
PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA

ÁGUAS DE SÃO PEDRO

➢ 315 entrevistas

➢ Erro amostral 4,4%

➢ Nível de confiança 90% 
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;;;;;

APOIO 



PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA 

65%

50%
25%

▪ Conhecer o perfil do turista e entender as suas 

demandas por meio da coleta e análise de 

informações pode ajudar gestores públicos e 

privados na tomada de decisões

▪ Utilizar o conhecimento para mudar, para 

transformar situações adversas em oportunidades e 

prosperidade é fazer uso da inteligência
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É importante lembrar que toda pesquisa é um retrato 

de um período específico em que devem ser 

consideradas diversas influencias, como por exemplo: 

sazonalidade, mudanças climáticas, problemas de 

saúde pública, crise econômica, entre outros
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• Esta pesquisa coletou dados no período de 10 a 25/07/2021 e 

retrata somente esse período. 

• Novas pesquisas podem ser realizadas para analisar e 

comparar em novos períodos e novos contextos, mudanças 

no comportamento do turista e nos indicadores econômicos 

e sociais da cidade

• Nesta pesquisa fazemos alguns comparativos com a Pesquisa 

de Demanda de Águas de São Pedro de 2018
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A seguir os resultados da pesquisa a partir das análises 

dos dados coletados de cada pergunta e do contexto 

local e temporal em que foi realizado o levantamento.

Somado a outros estudos pode gerar conhecimento 

importante para o desenvolvimento do turismo da cidade

PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA



Piracicaba

22%

São Paulo

18%

4 %

Rio Claro
São Pedro

3,5 %

Campinas 
Limeira
São Carlos

DE ONDE VEM O TURISTA

50 %
dos turistas são da 

região

4 %

3,5 %
3,5 %

São Paulo costuma ser o principal emissor
Em 2021 Piracicaba tomou o primeiro lugar

32 %
de inúmeras 

outras cidades

22%

13%
3%

Em 2018



PRINCIPAIS MOTIVOS DA VISITA 

➢ Os demais motivos não ultrapassam o 5%

➢ Os dados demonstram que é a cidade em si que atrae o turista e os

números não evidenciam nenhum outro atrativo como destaque

Passeio



➢ Águas nasceu de um projeto original como cidade jardim.  Manter, ampliar, cuidar e mostrar a 

cidade como “Cidade Jardim” pode ser uma das identidades territorias a ser explorada

➢ A outra identidade territorial poderia ser as Águas medicinais

PRINCIPAIS MOTIVOS DA VISITA

➢ Serviços complementares como gastronomia não se mostraram relevantes

em 2021. 

➢ Pode indicar necessidade de renovar a oferta ou ainda melhorar a 

qualidade dos serviços
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2018 2021

DE QUE FORMA FICOU SABENDO DE ÁGUAS

➢ Os dados indicam que a família e amigos têm

forte influência na vinda de pessoas à cidade.  

Intensificar a divulgação interna da 

programação de eventos e da gastronomia

pode atrair mais consumidores turístas

➢ Sugere-se investir mais na divulgação

em mídias sociais. É baixo o número

de turísitas que procuram o destino

por esse meio
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DO QUE MAIS GOSTOU

Banhos / Águas

➢ 20 % das pessoas gostaram de tudo o que 

viram, 10% apontaram a tranquilidade e 

outros 10% o ambiente

➢ Apenas 1% Banhos e Águas e os demais

itens pouco pontuaram

➢ Reforça a ideia de que as pessoas são

atraídas pela cidade em sí

➢ Pensar em atrativo de maior relevância

pode ser importante para atrair e manter

maior número de turistas na cidade



VISITOU OUTRAS CIDADES

76 % iria visitar outra(s) 
cidade(s) além de Águas

Além de Águas os 3 destinos que 
as pessoas pretendiam visitar 
foram São Pedro, Piracicaba e 
Brotas

72% não estavam hospedados 
porque moram perto ou ficam 
em casa de parentes ou amigos 

55% dos hospedes eram casais 
sem filhos, 15% com um e 5% 
com dois filhos

HOSPEDAGEM

Voltaria à 
cidade 88%

Talvez



Tendência no aumento do Turismo Regional 

Os dados 
consolidam a 
tendência do 
turismo regional

As pessoas estão 
viajando a locais 
mais próximos

Se isto não anima os meios de 
hospedagem por outro lado 
pode ser uma oportunidade 
para o setor de alimentos e 

bebidas

Porém aumentando a 
concorrência regional  é 
preciso diferenciar-se na 
oferta e na qualidade dos 

produtos e serviços

CONSIDERAÇÕES



Dados de 2018 e 2021 reafirmam que as pessoas visitam Águas 
por causa do ambiente, natureza, tranquilidade. 

A expressão “eu gosto de visitar a cidade” é recorrente

Outras atividades são consideradas complementares. O que 
indicam que não são atrativos apenas um lazer

O SPA Termal é muito pouco citado nas pesquisas. Por serem as 
Águas um elemento raro e que referencia a identidade do 

território, é preciso definir um projeto estratégico para efetivar 
esse equipamento como atrativo turístico

Cidade como atrativo

CONSIDERAÇÕES



OUTRA SUGESTÕES

Investir no planejamento de atrativos que se sustentem a longo prazo
1. A cidade, apontada como o que efetivamente atrai o turista, deve ser mantida 
impecável, ação de responsabilidade de todos, poder público e comunidade

2. Reformar e manter o SPA Thermal, melhorar o serviço de atendimento e 
divulgar o benefício que as águas medicinais trazem à saúde pode evidenciar um 
atrativo diferenciado dos demais municípios

3. Ampliar atividades culturais de alta performance podem ajudar atrair e manter 
um turista mais exigente e que busca diferenciais

Talvez

Gastronomia
A cidade denota ter aumentado a oferta mas o turista não faz nenhuma 
menção de destaque na pesquisa. Criar novos produtos e praticar um 
atendimento exemplar poderão despertar maior atenção



ACASP –ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO

CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Talvez


