perguntado sobre se pensa voltar à cidade 88% responde de forma positiva 22% diz que talvez 

voltaria. Não aparece uma resposta negativa para esta questão em que pode se avaliar se o setor privado e 

público investirem em excelência no atendimento e buscar encantar o cliente  podem motivar os que tem 

dúvidas a retornar ao destino

Conclusão da Pesquisa

Além de Águas a pesquisa aponta que 76 % diz que foi ou vai visitar outra cidade na região

O dado confirma tendência apontada por especialistas de que o turismo regional está em pleno 

crescimento e por isso pode valer a pena divulgar o destino na região, no entorno de até 100 km

Os destinos mais visitados pelos visitantes na região foram: São Pedro, Piracicaba, Brotas e 

Charqueada 
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Quando perguntado sobre se pensa voltar à cidade 88% responde de forma positiva 22% diz que talvez 

voltaria. Não aparece uma resposta negativa para esta questão em que pode se avaliar se o setor privado e 

público investirem em excelência no atendimento e buscar encantar o cliente  podem motivar os que tem 

dúvidas a retornar ao destino

A pesquisa também apontou que 72% dos entrevistados não fica hospedado e entre as principais razões é 

porque moram perto ou vem passar o dia. Pode ser oportuno os meios de hospedagem articulados com outros 

serviços possam oferecer algum tipo de ação ou promoção que estimulem os visitantes a pernoitar e consumir 

mais no destino. 

Conclusão da Pesquisa

O Estudo revela que o destino pode investir no desenvolvimento de uma identidade, de uma marca que seja. 

fortemente divulgada principalmente na região no entorno de até 100 Km. O setor privado e público buscarem 

excelência no atendimento poderá favorecer a vinda e permanência de Turístas. E para o comércio os dados 

sinalizam a necessidade de inovar, seja com produto, atendimento ou outras ações que possam chamar mais a 

atenção do turista. 


