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Introdução	

A	Pesquisa	de	identificação	do	perfil	dos	diferentes	tipos	de	turistas	de	negócios	e	eventos	em	

Maceió	é	um	levantamento	primário	dos	hábitos	de	consumo,	características	socioeconômicas	

e	 preferências	 por	 produtos	 e	 serviços	 turísticos	 dos	 turistas	 que	 visitam	 a	 capital	 alagoana	

tendo	como	motivação	principal	a	realização	de	negócios	ou	a	participação	em	eventos.	

Essa	pesquisa	é	fruto	da	parceria	público	–	privada	existente	em	Maceió	que	busca	identificar	

as	principais	necessidades	e	possíveis	soluções	para	o	desenvolvimento	do	turismo.	

Em	2015,	a	Prefeitura	Municipal	de	Maceió,	por	meio	da	SEMPTUR	–	Secretaria	Municipal	de	

Promoção	 do	 Turismo	 e	 empresários	 do	 setor	 de	 turismo	 por	 meio	 do	 MC&VB	 –	 Maceió	

Convention	&	 Visitors	 Bureau	 firmaram	 uma	 parceria	 inédita	 com	 o	 objetivo	 de	 fomentar	 o	

turismo	de	negócios	na	cidade.	

Dentro	dessa	parceria,	a	partir	da	falta	de	informações	detalhadas	sobre	o	turista	de	negócios	e	

eventos	em	Maceió,	o	MC&VB	encomendou	esse	primeiro	estudo,	que	estratifica	os	diferentes	

tipos	 de	 turistas	 para	 identificar	 prioritariamente	 perfis	 e	 eventuais	 diferenças	 e/	 ou	

similaridades,	se	relevantes.	

Existente	 desde	 1997,	 o	 MC&VB	 –	 é	 uma	 fundação	 sem	 fins	 lucrativos,	 que	 atua	 junto	 à	

iniciativa	 pública	 e	 privada,	 com	 a	 finalidade	 de	 apoiar	 a	 captação	 e	 realização	 de	 eventos,	

estimulando	 o	 fluxo	 turístico	 nos	 meses	 de	 média	 e	 baixa	 	 temporada	 do	 lazer	 (março	 a	

novembro)	e	gerando	negócios	para	as	empresas	mantenedoras1.		

Segundo	o	Ministério	do	Turismo2,	turismo	de	Negócios	&	Eventos	compreende	o	conjunto	de	

atividades	 turísticas	 decorrentes	 dos	 encontros	 de	 interesse	 profissional,	 associativo,	

institucional,	de	caráter	comercial,	promocional,	técnico,	científico	e	social.	

O	segmento	do	Turismo	de	Negócios	&	Eventos	se	caracteriza	pela	sua	transversalidade	e	alta	

rentabilidade,	 uma	 vez	 que	 esse	 tipo	de	 turista	 apresenta	maior	 gasto	médio	 em	 relação	 ao	

turista	de	lazer.	Muitas	vezes,	a	atratividade	cultural	e/ou	natural	de	um	destino	turístico	pode	

favorecê-lo	na	escolha	como	um	destino	de	eventos	estimulando	maior	permanência	do	turista	

																																																								
1 Site	Maceió	Conventión:	http://www.maceioconvention.com.br/quem-somos/	Pesquisa	realizada	em	junho	de	2015. 
2 BRASIL. Ministério	do	Turismo	–	Turismo	de	Negócios	e	Eventos:	Orientações	Básicas.	Brasília,	2010. 
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no	destino	e	contribuindo	com	a	movimentação	de	divisas	(BRASIL,	2010).	Já	no	caso	daquele	

que	 vem	 à	 cidade	 para	 negócios,	 a	 hipótese	 é	 que	 esses	 fatores	 tem	 menor	 ou	 nenhuma	

influência.	

No	âmbito	deste	segmento,	estão	inseridos	congressos,	missões	empresariais,	visitas	técnicas,	

viagens	 corporativas,	 feiras,	 convenções,	 dentre	 outros.	 Internacionalmente,	 utiliza-se	 a	 sigla	

MICE	 –	 Meeting,	 Incentive,	 Congress	 and	 Exhibition	 –	 	 reuniões,	 incentivos,	 congressos	 e	

exposições	–	para	designar	essa	gama	de	atividades.	Dentre	elas,	para	os	Convention	&	Visitors	

Bureau,	 são	 os	 congressos	 que	 possuem	maiores	 possibilidades	 de	 atração	 para	 os	 destinos	

que	representam.		Isso	porque	a	maioria	deles	são	itinerantes	e	deslocam-se	por	várias	cidades	

em	suas	diferentes	edições.	Assim	sendo,	podem	ser	captados	(	atraídos).	

Os	 congressos	 se	 caracterizam	 por	 serem	 eventos	 promovidos	 por	 organizações	 não	

governamentais,	 de	 grande	 complexidade	 e	 de	 maior	 porte	 (geralmente	 acima	 de	 200	

pessoas).	São		compostos	por		conferências,	mesas	redondas,	simpósios,	cursos	distribuídos	em	

salas	 simultâneas	 e	 frequentemente	 acompanhados	 de	 áreas	 de	 exposição	 com	estandes	 de	

patrocinadores.	 E	 é	 justamente	 essa	 	 complexidade	 que	 os	 torna	 ainda	 mais	 interessantes,	

visto	 que	 os	 Conventions	 &	 Visitors	 Bureaus	 podem	 gerar	 negócios	 para	 um	 número	muito	

maior	 de	 associados	 se	 comparados	 aos	 eventos	 corporativos	 (convenções),	 incentivos	 ou	

visitas	técnicas.	

Por	sua	vez,	as	reuniões	–	representadas	pela	letra	M	do	acrônimo	MICE	–	podem	ser	definidas	

como	viagens	para	realização	de	atividades	profissionais:	fechamento	de	contratos,	prospecção	

de	clientes,	divulgação	de	produtos	e	serviços,	entre	outras.		Usualmente	são	individuais,	e	os	

turistas,		independentes,	o	que	gera	grande	dificuldade	no	seu	mapeamento	e	caracterização.	

Já	 as	 atividades	 de	 incentivo	 são	 aquelas	 decorrentes	 de	 premiação	 por	 bons	 resultados	

obtidos	por	colaboradores	ou	clientes	à	empresa.	Usualmente	trata-se	de	grupos	pequenos,	de	

50	a	100	pessoas.		

Finalmente,	as	feiras	de	negócios		são	exposições	de	produtos	e	serviços	de	um	setor	para	fins	

de	 divulgação	 ou	 comercialização.	 São	 os	 eventos	 mais	 complexos,	 utilizando	 grandes	

estruturas	e	mobilizam	milhares	de	pessoas,	por	 isso	 requerem	espaços,	 logísticas	e	 serviços	

em	 volumosas	 quantidades.	 Por	 esse	 motivo,	 são	 realizadas	 em	 grandes	 cidades	 e	
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principalmente,	onde	está	concentrado	o	maior	mercado	consumidor,	ou,	em	alguns	casos,	os	

fornecedores.	 Diferentemente	 dos	 congressos,	 e	 pelos	 motivos	 antes	 expostos,	 raramente	

deslocam-se	de	um	destino	para	outro.	

No	 Brasil,	 o	 segmento	 de	 Turismo	 de	 Negócios	 &	 Eventos	 vem	 apresentando	 números	

expressivos,	 resultado	 da	 soma	 de	 investimentos	 em	 infraestrutura	 e	 equipamentos	 para	 o	

setor		e	dos	esforços	de	promoção	internacional.		

Alguns	dos	resultados	podem	ser	verificados	no	posicionamento	atual	do	Brasil	no	Ranking	da	

International	Congress	&	Convention	Association	(ICCA),	importante	entidade	do	segmento	que	

analisa	desempenho	desta	 indústria	no	mundo	e	apoia	o	 setor,	disponibilizando	 informações	

estratégicas	para	atuação	de	um	destino	neste	segmento	específico.		

Em	dez	anos,	os	congressos	realizados	no	Brasil	registraram	um	aumento	de	408%.	Conforme	

os	dados	divulgados	em	maio	de	2014	pela	ICCA,	entre	2003	e	2013,	o	total	de	eventos	passou	

de	62	para	315.	No	mesmo	período,	o	número	de	cidades	que	sediaram	esse	tipo	de	eventos	

subiu	 145%,	 passando	 de	 22	 para	 54.	 O	 ranking	 divulgado	mostra	 que	 o	 Brasil	 permaneceu	

entre	os	dez	países	que	mais	recebem	congressos	associativos.	(	ICCA,	2014)	

Outro	ponto	que	merece	destaque,	é	uma	distinção	entre	os	gastos	e	a	permanência	entre	um	

turista	 de	 lazer	 e	 um	 de	 negócios.	 A	 “Pesquisa	 do	 Impacto	 Econômico	 dos	 Eventos	

Internacionais	 realizados	no	Brasil”	 realizada	pela	 EMBRATUR	e	 Fundação	Getúlio	Vargas	em	

2014	mostram	que	o	turista	de	negócios	gasta	quatro	vezes	mais	no	país	que	o	turista	de	lazer.	

Enquanto	o	gasto	médio	diário	do	turista	de	eventos	no	Brasil	é	de	US$	304,57,	o	do	turista	de	

lazer	gira	em	torno	de	U$	73,77.	

Maceió,	 além	 de	 ser	 uma	 cidade	 de	 excelência	 para	 o	 turismo	 de	 lazer,	 é	 sede	 de	 uma	

quantidade	significativa	de	eventos,	em	especial	os	congressos.	Ë	destino	usual	também	para	

os		turistas	que	chegam	com	o	objetivo	de	realizar	atividades	profissionais	diversas.		

Por	 outro	 lado,	 são	 poucas	 as	 feiras	 de	 negócios	 com	 abrangência	 regional,	 nacional	 ou	

internacional,	ou	seja,	as	que	conseguem	proporcionar	impacto	relevante	no	fluxo	turístico.	Em	

relação	 às	 viagens	 de	 incentivo,	 até	 o	 momento	 não	 foram	 encontrados	 mapeamentos	 de	

dados	ou	outras	informações	que	permitam	afirmar	o	real	impacto	dessa	atividade	na	dinâmica	

da	atividade	local.		
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A	 inexistência	 de	 dados	 e	 informações	 específicas	 sobre	 os	 turistas	 com	 motivações	

profissionais,	 tanto	 em	 Maceió,	 quanto	 em	 outros	 municípios	 e/ou	 destinos	 turísticos	

brasileiros,	 dificulta	 o	 planejamento	 e	 o	 ordenamento	 do	 turismo	 de	 negócios,	 que	 engloba	

uma	ampla	cadeia	de	valor.	Nesse	caso,	um	melhor	entendimento	do	perfil	da	demanda,	suas	

necessidades	e	expectativas,	certamente	contribui	com	uma	melhor	distribuição	dos	benefícios	

dos	 negócios	 e	 dos	 eventos,	 promovendo	 também	 a	 sustentabilidade	 desse	 segmento	 que	

tanto	 favorece	 o	 turismo,	 apesar	 da	 escassez	 de	 dados	 sistematizados	 sobre	 seus	 impactos.	

Esse	foi	o	fator	gerador	do	presente	estudo.	

Objetivo	da	Pesquisa:		

Identificar	 características	 socioeconômicas,	 hábitos	 de	 compra	 e	 utilização	 de	 produtos	 e	

serviços	 utilizados	 pelos	 principais	 tipos	 de	 turistas	 cuja	motivação	 para	 a	 viagem	 à	Maceió	

tenha	sido	vinculada	à	realização	de		negócios	e	eventos.	

Metodologia	do	Estudo	

O	estudo	do	Perfil	do	Turistas	de	Negócios	e	Eventos	de	Maceió	foi	realizado	entre	outubro	de	

2015	 e	 fevereiro	 de	 2016,	 com	 uma	 amostra	 de	 400	 entrevistados.	 As	 pesquisas	 foram	

direcionadas	aos	turistas,	ou	seja,	viajantes	que	efetivamente	pernoitaram	em	Maceió,	e	cuja	

motivação	 principal	 da	 viagem	 foi	 	 profissional.	 A	 amostra	 foi	 dividida	 em	 três	 categorias	

básicas:	

• Turistas	 de	 negócios	 –	 viajantes	 presentes	 na	 cidade	 para	 fechamento	 de	 contratos,	

prospecção	de	clientes,	treinamento,	consultorias,	etc.	

• Turistas	de	congressos	–	participantes	de	eventos	do	tipo	congressos	(não	incluindo-se	

nesse	 grupo	 pessoas	 da	 organização,	 convidados,	 palestrantes	 ou	 expositores	 do	

mesmo).	

• Expositores	de	congressos		-	profissionais	responsáveis	pelo	atendimento	dos	estandes	

instalados	 em	 áreas	 de	 comercialização	 de	 produtos	 ou	 serviços	 integrantes	 de	

congressos.	

Essas	categorias	foram	definidas	como	os	três	principais	tipos	de	turistas	que	chegam	a	Maceió	

com	 motivações	 profissionais,	 conforme	 já	 comentado	 anteriormente.	 A	 estratificação	 foi	
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motivada	 pela	 possibilidade	 de	 entendimento	 de	 suas	 necessidades	 individuais	 e	 pela	

possibilidade	 de	 	 comparação	 dos	 resultados	 entre	 os	 diferentes	 grupos,	 se	 relevantes,	

evidenciando	assim	fatores	a	serem	levados	em	conta	na	sensibilização	desses	clientes	para	a	

compra	ou	para	o	melhor	atendimento	da	suas	necessidades	e	expectativas.				

Figura	01:	Número	de	Entrevistas	por	Categoria	

Categoria	 Período	de	entrevistas	 Quantidade	de	

Entrevistados	

Turistas	de	Congressos	 Out/2015	a	Nov/2015	 233	

Expositores	de	Congressos	 Out/2015	a	Nov/2015	 30	

Turistas	de	Negócios	(Hotel	e	Aeroporto)	 Nov/2015	a	Fev/2016	 137	

Total	 	 400	

Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	

Na	 figura	 anterior	 podem	 ser	 percebidas	 as	 diferenças	 nas	 quantidades	 dos	 questionários	

aplicados,	 de	 acordo	 com	 os	 diferentes	 perfis	 de	 turistas.	 Essa	 distribuição	 foi	 intencional	

amparada	nos	seguintes	motivos:	

• os	 congressos	 constituem-se	 o	 foco	 principal	 de	 atuação	 do	 MC&VB	 e	 seus	

participantes	constituem	a	maioria	dos	entrevistados;	

• no	período	de	aplicação	da	pesquisa,	congressos	importantes	e	diversificados	estavam	

ocorrendo	 em	Maceió	 e	 pelo	 seu	 caráter	 de	 ocorrência	 única,	 optou-se	 pelo	 pleno	

aproveitamento	dessas	oportunidades;	

• os	 turistas	de	negócios	 constituem-se	o	 segundo	grupo	mais	 relevante	do	MICE	para	

Maceió	e	especificamente	sobre	esse	perfil	de	visitantes,	não	há	dados	nacionais	que	

possam	subsidiar	qualquer	tomada	de	decisão;	

• a	inclusão	da	aplicação	dos	expositores	foi	realizada	a	título	de	pre-	teste	para	verificar	

se	 dados	 diferentes	 daqueles	 dos	 congressistas	 poderiam	 ser	 obtidos	 de	 modo	 que	

justificassem	a	ampliação	da	amostra	em	pesquisas	futuras.	

A	aplicação	dos	questionários	foi	realizada	por	pesquisadores	especialistas,	com	graduação	em	

curso	superior	e	treinamento	específico	sobre	o	instrumento	e	os	objetivos	da	pesquisa.		
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Os	turistas	e	expositores	de	eventos	foram	entrevistados	em	três	eventos	diferentes,	a	partir	

de	 uma	 abordagem	 discreta,	 apenas	 nos	 momentos	 em	 que	 não	 comprometessem	 os	

resultados	de	suas	participações	nos	mesmos:	

• Participantes:	Abordagem	nas	filas	de	credenciamento,	antes	do	início	das	atividades	e	

durante	os	intervalos,	tanto	dentro	das	salas	quanto	nas	áreas	comuns;	

• Expositores:	durante	o	horário	de	atividades	nas	salas	de	palestras	em	que	há	pouca	

circulação	de	público	na	área	de	exposição.	

A	 expectativa	 era	 realizar	 100	 entrevistas	 em	 cada	 evento,	 incluindo	 participantes	 e	

expositores.	No	entanto,	o	perfil	dos	eventos	selecionados,	o	número	total	de	participantes	e	

sua	disponibilidade	para	 responder	 as	 pesquisas	 comprometeu	esse	planejamento	 inicial.	 Ao	

todo	 foram	 aplicados	 263	 questionários,	 divididos	 entre	 participantes	 e	 expositores	 nos	 três	

eventos:	

Figura	02:	Número	de	Questionários	Aplicados	por	Evento	

Evento	 Período	 Local	de	

Realização	

Participantes	

entrevistados	

Expositores	

entrevistados	

Congresso	Nordestino	de	
Neurocirurgia		

21	a	24	de	
outubro/2015	

Hotel	Jatiúca	 57	 7	

Congresso	Brasileiro	de	
Informática	na	Educação	

26	a	30	de	
outubro/2015	

Centro	de	
Convenções	

102	 2	

21o	Encontro	Anual	da	
SBOE	-	Sociedade	Brasileira	
de	Odontologia	Estética	

10	a	14	de	
novembro/2015	

Ritz	Lagoa	da	
Anta	

74	 21	

Subtotal	 233	 30	

Total	 263	

Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	

	

Os	turistas	de	negócios	foram	entrevistados	em	hotéis	e	no	aeroporto	de	Maceió,	entre	os	dias	

13	de	novembro	de	2015	e	04	de	fevereiro	de	2016.	Nesse	período,	não	houve	aplicação	nas	

últimas	 semanas	 de	 dezembro	 e	 nas	 primeiras	 semanas	 de	 janeiro	 porque	 o	 movimento	

turístico	 da	 cidade	 passa	 a	 ser	 quase	 que	 exclusivamente	 com	 fins	 de	 lazer,	 dificultando	 a	

identificação	dos	turistas	de	negócios.	Para	essa	aplicação,	foram	excluídos	também	os	turistas	

que	 declararam	 que	 a	 viagem	 teve	 como	motivação	 principal	 a	 participação	 em	 feiras	 e/ou	

eventos.		
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A	 abordagem	no	 aeroportos	 foi	 dentro	 da	 sala	 de	 embarque,	 com	 autorização	 específica	 da	

Infraero,	 apenas	 em	 dias	 de	 semana.	 Nos	 hotéis	 (Radisson	 e	 Maceió	 Atlantic	 Suites)	 a	

abordagem	 foi	 na	 recepção	 com	 entrevistas	 diretas	 realizadas	 no	 período	 da	 manhã,	 no	

momento	 em	 que	 os	 hóspedes	 aguardavam	 transporte	 para	 seus	 compromissos.	 Além	 das	

entrevistas,	alguns	formulários	de	pesquisa	foram	entregues	em	formato	impresso,	junto	com	

uma	carta	de	sensibilização	contendo	o	QR	code	de	acesso	à	pesquisa	para	que	os	hóspedes	

pudessem	responder	em	horário	mais	conveniente	e	devolver	preenchido	de	 forma	 impressa	

na	recepção	ou	online.		

Dados	Amostrais	

Considerando	 que	 não	 foram	 encontrados	 dados	 confiáveis	 que	 permitissem	 estimar	 o	

universo	 total	de	 turista	que	se	deslocam	a	Maceió	por	motivos	profissionais,	não	há	cálculo	

amostral	 ou	 rigor	 estatístico	 que	 permita	 estabelecer	 com	 segurança	 a	margem	 de	 erro	 e	 o	

intervalo	de	confiança	desse	estudo.	

Além	disso,	 o	 número	de	 turistas	 que	desembarcam	em	Maceió	 supera	 os	milhões	 todos	 os	

anos,	já	que,	só	no	aeroporto	de	Maceió	desembarcaram	mais	986	mil	pessoas	em	2015,	entre	

os	vôos	nacionais	e	internacionais,	segundo	dados	da	Infraero.	

Nesse	 caso,	 com	 a	 amostra	 reduzida	 (apenas	 263	 turistas	 de	 eventos	 –	 participantes	 e	

expositores	 -	 e	 137	 turistas	 de	 negócios),	 a	 atual	 pesquisa	 tem	 caráter	 qualitativo	 e	

demonstrativo,	com	o	intuito	de	apontar	caminhos	e	direções	para	o	planejamento	do	setor	de	

negócios	 e	 eventos	 da	 capital,	 sendo	 insuficiente	 para	 apresentar	 resultados	 quantitativos	

conclusivos	sobre	o	comportamento	de	cada	um	dos	diferentes	tipos	de	turistas	considerados:	

• Turistas	participantes	de	eventos	

• Turistas	expositores	de	eventos	

• Turistas	de	negócios.		

Muito	 embora,	 na	 elaboração	da	metodologia	 se	 pretendesse	 unicamente	 verificar	 os	 dados	

individuais	de	cada	perfil	de	turistas	(participantes	de	congressos,	expositores	de	congressos	e	

turistas	 de	 negócios),	 a	 análise	 dos	 resultados	 desses	 grupos	 revelou	 ser	 interessante	 a	

apresentação	 dos	 dados	 de	 forma	 diferente	 do	 inicialmente	 planejado.	 Isso	 porque	 os	

resultados	obtidos	 junto	aos	participantes	e	aos	expositores	dos	congressos	foi	muito	similar,	
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não	justificando	a	sua	análise	de	forma	individual.	Além	disso,	as	diferenças	entre	esse	primeiro	

grupo	e	os	 turistas	de	negócios	 foram	muito	 significativas.	Até	então,	os	estudos	disponíveis	

sobre	os	turistas	MICE	sempre	os	haviam	tratado	com	um	único	perfil	e	a	pesquisa	evidenciou	

dois	perfis	e	comportamentos	distintos.	

Por	esse	motivo	optou-se	pela	apresentação	dos	dados	individuais	lado	a	lado.	E	muito	embora	

a	quantidade	de	entrevistados	fosse	diferente	(pois	a	comparação	não	era	o	propósito	inicial),	

o	 caminho	 escolhido	 foi	 a	 apresentação	 dos	 dados	 de	 forma	 sequencial	 para	 a	 melhor	

visualização	dessas	diferenças.	

Por	 outro	 lado,	 a	 amostra	 total	 consolidada	 dos	 três	 tipos	 é	 bastante	 significativa	 e	 seus	

resultados	 apontam,	 com	 segurança,	 como	 é	 o	 comportamento	 do	 turista	 de	 negócios	 de	

Maceió.	 Esses	 fatores	 tornam	 este	 estudo	 um	 importante	 instrumento	 para	 apoiar	 o	

planejamento	de	ações	que	possam	garantir	mais	sustentabilidade	a	esse	segmento	e	atender	

com	mais	eficiência	as	necessidades	dos	turistas	

Instrumentos	de	Pesquisa	Utilizados		e	aplicação	das	entrevistas	

	
Os	turistas	de	Negócios	e	Eventos	de	Maceió	foram	categorizados	em	três	perfis	diferentes	e,	

para	 cada	perfil,	um	 instrumento	de	pesquisa	diferente	 foi	elaborado,	 considerando	algumas	

características	específicas.		

A	 maioria	 das	 perguntas	 é	 comum	 a	 todos	 os	 formulários,	 o	 que	 permite	 realizar	 análises	

comparativas	entre	os	perfis	e	análises	consolidadas	de	todos.	As	principais	diferenças	entre	os	

questionários	estão	relacionadas	à	algum	aspecto	específico	de	cada	tipo	de	turista		

As	 partes	 comuns	 e	 os	 seus	 respectivos	 conteúdos	 principais	 estão	 sintetizados	 na	 figura	 a	

seguir.	As	questões	pontuais	serão	comentadas	nas	próximas	seções,	destinadas	à	abordagem		

individualizada	dos	instrumentos	de	pesquisa	de	cada	perfil	entrevistado.	
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Figura	03:	Estrutura	do	instrumento	de	Pesquisa		
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Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	

Formulário	–	Turistas	Participantes	Congressos		

	
Este	 	 formulário	 foi	 direcionado	 aos	 participantes	 de	 congressos.	 Constituído	 apenas	 pelo	

formulário	básico,	que	 contempla	unicamente	as	questões	 comuns	a	 todos	os	questionários.	

Deve	 ser	 ressaltado,	 no	 entanto,	 que	 as	 questões	 relacionadas	 aos	 hábitos	 de	 consumo	 de	

viagens	de	eventos	foram	realizadas	de	forma	geral,	considerando	toda	e	qualquer	viagem	de	

evento	 e	 não	 somente	 a	 viagem	 na	 qual	 respondeu	 os	 questionários.	 Esse	 detalhe	 permite	

ampliar	 o	 entendimento	 sobre	 o	 comportamento	 dos	 turistas	 em	 viagens	 de	 eventos,	muito	

além	do	seu	comportamento	apenas	na	viagem	realizada	para	Maceió.			

Formulário	–	Turistas	Expositores	de	Congressos	

	
O	Formulário	dos	Expositores	de	Congressos	comtemplou,	adicionalmente,	perguntas	focadas	

nos	seguintes	aspectos:	

• Contratação	de	 serviços	 de	 apoio	 	 para	 o	 estande	 em	Maceió	–	 e	 detalhamento	dos	

mesmos;	

• Fatores	de	influência	para	decisão	de	expor	no	evento;	

• Práticas	de	sustentabilidade	adotadas	pela	empresa.		

Já	que	se	tratam	de	perguntas	específicas,	diferente	daquelas	comuns	a	todos	os	questionários,	

não	 serão	 consolidadas	 com	 as	 dos	 turistas	 participantes,	 e	 serão	 analisadas	 à	 parte	 em	

capítulo	exclusivo	para	este	fim.	

As	 pesquisas	 	 com	 os	 expositores	 foram	 realizadas	 em	 três	 eventos	 na	 capital	 alagoana	 e	

TODOS	os	expositores	foram	abordados.	A	diferença	no	número	de	expositores	de	cada	evento	

é	em	função	do	porte	do	evento,	sua	abrangência	e	suas	características.	No	Encontro	Anual	da	

SBOE	–	 Sociedade	Brasileira	de	Odontologia	Estética	haviam	mais	expositores	que	os	demais	

eventos.	No	Congresso	Brasileiro	de	Informática	na	Educação	foram	consideradas	apenas	duas	

entrevistas	porque	os	demais	expositores	eram	residentes	em	Maceió	e	não	são	considerados	

turistas	para	fins	desse	estudo.		
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Formulário	–	Turistas	de	Negócios	

	
Por	 sua	 vez,	 o	 formulário	 de	 turistas	 de	 negócios,	 conteve	 também,	 de	 forma	 específica	 as	

seguintes	questões	adicionais:	

• Detalhamento	do	tipo	de	negócio	que	motivou	a	viagem;	

• Quantidade	de	viagens	de	negócios	realizadas	para	Maceió;	

• Aspectos	 relacionados	 às	 preferências	 por	 serviços	 de	 hotelaria	 nos	 quartos	 e	 áreas	

comuns,	tendo	em	vista	que	o	hotel,	para	o	turista	de	negócio	funciona	tanto	como	seu	

local	 de	 hospedagem	 como	 seu	 escritório.	 Também	 essas	 perguntas	 foram	 inseridas	

pelos	 gestores	 dos	 equipamentos	 parceiros	 na	 aplicação	 da	 pesquisa,	 os	 hotéis	 pre	

selecionados	pelo	MCVB	

É	 importante	entender	o	comportamento	deste	perfil	de	 turista,	assim	como	suas	demandas	

específicas,	 relacionadas	 às	 facilidades	 e	 estruturas	 mais	 utilizadas	 nos	 hotéis	 e	 avaliações	

sobre	 o	 destino,	 para	 que	o	 setor	 público	 e	 trade	 turístico	 em	geral,	 possam	 se	 preparar	 da	

melhor	forma	para	receber	com	qualidade	esse	tipo	de	turista.	
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Resultados	do	Estudo	Comparativo	Turistas	de	Negócios	e	

Congressos	

	
Conforme	 já	 comentado	 na	 metodologia	 deste	 estudo,	 optou-se	 pela	 apresentação	 dos	

resultados	obtidos	com	os	 turistas	de	negócios	e	com	os	 turistas	de	congressos	 lado	a	 	 lado.	

Isso	 porque	 identificou-se	 diferenças	 relevantes	 	 nas	 análises	 individuais	 desses	 dois	 perfis	 e		

dessa	forma,	a	análise	comparativa	seria	facilitada.	Os	gráficos	a	seguir	mostram	esses	dados.	

	

Origem	Turistas	�
Estado	de	Origem	

	
A	 inclusão	 desta	 questão	 teve	 por	 objetivo	 verificar	 qual	 a	 origem	 dos	 turistas	 e,	
principalmente,	quais	os	 estados	de	maior	 relevância	para	ações	promocionais.	A	partir	do	
cruzamento	de	 informações,	é	possível	confirmar	ou	descartar	hipóteses,	como	por	exemplo	
se	 os	 turistas	 regionais	 apresentam	 menos	 demanda	 por	 meios	 de	 hospedagem	 turísticos	
(devido	à	maior	possibilidade	de	utilização	de	casas	de	parentes	ou	amigos).		
	
A	 maior	 parte	 dos	 participantes	 de	 congressos	 em	 Maceió	 vem	 do	 Nordeste	 (42,7%),	 com	

destaque	para	os	estados	de	Pernambuco,	Rio	Grande	do	Norte,	Bahia	e	Paraíba.	Essa	é	uma	

situação	 comum	 nessa	 categoria	 de	 eventos,	 uma	 vez	 que	 os	 congressos,	 em	 geral,	 são	

itinerantes,	 justamente	 para	 proporcionar	 oportunidades	 para	 os	 participantes	 das	 diversas	

regiões.	Em	segundo	lugar	são	os	provenientes	do	Sudeste	(35%),	com	destaque	para	São	Paulo	

e	 Rio	 de	 Janeiro,	 principais	 estados	 emissores	 de	 turistas	 do	 país.	 Interessante	 notar	 que	 os	

participantes	internacionais	ainda	são	muito	poucos	(2,3%),	bem	como	participantes	da	região	

Norte	do	país	(2,7%).	Mesmos	os	eventos	nacionais	(dois	dos		três	eventos	pesquisados	foram	

nacionais)	 têm	 mais	 participantes	 regionais,	 indicando	 que	 distância	 e	 acesso	 influenciam	

significativamente	na	decisão	dos	participantes	de	congressos.	

No	caso	dos	 turistas	de	negócios,	os	entrevistados	são	majoritariamente	da	 região	Sudeste	e	

Nordeste,	com	grande	predominância	do	estado	de	São	Paulo		que	corresponde	a	mais	de	30%	

do	 total	 da	 amostra,	 seguido	do	Rio	de	 Janeiro.	Deve	 ser	 destacado	que	 a	Bahia,	 o	 segundo	

estado	 de	 procedência	 dos	 entrevistados	 na	 análise	 total	 dos	 resultados,	 não	 é	 um	 estado	

vizinho	a	Alagoas,	diferentemente	de	Pernambuco	(terceiro	estado	na	análise	global).			
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Figura	04	e	05	Origem	Turistas	de	Congressos	e	Negócios	

De	congressos:	
	

	
De	negócios:	
	

	
	

Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	

	

	
	



Realização:		 Execução:	

	 	
	

22	

Hospedagem	�
Tipo	de	Hospedagem	em	Maceió	

	
A	proposta	desta	pergunta	foi	identificar	o	tipo	de	acomodação	mais	utilizado	pelos	turistas	
de	diferentes	categorias	e,	dessa	 forma,	evidenciar	maneiras	mais	eficazes	para	atingir	 tais	
turistas	nas	ações	de	organização	dos	serviços	e	promoção	do	destino.	

O	 tipo	 de	 hospedagem	 mais	 utilizado	 por	 turistas	 de	 negócios	 e	 congressos	 são,	

predominantemente,	 os	 hotéis,	 sendo	 que	 72%	 dos	 congressistas	 e	 90%	 dos	 turistas	 de	

negócios	utilizam	esse	meio	de	hospedagem.	 	As	pousadas,	que	aparecem	em	segundo	 lugar	

em	ambos	os	perfis,	atingem	11%	e	7%	na	mesma	ordem	dos	grupos.		

A	casa	de	parentes	ou	amigos	e	os	apartamentos	alugados	 foram	utilizados	por	um	pequeno	

grupo	(	6%	e	5%	respectivamente)	dos	turistas	de	congressos.	Esse	tipo	de	hospedagem	quase	

não	é	utilizada	por	turistas	de	negócios	(apenas	1%).	

Figura	06:	Tipos	de	Hospedagem	Turistas		de	Congressos	e	Negócios	

	

Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	

Ainda	em	relação	a	hospedagem,	os	participantes	de	congressos	demonstram	certa	preferência	

pelos	hotéis	onde	ocorrem	os	eventos	ou	em	locais	próximos.	
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Hotel�
Nome	do	Hotel	em	que	ficou	hospedado	

	
Ao	 questionar	 o	 nome	do	 hotel	 é	 possível	 entender	melhor	 o	 comportamento	 do	 turista	 no	
momento	 da	 escolha	 do	meio	 de	 hospedagem,	 e	 realizar	 análises	 em	 relação	 aos	 critérios	
mais	 valorizados,	 como	 por	 exemplo:	 categoria,	 localização,	 faixa	 de	 preço,	 marca,	
pertencimento	a	rede,	estruturas	disponíveis	e	serviços	ofertados.	

Entre	os	74	participantes	entrevistados	no	21º	Encontro	Anual	da	SBOE	realizado	no	Hotel	Ritz	

Lagoa	da	Anta,	cerca	de	45%	ficaram	hospedados	no	próprio	hotel.	Destaca-se	ainda	que	um	

percentual	 significativo(	 18,8%)	 ficou	hospedado	em	outros	hotéis	da	 rede	e	14,4%	no	Hotel	

Jatiúca,	localizado	a	menos	de	100	metros	do	local	do	evento.		

Figura	07:	Hotéis	que	Hospedaram	Turistas	do	Encontro	Anual	da	SBOE	

	
Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	

Interessante	 destacar	 que	 essa	 relação	 não	 se	 mantém	 para	 os	 participantes	 do	 Congresso	

Nordestino	 de	 Neurocirurgia,	 realizado	 no	 Hotel	 Jatiúca.	 Entre	 os	 57	 entrevistados	 nesse	

Congresso	de	cunho	regional,	apenas	24%	declarou	ter	se	hospedado	no	próprio	hotel.	Outros	

15%	 ficaram	 hospedados	 no	 Expresso	 R1	 que	 é	 um	 hotel	 próximo	 com	 diárias	 mais	

econômicas.	Há	ainda	outros	15%	que	ficaram	hospedados	no	Ritz	(sem	declarar	qual	Ritz).	O	

Hotel	Ritz	Lagoa	da	Anta	fica	a	cerca	de	100m	do	Hotel	Jatiúca,	o	que	indica	certa	preferência	

pelos	hotéis	próximos	do	evento.	
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Figura	08:	Hotéis	que	Hospedaram	Turistas	do	Encontro	Nordestino	de	Neurocirurgia	

	
Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	

Ao	mesmo	tempo,	um	percentual	de	21%	ficou	hospedado	em	casas	de	parentes	e	amigos	e	

em	casas	próprias,	índice	muito	superior	aos	eventos	de	cunho	Nacional.	

Figura	09:	Tipo	de	hospedagem	dos	participantes	de	congressos	por	evento	

	
Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	
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Já	para	o	Congresso	Brasileiro	de	Informática	na	Educação,	essa	análise	não	foi	possível,	porque	

o	evento	foi	realizado	no	Centro	de	Convenções,	e	a	hospedagem	utilizada	pelos	entrevistados	

variou	muito	como	pode	ser	observado	na	figura	abaixo.	O	destaque	foi	apenas	para	o	Hotel	

Yes,	 cuja	 localização	 não	 é	 tão	 próxima,	mas	 se	 destaca	 pela	 categoria	 turística,	 com	preços	

mais	acessíveis		Abaixo	segue	um	quadro	com	os	nomes	dos	hotéis	utilizados	e	a	quantidade	de	

participantes	que	informou	se	hospedar	em	cada	um	deles.	

Figura		10:	Hotéis		que	hospedaram	Turistas	do	Congresso	Brasileiro	de	Informática	na	Educação	

Nome do Hotel Número de 
Turistas 

Yes Hotel 13 
Maceió Hostel 6 
Ibis 5 
Maceió Mar Hotel 5 
Hotel Jatiuca 4 
Quaraça Pousada 4 
Hotel Pousada da Sereia 3 
Ponta Verde 3 
Ritz 3 
Solara 3 
Doyo 3 
Expresso R1 2 
Laguna Praia  2 
Mandacaru 2 
Pajuçara Praia Hotel 2 
Praia Bonita 2 
Radisson Hotel 2 
Reymar Express 2 
Cais da Praia 2 
Hostel Rocha de Moraes 2 
Enseada 1 
Gogo da Ema 1 
Hostel Ponta Verde 1 
Hotel Solara 1 
Italia 1 
Mercure 1 
Ouro Branco 1 
Pousada Central 1 
Refugio 1 
Saint Patrick Praia Hotel 1 
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Hospedagem	�
Perfil	De	Hotel	Em	Que	Geralmente	Se	Hospeda	Nas	Viagens	De	Congressos	e	Negócios	

	
A	pergunta	teve	como	objetivo	identificar	a	categoria	de	hotel	preferida	pelos	entrevistados	e	
verificar	 se	 os	 turistas	 com	 motivações	 profissionais	 utilizam	 diferentes	 categorias	 ou	 se	
apresentam	preferência	por	hotéis	de	categorias	superiores.	

Nas	viagens	de	negócios	,	os	hotéis	de	categoria	confortável	(3	estrelas)	se	destacam	bastante	

em	relação	à	segunda	opção	-	a	dos	hotéis	muito	confortáveis,	com	resultados	de	56%	e	18%	

respectivamente.	No	entanto,	deve	ser	ressaltado	que,	embora	com	uma	participação	menor,	

nesse	grupo	ocorrem	hospedagens	em	equipamentos	econômicos	

No	caso	dos	 turistas	de	eventos,	percebe-se	uma	melhor	distribuição	percentual,	 com	hotéis	

confortáveis	 e	 muito	 confortáveis	 atingindo	 35%	 e	 30%	 respectivamente.	 A	 utilização	 dos	

hotéis	de	luxo	(13%)	e	econômicos	(12%)	acompanham	a	tendência	percebida	nos	turistas	de	

congressos	com	índices	menores.	Cerca	de	1%	de	ambos	os	grupos	hospedaram	em	pousadas.	

Importante	 ressaltar	 que	 não	 há	 categorização	 oficial	 dos	 meios	 de	 hospedagem	 que	 seja	

consolidada	 no	 Brasil	 e	 essas	 categorias	 foram	 obtidas	 a	 partir	 da	 percepção	 dos	 próprios	

turistas	em	função	de	suas	experiências	de	viagem.	

Figura	11:	Perfil	de	Hotel	Turistas	de	Congressos	e	Negócios	

	
Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	
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Viagens	�
Estimativa	de	Viagens	de	Eventos	por	ano/	mês	

	
Essa	 pergunta	 traz	 informações	 sobre	 o	 nível	 de	 experiência	 em	 viagens	 dos	 turistas	 de	
congressos	e	negócios,	permitindo	avaliar	se	essa	experiência	interfere	no	nível	de	exigência	
desse	turista	em	relação	ao	destino	e	aos	equipamentos	utilizados.	Destaca-se	que	aqui	foram	
consideradas	unicamente	viagens	profissionais.	

Os	turistas	de	congressos,	em	sua	grande	maioria	 (70,2%)	viajam	até	três	vezes	por	ano	com	

motivação	profissional,	o	que	representa	em	média	uma	viagem	a	cada	quatro	meses.	Poucos	

turistas	 que	 participam	 de	 congressos	 realizam	 mais	 viagens	 durante	 o	 ano,	 uma	 vez	 que	

apenas	9,5%	dos	entrevistados	realizam	mais	do	que	8	viagens	desse	tipo	a	cada	ano.	

Por	 outro	 lado	 os	 turistas	 de	 negócios	 apresentam	uma	 situação	 oposta.	 Apenas	 5,6%	deles	

realizam	até	três	viagens	por	ano	e	82,6%	realizam	oito	ou	mais	viagens	no	ano,	sendo	que	58%	

afirma	que	seguramente	faz	mais	do	que	uma	viagem	por	mês	com	objetivo	profissional.		

É	possível	 afirmar	portanto	que,	o	 turista	de	negócios,	 é	um	viajante	mais	 experiente	e	 com	

muito	mais	frequência	se	comparado	aos	turistas	de	congressos.	

Figura	12:	Quantidade	de	Viagens	Turistas	de	Congressos	e	Negócios	

	
Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	
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Viagens	�
Duração	Média	das	Viagens	de	Congressos	e	Negócios	

	
A	 questão	 teve	 por	 objetivo	 identificar	 o	 tempo	 de	 permanência	 deste	 turista	 no	 destino	 e	
assim	verificar	quantas	pernoites	e	qual	o	potencial	de	consumo	de	outros	produtos	turísticos.	
Considerou-se	 que,	 quanto	menor	 o	 tempo	 de	 permanência,	menor	 o	 potencial	 de	 compra.	
Pretendeu-se	verificar	ainda	se	os	grupos	apresentavam	períodos	similares	de	permanência.	

As	 viagens	 de	 congresso	 têm	duração	mais	 longa	 que	 as	 viagens	 de	 negócios	 convencionais.	

Poucos	turistas	permanecem	dois	ou	menos	dias	no	destino	(6%),	enquanto	a	grande	maioria	

(53%)	permanece	entre	três	e	quatro	dias.	

Em	geral,	os	turistas	de	congressos	permanecem	mais	tempo	no	destino	do	que	os	turistas	de	

negócios.	Muito	embora	a	maior	parte	dos	dois	grupos	permaneça	entre	três	e	quatro	dias	na	

cidade	(sendo	53%	para	os	de	congresso	e	43%	para	os	de	negócios),	há	um	considerável	grupo	

dos	turistas	de	negócios	que	fica	de	um	a	dois	dias.	(36%).	Nesse	ponto	há	diferença	entre	os	

dois	perfis,	 visto	que	somente	5%	dos	 turistas	de	congressos	mencionaram	esse	 intervalo	de	

tempo		

Entre	 os	 que	 permanecem	mais	 tempo,	 os	 congressistas	merecem	 destaque.	 29%	 deles	 fica	

entre	cinco	e	seis	dias,	prolongando-se	além	do	congresso	no	destino.		

Esse	dado	permite	supor	que	uma	parte	considerável	dos	participantes	de	congressos	 realiza	

atividades	 conhecidas	 como	 “pré-evento”	 ou	 “pós-evento”,	 ou	 seja,	 visita	 a	 atrativos	 e	

consumo	de	outros	serviços	turísticos	do	destino	antes	ou	depois	de	participar	do	evento.	Em	

relação	aos	turistas	de	negócios,	apenas	9%	afirmaram	ficar	mais	do	que	seis	dias	no	destino.	

Novas	 investigações	 específicas	 sobre	 esse	 tema	 podem	 auxiliar	 o	 desenvolvimento	 de	

estratégias	para	que	os	impactos	desses	turistas	(das	duas	categorias)	sejam	maiores	e	possam	

beneficiar	ainda	mais	o	destino.	
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Figura	13:	Duração	Média	das	Viagens	de	Congressos	e	Negócios	

	
Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	
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Transporte	�
Forma	de	Transporte	Predominante	nas	Viagens	de	Eventos	

	
A	pergunta	teve	como	objetivo	identificar	as	formas	de	transporte,	como	também	os	portões	
de	entrada	usados	por	este	turistas	–	locais	apropriados	para	abordagens	–	e	ainda	os	fluxos	
de	transporte	que	devem	ser	incrementados.	

O	 avião	 é	 o	 meio	 de	 transporte	 mais	 utilizado	 pelos	 turistas	 de	 congressos	 e	 negócios	 de	

Maceió,	 representando	 84%	 e	 96%,	 respectivamente.	 Um	 pequeno	 grupo	 de	 turistas	 de	

congressos	mencionou	a	utilização	dos	carros	próprios(8%)	e	os	ônibus(7%).		

Ainda	 que	 uma	 parte	 das	 pesquisas	 com	 os	 turistas	 de	 negócios	 tenha	 sido	 realizada	 no	

aeroporto,	os	índices	relativos	à	utilização	de	carro	próprio	ou	carro	da	empresa	foram	muito	

baixos	–	3%	e	1%,	respectivamente.		

Figura	14:	Meios	de	Transporte	mais	Utilizados	pelos	Turistas	de	Congressos	e	Negócios	

	
Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	



Realização:		 Execução:	

	 	
	

31	

Poder	de	Decisão	�
Quanto	ao	poder	de	decisão	para	escolha	dos	serviços	turísticos	(hotel,	companhia	

aérea)	da	viagem	de	congressos	e	negócios	
	

Pergunta	cuja	finalidade	foi	desvendar	a	forma	de	compra	dos	serviços	turísticos	-	se	direta	
ou	 indireta	 (via	 intermediário)	 e	 o	 grau	 de	 influência	 do	 turista	 nessa	 compra	 (ou	 seja,	 se	
havia	possibilidade	de	 intervenção	do	 turista	ou	 se	ele	era	passivo	no	processo).	Quanto	ao	
poder	 de	 decisão,	 verifica-se	 que	 há	 possibilidades	 do	 turista	 decidir	 mas	 não	 realizar	 a	
compra,	como	no	caso	de	haver	uma	agência	 licitada	ou	um	departamento	responsável	por	
essa	atividade.	

	
Grande	parte	dos	entrevistados	tanto	turistas	de	negócios,	quanto	congressistas,	 informaram	

que	tem	total	autonomia	para	escolha	dos	serviços	turísticos	(66%	e	47%	respectivamente),	o	

que	inclui	companhia	aérea,	meio	de	hospedagem,	serviços	de	transporte	no	destino,	serviços	

de	alimentação,	entre	outros.		

Destaca-se	que,	entre	os	turistas	de	negócios,	há	um	maior	percentual	que	escolhe	a	partir	de	

uma	seleção	prévia	da	empresa	ou	da	agência	de	viagem(19%)	e	10%	dos	turistas	de	negócios	

não	 possuem	 qualquer	 poder	 de	 decisão	 e	 consomem	 o	 destino	 de	 acordo	 com	 um	

planejamento	anterior	da	empresa.	

Figura	15:	Poder	de	Decisão	Turistas	de	Congressos	e	Eventos	

	
Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	
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Serviços	Turísticos	�
Quem	realiza	a	compra	de	serviços	turísticos	(hospedagem,	passagem	aérea	e	

serviços	de		transporte	
	

Questão	 centrada	 na	 descoberta	 do	 efetivo	 comprador	 da	 viagem	 e	 dos	 fornecedores	
envolvidos.	 Essa	 análise	 permite	 subsidiar	 os	 direcionamentos	 de	 investimentos	 do	MC&VB	
em	 relação	 aos	 canais	 de	 comercialização.	 No	 caso	 de	 compra	 feita	 de	 maneira	 indireta,	
buscou-se	verificar	qual	o	tipo	de	intermediário	utilizado.		

	
Os	 turistas	 de	 congressos	 e	 negócios,	 em	 geral,	 têm	 bastante	 autonomia	 para	 escolha	 e	

compras	dos	serviços	(84%	e	71%	respectivamente),	se	somarmos	os	que	tem	total	autonomia	

e	 os	 que	 possuem	 apenas	 limitação	 orçamentária.	 Dentre	 esses,	 a	 diferença	 principal	 é	 em	

relação	a	quem	realiza	a	compra	dos	serviços.	

Enquanto	 os	 turistas	 de	 congresso	 que	 tem	 maior	 autonomia,	 em	 geral	 (79%),	 realizam	 as	

próprias	compras	dos	serviços,	quase	metade	dos	turistas	de	negócios	(48,5%)	que	têm	maior	

autonomia	na	escolha,	realizam	as	compras	por	meio	de	agências	de	viagem.	

Figura	16	e	17:	Quem	Realiza	a	Compra	dos	Serviços	Turísticos,	entre	os	que	têm	maior	poder	de	
decisão	para	escolher	produtos	e	serviços	turístico	dos	destino,	por	perfil	de	turista:		Turistas	de	
Congressos	e	Turistas	de	Negócios	

	

Turistas	de	Congressos	
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Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	
Fontes	de	Informação	�

Quais	as	fontes	de	informação	utilizadas	para	o	planejamento	de	suas	viagens	de	
congressos	e	negócios	

	
Questão	 que	 objetivou	 identificar	 os	 canais	 de	 comunicação	 preferenciais	 dos	 turistas	 de	
congressos	 e	 negócios.	 Essa	 informação	 é	 especialmente	 importante	 para	 otimizar	 a	
disponibilização	de	 informações	do	destino.	Como	a	questão	permitiu	múltiplas	respostas,	o	
percentual	 apontado	 no	 gráfico	 é	 em	 função	 do	 total	 de	 entrevistados	 que	 responderam	 a	
pergunta	e	sua	soma	supera	100%,	pois	os	entrevistados	podem	utilizar	mais	de	um	canal.	
	
Mais	de	70%	dos	turistas	de	congressos	 informaram	que	utilizam	os	sites	dos	eventos,	60%	e	

52%	respectivamente,	afirmaram	utilizar	igualmente	websites	de	viagens	como	o	Trip	Advisor	e	

ainda	sites	de	hospedagens,	 tais	como	Booking	e	o	Trivago	para	planejar	suas	viagens,	o	que	

demonstra	a	necessidade	dos	equipamentos	do	destino	fortalecerem	sua	presença	online	para	

atingir	 esse	 público.	Os	websites	 de	 hotéis	 e	 de	 companhias	 aéreas	 foram	mencionados	 por	

35%	 e	 30%	 dos	 entrevistados,	 respectivamente.	 A	 indicação	 de	 agências	 de	 turismo	 ou	 de	

amigos	também	tem	sua	relevância,	com	19%	das	menções.		

Turistas	de	Negócios	
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Entre	 os	 turistas	 de	 negócios,	 a	 fonte	mais	 utilizada	 foi	 a	 indicação	 das	 agências	 de	 viagem,	

(56%),	seguido	das	mesmas	fontes	apontadas	pelos	congressistas	websites	de	viagens	(36%)	e	

de	 hospedagens(34%)	 .	 Destaca-se	 aqui	 o	 baixo	 índice	 de	 consulta	 aos	 sites	 individuais	 de	

hotéis,	como	apenas	7%	das	menções.		

Percebe-se,	com	esses	resultados,	que	os	turistas	utilizam	vários	canais	de	comunicação	para	

subsidiar	a	tomada	de	decisão	por	produtos	e	serviços	turísticos	do	destino.	

Figura	18:	Fontes	de	Informação	Utilizadas	para	o	Planejamento	das	Viagens	de	Eventos	

	
		Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	

	

Atividades	�
Atividades	que	geralmente	realiza	nas	viagens	de	congressos	e	negócios	

	
A	questão	 teve	como	 foco	principal	 investigar	 se	além	do	cumprimento	das	 suas	atividades	
profissionais	o	turista	tinha	tempo	livre	e,	caso	positivo,	se	realizava	atividades	ofertadas	no	
destino	 nesse	 período.	 	 Somente	 foram	 consideradas	 atividades	 externas	 ao	 hotel	 no	 qual	
estava	 hospedado.	 Por	meio	 desse	 resultado	 	 pode-se	 avaliar	 o	 potencial	 de	 utilização	 dos	
demais	associados	do	CVB,	além	da	hotelaria.		Como	a	questão	permitiu	múltiplas	respostas,	
o	percentual	apontado	no	gráfico	é	em	função	do	total	de	entrevistados	que	responderam	a	
pergunta	e	sua	soma	supera	100%,	pois	os	entrevistados	podem	utilizar	mais	de	um	canal.	
	

De	 uma	maneira	 geral	 os	 turistas	 de	 congressos	 aproveitam	 o	 deslocamento	 para	 o	 evento	

para	 realizar	 atividades	 turísticas	 no	 destino.	 Houve	menções	 significativas	 a	 quase	 todos	 as	

atividades	 sugeridas,	 com	 menor	 participação	 dos	 passeios	 indicados	 por	 agências	 que	

obtiveram	apenas	12,5%	das	menções.		



Realização:		 Execução:	

	 	
	

35	

A	gastronomia	destacou-se	como	a	atividade	mencionada	pelo	maior	número	de	entrevistados		

(72,8%).	 Esse	 perfil	 de	 turista	 valoriza	 a	 experiência	 de	 visitar	 um	 restaurante	 local	 quando	

realiza	 suas	 viagens	 de	 congressos.	 Além	 da	 alimentação	 e	 experiência	 gastronômica,	 uma	

grande	parte		realiza	passeios	ao	ar	livre	(62,5%)	e/ou	passeios	a	atrativos	turísticos	(52,5%),	o	

que	 permite	 supor	 que	 durante	 suas	 viagens	 de	 eventos,	 os	 turistas	 aproveitam	 qualquer	

tempo	livre	para	poder	conhecer	um	pouco	mais	do	destino	e	sua	oferta.	As	compras	também	

são	citadas	com	certo	destaque	(45,5%),	 incluindo	a	aquisição	de	souvenires	e	lembranças	do	

destino	 para	 familiares	 e	 amigos.	 Interessante	 destacar	 que	 apenas	 12,5%	 dos	 turistas	 que	

participam	de	 congressos	em	Maceió	afirmam	que	não	 realizam	nenhuma	atividade	 turística	

no	destino	porque	não	têm	tempo	livre.	Tal	valor		foi	superior	ao	turista	de	negócios	na	mesma	

questão	-	neste	grupo,	somente	3.6%	afirmaram	não	ter	tempo	livre.	

Já	a	menção	de	realização	de		atividades		pelos	turistas	de	negócios	foi,	de	uma	maneira	geral,	

menos	frequente	que	os	congressistas.	Em	todas	as	opções	de	resposta	os	percentuais	foram	

menores,	com	exceção	à	gastronomia	que	obteve	o	percentual	de	93,4%	das	menções.		

Figura	19:	Atividades	que	Geralmente	Realiza	nas	Viagens	de	Congressos	e	Negócios	

	
		Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	
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Serviços	�
Outros	serviços	utilizados	nas	suas	viagens	de	congressos	e	negócios	

	
A	pergunta	teve	como	propósito	identificar	os	tipos	de	serviços	complementares	às	atividades	
turísticas	–	especialmente	aqueles	relacionados	ao	transporte	local	-	utilizadas	pelos	turistas.	
Novamente	 aqui	 a	 questão	 permitia	 múltipla	 escolha	 porque	 há	 possibilidade	 de	 uso	 de	
vários	serviços	(a	soma,	portanto,	ultrapassa	os	100%)	
	

	

O	´serviço		mais	utilizado	pelos	turistas	de	congressos	são	os	táxis,	mencionados	por	84%	dos	

entrevistados.	 Em	menor	 escala	 está	 a	 locação	 de	 automóveis	 (18%),	 	 o	 transporte	 público	

(16%)	e	serviços	de	transfers	coletivos	e	privados(	13%).		

No	caso	do	turista	de	negócios,	também	os	táxis	representam	a	grande	maioria	das	menções	

(71%).	No	entanto,	46%	afirmou	utilizar	a	locação	de	automóveis	e	os	transfers	privativos,	não	

mencionados	 pelos	 congressistas,	 obtiveram	 significativos	 16%.	 Não	 foi	 registrada	 qualquer	

menção	à	utilização	de	transporte	público	para	este	grupo	nem	para	o	transfer	coletivo	–	que	

não	se	aplica,	pois	geralmente	são	disponibilizados	pelos	organizadores	de	congressos.		

Figura	20:	Serviços	Utilizados	nas	Viagens	de	Congressos	e	Negócios	

	
		Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	
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Influência	pela	viagem	�
Fatores	turísticos	que	influenciam	na	decisão	de	viagem	de	congressos	e	negócios	

	
O	objetivo	da	pergunta	foi	identificar	quais	os	fatores	turísticos	que	influenciavam	a	decisão	
de	 viagem,	 especialmente	 aqueles	 que	 poderiam	 ser	 melhor	 explorados	 pelo	 MCVB	 e	 seus	
associados	 na	 atração	 desses	 turistas.	 Tal	 como	 as	 questões	 anteriores,	 a	 pergunta	 é	 de	
múltipla	 escolha,	 permitindo	 resultados	 totais	 acima	 de	 100%.	 Neste	 caso	 o	 universo	 de	
turistas	de	congressos	analisados	foi	apenas	de	participantes,	uma	vez	que	os	expositores	não	
responderam	a	essa	pergunta	
	

A	qualidade	do	evento,	sua	temática	e	sua	relevância	são	os	fatores	predominantes	na	escolha	

de	 viagem	 dos	 turistas	 de	 congresso.	 Apesar	 de,	 aproximadamente,	 um	 terço	 deles	 (31%)	

afirmar	 que	 nenhum	 outro	 fator	 influencia	 suas	 decisões	 de	 viagens	 de	 eventos,	 a	 mesma	

proporção	 (30%)	 afirma	que	 a	 boa	 imagem	 turística	 do	destino	 influencia	 sim	 suas	 decisões.	

Um		grupo	menor	(18%)		definiu	que	o	custo-benefício	do	destino	é	influenciador.	Distância	em	

relação	à	cidade	de	residência	e	a	existência	de	atrativos	foram	mencionados	por	10%.	Chama	

a	atenção	a	baixa	ocorrência	das	influências	da	existência	de	voos	diretos	(5%)		

Quase	 metade	 dos	 turistas	 de	 negócios	 responderam	 que	 não	 há	 fatores	 relacionados	 ao	

destino	 turístico	 que	 influenciem	 na	 sua	 decisão	 de	 viagem.	 Diferentemente	 dos	 turistas	 de	

congressos,	 aqui	 justamente	 a	 existência	 de	 voos	 diretos	 foi	 mencionada	 por	 31%	 como	

influenciadora.	 Seguindo-se	 a	 ela	 o	 apelo	 turístico	 (significativos	 20%)	 e	 então	 o	 custo	

benefício.	 	Vale	ressaltar	que	para	esse	grupo	os	atrativos	e	a	oferta	de	serviços	turísticos	de	

excelência	obtiveram	baixíssimas	menções	de	2%	dos	entrevistados.		
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Figura	21:	Fatores	que	Influenciam	a	Viagem	de	Congressos	e	Negócios	

	
		Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	

	

	

Influência	pelo	hotel	�
Fatores	que	contribuem	para	a	seleção	dos	hotéis	e	demais	serviços	de	alimentação	e	

entretenimento	
	

Questão	criada	para	orientar	a	hotelaria	 sobre	os	aspectos	 influenciadores	no	momento	de	
decisão	 pelo	 hotel	 onde	 o	 turista	 ficará	 hospedado,	 para	 que	 as	 ações	 promocionais,	 se	
possíveis	possam	ser	mais	eficazes.	Pergunta	de	múltiplas	respostas.	
	

De	uma	maneira	geral	pode-se	afirmar	que	para	ambos	os	grupos	a	localização	se	sobrepõe	a	

todos	 os	 demais	 fatores,	 destacadamente	 mais	 importante	 para	 os	 turistas	 de	 congressos	

(87,4%	das	menções).	Nesse	último	 grupo,	 a	 preferência	 é	 sempre	pelo	hotel	 onde	ocorre	o	

evento,	se	estiver	dentro	do	orçamento	do	participante,	ou	os	mais	próximos	que	ofereçam	a	

estrutura	mínima	desejada.	 Em	segundo	 lugar	 (52,7%)	aparece	o	preço	 com	 ligeira	diferença	

para	 a	qualidade	 (50,4%).	 	 	 Recomendações	de	usuários	ou	da	organização	do	evento	 foram	

mencionados	 por	 cerca	 de	 11%	 apenas.	 Todas	 as	 demais	 opções	 	 sugeridas	 obtiveram	

resultados	mínimos	(todos	iguais	ou	inferiores	a	3%)	
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Situação	bastante	simular	ocorre	com	o	 turista	de	negócios,	acompanhando	a	mesma	ordem	

de	 preferência:	 localização	 (87,4%),	 qualidade	 (75%)	 e	 preço	 (67%).	 Os	 demais	 fatores	 de	

influência	também	obtiveram	resultados	muito	baixos,	com	índices	inferiores	a	5%,	à	exceção	

do	pertencimento	a	redes	(7%).	Interessante	notar	que,	apesar	do	pertencimento	de	rede	não	

ser	 citado	 por	 muitos,	 44%	 dos	 turistas	 de	 negócios	 entrevistados,	 informaram	 que	 estão	

hospedados	em	hotéis	de	rede.	

Figura	22:	Fatores	que	Influenciam	a	Seleção	dos	Hotéis	e	Outros	Serviços	Turísticos	

	
		Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	

	

Percepções	sobre	Maceió		
	

Questão	 focada	 na	 busca	 da	 imagem	 percebida	 sobre	 o	 destino	 de	 forma	 a	 servir	 como	
subsídio	para	investir	em	melhorias.			
	

Os	turistas	de	congressos	têm,	em	geral,	uma	 imagem	muito	positiva	da	cidade	em	relação	a	

paisagem	natural.	Este	foi	o	item	que	recebeu	o	mais	alto	percentual	de	respostas	“excelente”	

dentre	 todos	 os	 itens	 avaliados.	 	 Os	 demais	 itens	 (Paisagem	 urbana	 construída,	 sinalização,	

recursos	 humanos,	 aeroporto	 e	 centro	 de	 convenções)	 tiveram	 avaliações	 com	 tendência	 a	

neutralidade	(cerca	de	35%	dos	entrevistados	avaliando	os	itens	como	“bom”).		

As	estruturas	turísticas	e	o	centro	de	convenções	tiveram	também	uma	avaliação	neutra,	com	

tendência	mais	positiva,	distribuindo	a	maior	parte	das	respostas	entre	“bom”	e	“muito	bom”.	
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O	centro	de	convenções	foi	avaliado	apenas	por	uma	pequena	parte	dos	turistas,	uma	vez	que	

a	maior	parte	dos	entrevistados	não	utilizou	esse	equipamento.		

O	elemento	que	apresenta	 tendência	de	avaliação	mais	negativa	 foi	“limpeza”	 (cerca	de	28%	

avaliaram	como	“razoável”	ou	“ruim”)	 sendo	que	a	maior	parte	dos	entrevistados	avaliou	de	

forma	neutra.	

O	 estudo	 demonstra	 que	 para	 o	 turista	 de	 negócios,	 a	 situação	 é	 bem	 similar	 àquela	

encontrada	junto	ao	turista	de	congressos,	com	melhor	avaliação	da	paisagem	natural	(maior	

percentual	de	excelente	 sobre	 todos	os	demais	 itens).	Para	esse	 turistas,	 a	paisagem	urbana	

construída,	 e	 os	 recursos	 humanos	 receberam	os	mais	 altos	 índices	 da	 categorização	 “muito	

bom”	 (	 38%	e	 36%	 respectivamente).	 Também	para	 este	 grupo,	 o	 aeroporto	 foi	 o	 item	 com	

maior	índices	de	classificação	como	“ruim”	com	15%	das	menções.		

Figura	23:	Percepções	dos	Turistas	de	Congressos	e	Negócios	sobre	Maceió	

	
		Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	
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Perfil		
	

Questões	 focadas	 na	 identificação	 e	 caracterização	 do	 perfil	 dos	 participantes,	 envolvendo	
desde	 idade	 à	 escolaridade	 e	 gasto	 médio.	 Tratam-se	 de	 questões	 fundamentais	 para	
definição	 das	 estratégias	 de	 abordagem,	 canais	 de	 comunicação	 utilizados,	 formas	 de	
sensibilização	que	devem	ser	usadas	pelo	MCVB	em	seus	planejamentos.	
Uma	das	questões	mais	relevantes	refere-se	ao	gasto	médio	diário	individual,	aqui	considerado	

–	 e	 enfatizado	 aos	 respondentes	 –	 como	 sendo	 aqueles	 derivados	da	 soma	da	hospedagem,	

alimentação	e	deslocamentos	internos,	o	que	não	inclui	as	passagens	aéreas.		

O	 gasto	 individual	médio	 diário	 da	maior	 parte	 dos	 turistas	 de	 congressos	 e	 de	 negócios	 de	

Maceió	 (com	 respostas	 muito	 similares)	 foi	 de	 até	 R$	 300,00.	 Uma	 parcela	 considerável	

informou	 que	 teve	 gastos	 diários	 entre	 R$	 301,00	 e	 R$	 500,00.	 Essa	 proximidade	 na	

distribuição	das	respostas	entre	as	faixas	de	valores	não	permite	conclusões	assertivas	sobre	o	

perfil	de	gasto	desse	tipo	de	turista.		

O	 perfil	 socioeconômico	 geral	 do	 turista	 de	 congressos	 de	Maceió	 é	 um	 turista	 jovem,	 com	

proporções	aproximadas	entre	homens	e	mulheres	 (55%	x	45%),	 formação	 superior	 (	80%)	e	

renda	média	entre	R$	5.000,00	e	R$	10.000,00	(31%).	

Alguns	elementos	do	perfil	do	turista	de	congressos	e	de	negócios	chamam	atenção:	

Figura	24,	25,	26	e	27:	Perfil	Turistas	de	Negócios	e	Congressos	

Turistas	de	Congressos	 Turistas	de	Negócios	

§ 35%	 gastam	 entre	 R$	 150,00	 e	 R$	 300,00	
por	 dia,	 sem	 contar	 os	 gastos	 com	
passagem	aérea;	

§ 55%	são	homens;	

§ 43%	tem	de	23	a	36	anos	–	geração	Y;	

§ 44,2%	possui	pós	graduação;	

§ 17%	tem	curso	superior	incompleto	

§ 19%	são	estudantes;	

§ 28%	são	profissionais	liberais/	autônomos;	

§ 31%	 tem	 renda	 entre	 R$	 5.001,00	 e	 R$	
10.000,00.	

§ 41%	 gastam	 entre	 R$	 150,00	 e	 R$	 300,00	
por	 dia,	 sem	 contar	 os	 gastos	 com	
passagem	aérea;	

§ 84%	são	homens;	

§ 45,7%	tem	de	37	a	50	anos	–	geração	X;	

§ 95%	tem,	no	mínimo,	formação	superior;	

§ 68,1%	trabalham	no	setor	privado;	

§ 65%	tem	renda	acima	de	R$	10.001,00.	
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Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	

	
Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	
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Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	
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Resultados	Específicos	Turista	de	Congressos	

Conforme	 já	 comentado	 na	 metodologia,	 inicialmente	 foram	 criados	 formulários	 individuais	

para	 a	 caracterização	 de	 três	 tipos	 de	 turistas:	 participantes	 e	 expositores	 de	 congressos	 e	

turistas	de	negócios.	A	falta	de	informações	disponíveis	no	cenário	nacional	sobre	esses	atores,	

abriu	 espaço	 para	 a	 hipótese	 de	 existir	 diferenças	 substanciais	 no	 seu	 perfil	 ou	 no	 seu	

comportamento	de	compra	de	serviços	e	produtos	turísticos		

Após	a	apuração	dos	resultados,	constatou-se	certa	similaridades	entre	esses	dois	perfis,	o	que	

levou	a	uma	consolidação	das	informações	para	análise	conjunta	e	comparação	apenas	com	os	

turistas	de	negócios,	que	realmente	apresentaram	dados	significativamente	diferentes.	

A	 grande	maioria	 das	 perguntas	 era	 idêntica	 em	 todos	 os	 formulários,	 no	 entanto,	 algumas	

informações	específicas	foram	coletadas	e	esses	dados	não	poderiam	ser	comparadas	a	outros	

resultados.	

As	perguntas	específicas		estão	detalhadas	nesta	secção.	

Figura	28	–	Distribuição	da	Amostra	por	Evento	(quantidade	total	e	percentual)	

	
	Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	
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Turistas	Participantes	dos	Congressos	

	

Influências	-	Congressos	�
Fatores	que	influenciam	a	seleção	dos	congressos	

	
O	objetivo	da	inserção	da	pergunta	foi	avaliar	a	importância	das	opções	de	pré	e	pós	tours	na	
tomada	de	decisão	sobre	a	ida	ao	evento.	Na	hipótese	do	impacto	ser	muito	significativo	esses	
aspectos	deveriam	ser	ressaltados	em	detrimento	dos	detalhes	técnicos	do	evento	(temáticas,	
palestrantes,	etc)	nas	ações	de	captação	do	MVCB.	O	contrário	também	precisa	ser	avaliado.	

Percebe-	se	que	a	relevância	das	opções	de	tours	sobre	a	tomada	de	decisão	de	participação	

nos	eventos	é	mínima.	Pode-se	afirmar	que	a	efetiva	importância	recai	sobre	as	temáticas	e	em	

segundo	 lugar,	 sobre	 os	 palestrantes.	 Em	 geral,	 os	 congressos	 (e	 eventos	 similares)	 	 são	

realizados	 regularmente,	 em	 períodos	 predeterminados	 e	 os	 participantes	 costumam	 seguir	

esses	 eventos	 independentemente	 de	 onde	 eles	 sejam	 realizados.	 A	 principal	 influência	 é,	

portanto,	o	evento	em	si.	

Figura	29:	Fatores	que	Influenciam	a	Seleção	dos	Congressos	

	
		Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	
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Valorização	da	Cultura	Local��

Tipo	de	gastronomia	e	de	decoração	preferido	nos	congressos	
	

Essa	pergunta	teve	o	objetivo	de	avaliar	o	nível	de	identificação	dos	participantes	de	eventos	
com	 questões	 relacionadas	 a	 sustentabilidade	 cultural	 do	 destino.	 Os	 resultados	 devem	
subsidiar	 os	 prestadores	 de	 serviços	 de	 eventos	 e	 equipamentos	 de	 gastronomia	 e	 de	
hospedagem	na	definição	dos	produtos	e	serviços	ofertados	para	os	congressos.		
A	 preferência	 dos	 turistas	 em	 relação	 aos	 aspectos	 culturais	 aplicados	 na	 alimentação,		
ambientação	 e	 vivência	 indicam	 a	 importância	 relativa	 desses	 aspectos	 na	 qualidade	 da	
experiência	dos	participantes	de	eventos.	

A	maior	 parte	 dos	 entrevistados	 (65%)	 demonstrou	 preferência	 por	 gastronomia	 típica,	 que	

valoriza	 os	 elementos	 regionais.	 Essa	 preferência	 não	 é	 observada	 na	 ambientação	 dos	

eventos,	 já	 que	 as	 opiniões	 são	 mais	 equilibradas	 (55%	 e	 45%).	 Apesar	 de	 não	 permitir	

conclusão	 relevante	 sobre	 este	 aspecto,	 os	 resultados	 apontam	 uma	 certa	 predisposição	 do	

público	em	valorizar	elementos	locais.		

Figura	30:	Preferência	por	Tipo	de	Alimentação	e	Decoração	nos	Congressos	

	

	
Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	
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Preferência	por	tipo	de	
Alimentação	x	Origem�

Cruzamento	estratificado	da	origem	do	entrevistado	com	a	preferência	por	tipo	de	
alimentação		nos	congressos	

	
O	 cruzamento	 da	 pergunta	 anterior	 com	 a	 origem	 do	 participante	 do	 congresso	 teve	 o	
objetivo	 de	 identificar	 se	 há	 maior	 preferência	 pela	 alimentação	 típica	 regional	 nos	
entrevistados	 procedentes	 de	 uma	 determinada	 localidade	 ou	 se	 essa	 preferência	 era	
distribuída	entre	todos	os	entrevistados,	independente	da	sua	origem.	
	

Como	a	gastronomia	é	também	uma	manifestação	cultural	e	a	origem	dos	participantes	pode	

interferir	 na	 preferência	 por	 tipo	 de	 alimentação,	 esses	 resultados	 foram	 cruzados	 com	 as	

informações	da	origem	dos	participantes,	permitindo	uma	análise	mais	detalhada	desse	item.	

A	maior	parte	dos	entrevistados	são	nordestinos,	o	que	pode	induzir	uma	análise	equivocada,	

de	 que	 os	 nordestinos	 são	 quem	 preferem	 gastronomia	 típica	 local.	 Ao	 cruzar	 os	 dados	 de	

preferência	 com	 a	 origem	 dos	 participantes,	 confirma-se	 que	 a	 preferência	 por	 alimentação	

típica	 é	 geral,	 independente	 de	 sua	 região.	 Constata-se	 inclusive,	 que	 os	 participantes	

internacionais	e	da	região	sudeste	são	os	que	mais	preferem	a	gastronomia	típica	nos	eventos,	

como	pode	ser	observado	no	gráfico	abaixo.		

Figura	31:	Comparativo	de	Preferência	pelo	Tipo	de	Alimentação	nos	Congressos	em	Função	da	Origem	

	
		Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015
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Turistas	Expositores	de	Congressos	

Ao	 contrário	 dos	 turistas	 participantes	 de	 congresso	 que	 se	 movem	 para	 adquirir	

conhecimento,	trocar	informações	e	formar	“network”,	os	expositores	participam	dos	eventos	

com	o	intuito	de	divulgar	seus	produtos	e	serviços,	consolidar	suas	marcas	e	efetivar	negócios.	

Em	geral,	o	trabalho	dos	expositores	envolve	a	montagem	de	um	stand	e	utilização	de	serviços		

locais	diferentes	dos	participantes.		

Enquanto	os	participantes	chegam	no	dia	da	abertura	e	passam	a	maior	parte	do	tempo	dentro	

das	salas	de	conferências,	os	expositores	costumam	chegar	antes	para	preparar	os	stands	para	

a	 abertura,	 permanecem	 na	 área	 de	 exposição	 ou	 circulação	 e	 só	 deixam	 o	 evento	 após	 o	

encerramento.	

Figura	32:	Percentual	de	Questionários	Aplicados	em	Cada	Congresso	

	
Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015				
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Influências	para	expor	no	evento�
Fatores	que	influenciam	na	decisão	de	expor	no	congresso	

	
Questão	 inserida	 com	 o	 propósito	 de	 verificar	 se	 algum	 outro	 motivo	 além	 do	 perfil	 dos	
participantes	poderia	ter	algum	grau	de	influência	na	tomada	de	decisão	de	participação	no	
evento,	 em	 especial	 o	 apelo	 turístico	 do	 destino	 ou	 a	 adequação	 do	 local	 do	 evento.	 Se	
afirmativo,	 poderiam	 ser	 usadas	 estratégias	 de	 promoção	pelo	MCVB	 junto	 a	 este	 perfil	 de	
público,	 enfocando	 esses	 aspectos.	 A	 pergunta	 permitia	múltipla	 escolha,	 daí	 os	 resultados	
superiores	a	100%.	

O	 perfil	 dos	 participantes	 é	 o	 principal	 fator	 considerado	 pelos	 expositores	 no	momento	 de	

definir	 se	 irá	 ou	 não	 participar	 do	 evento	 (93,3%),	 o	 que	 demonstra	 um	 critério	 mais	

comercial/técnico	 relacionado	 aos	 demais	 itens	 apresentados.	 Destaca-se,	 com	 16,7%	 das	

menções	 as	 questões	 relativas	 à	 adequação	 do	 local	 do	 evento	 e	 10%	 quanto	 ao	 apelo	 do	

destino.	Ou	seja,	as	questões	sob	possibilidade	de	intervenção	do	MCVB	são	bastante	restritas.	

Outros	aspectos	influenciam	uma	quantidade	menor	de	expositores.		

Figura	33:	Fatores	que	Influenciam	a	Decisão	em	Expor	no	Congresso	

	

Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015				
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Serviços�
Forma	de	contratação	e	serviços	contratados	

	
Pergunta	 que	 objetiva	 investigar	 se	 os	 expositores	 contratam	 serviços	 locais	 ou	 trazem	 os	
recursos	necessários	de	suas	bases	e	ainda	se	esses	serviços	são	contratados	diretamente	ou	
por	meio	de	montadoras	oficiais	e	organizadores	de	eventos.	
A	maioria	dos	expositores	contrata	os	serviços	locais	por	meio	da	montadora	oficial	(71%).	As	

ocorrências	dos	que	não	contratam	nenhum	serviço	foi	de	apenas	12,9%.	Deve	ser	registrado	

ainda		pequena	quantidade	de	empresas	que	fazem	contratação	de	mão	de	obra	direta	(9,7%).		

Dentre	 os	 serviços	 mais	 contratados	 localmente	 estão	 instalação	 e	 montagem	 do	 stand	

(76,5%),	seguidos	de	instalação	de	som,	TV,	projetor	ou	outro	audiovisual	(17,6%).	Os	casos	de	

contratação	de	mobiliário/	decoração	e	comunicação	visual/banners	foram	mínimos	(menos	do	

que	3%).		

Figura	34:	Forma	de	Contratação	e	Serviços	Contratados	pelos	Expositores	em	Maceió	

	

Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015				
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Entre	 os	 expositores	 que	 contratam	 localmente	 “instalação	 e	 montagem	 	 do	 stand”	 é	

importante	considerar	que	algumas	empresas	possuem	contratos	de	licitação	com	montadores	

que	 são	 responsáveis	 por	 todos	 os	 eventos	 que	 esses	 expositores	 participam,	 reduzindo	 a	

possibilidade	de	contratação	de	empresa	local	para	esse	tipo	de	serviço.	

Outro	 ponto	 importante	 que	 merece	 ser	 destacado	 é	 que	 as	 montadoras,	 via	 de	 regra,	

entregam	os	stands	com	mobiliário	básico	(mesa,	cadeira,	balcão),	iluminação	essencial	e	uma	

testeira	 com	 identificação	 do	 nome	 do	 contratante	 do	 stand.	 Ainda	 assim,	 itens	

complementares	 podem	 ser	 locados	 ou	 comprados	 localmente	 como	 móveis	 especiais,	

iluminação,	 decoração,	 plantas,	 banners	 e	 plotagens	 diversas.	 Nenhum	 dos	 entrevistados	

declarou	 ter	 contratado	 serviços	 de	 alimentação,	 recursos	 humanos,	 artistas,	 informática	 e	

tecnologia,	gráficas.	

Alguns	 serviços	 não	 são	utilizados	pelos	 expositores	 de	 eventos	 de	Maceió,	mas	 seguem	em	

destaque	 no	 gráfico	 (com	 0%	 das	 respostas)	 porque	 são	 oportunidades	 já	 identificadas	 em	

eventos	 de	 outras	 regiões	 e	 podem	 agregar	 imagem,	 atrair	 mais	 visitantes	 e	 aumentar	 a	

competitividade	 dos	 eventos	 locais	 como:	 Artistas,	 pessoal	 local	 e	 alimentação	 diferenciada	

dentro	do	próprio	stand.	

Figura	35:	Forma	de	Contratação	e	Serviços	Contratados	pelos	Expositores	em	Maceió	

	

Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	
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Sustentabilidade	�
Se	adota	práticas	sustentáveis	

	
Questão	 inserida	 para	 averiguar	 as	 práticas	 sustentáveis	 que	 os	 expositores	 adotam	 nos	
eventos.	

Apenas	um	 terço	 dos	 entrevistados	 afirmou	 que	 adota	 práticas	 sustentáveis	 nas	 ações	 de	

participação	em	eventos.	Nenhuma	prática	se	destacou	relevantemente	em	relação	às	demais.		

O	 reaproveitamento	de	materiais	 foi	 a	 prática	mais	 citada	 (33,3%),	 seguida	por	 cerca	de	um	

quarto	 dos	 respondentes	 com	práticas	 de	 redução	 de	 consumo	 e	 separação	 de	 resíduos.	Os	

resultados	 relativos	 ao	 monitoramento	 do	 consumo	 e	 à	 contratação	 de	 mão	 de	 obra	 local	

foram	pouco	expressivos	(6,7%).	

Figura	36:	Práticas	Sustentáveis	nos	Eventos	

	
Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	
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Resultados	Estudo		-	Turistas	de	Negócios	

	

Motivação	�
Motivação	específica	da	viagem	de	negócios	

	
Por	se	tratar	de	um	turista	pouco	conhecido,	esta	questão	busca	identificar	seu	propósito	no	
destino,	 como	 forma	 de	 conhecer	 um	 pouco	 mais	 sobre	 o	 seu	 perfil	 e	 atividades	
desempenhadas.		
	

A	principal	motivação	do	turista	de	negócios	que	vem	à	Maceió	é	“Visita	 a	 Clientes”,	
com	66.9%	de	menções.	O	gráfico	a	seguir	demonstra	como	a	motivação	específica	da	viagem	

de	negócios	é	relevante.	

Todas	 as	 demais	 opções	 de	 resposta,	 obtiveram	 índices	 inferiores	 a	 10%,	 como	 pode	 ser	

observado	no	gráfico.	

Figura	37:	Motivação	principal	dos	turistas	de	negócios	de	Maceió	

	
Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015				

	



Realização:		 Execução:	

	 	
	

57	

Viagens	de	Negócios	�
Com	Destino	a	Maceió	

	
O	propósito	 da	pergunta	 foi	 identificar	 se	 os	 turistas	 de	negócios	 viajam	 repetidamente	ao	
destino	 ou	 se	 são	 visitas	 ocasionais.	 Na	 hipótese	 dos	 turistas	 serem	 habituais,	 avalia-se	 a	
possibilidade	de	fideliza-los.		

Um	terço	das	viagens	totais	dos	turistas	de	negócios	entrevistados	foram	para	Maceió.	Assim	

sendo,	trata-se	de	um	turista	recorrente,	que	vem	ao	destino	repetidamente,	e	que,	portanto,	

o	 conhece	 relativamente	 bem.	 Os	 138	 turistas	 de	 negócios	 entrevistados	 realizaram	 2.970	

viagens	em	um	ano,	das	quais	905	foram	para	Maceió.	Para	esse	turista	deve-se	ter	produtos	e	

serviços	novos	para	oferecer.	

Figura	38:	Viagens	Turistas	de	Negócios	para	Maceió	

	
Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015				

	
	

Hotel�
Cinco	estruturas	e	facilidades	do	hotel	consideradas	mais	importantes	na	sua	viagem	

de	negócios	
	

Pergunta	 elaborada	 com	 o	 propósito	 de	 subsidiar	 a	 hotelaria	 com	 os	 itens	mais	 valorados	
pelos	turistas	de	negócios,	e	em	especial	estabelecer	uma	comparação	com	os	itens	mais	bem	
cotados	pelos	turistas	de	lazer	e	a	necessária	distinção	no	atendimento	dos	dois	públicos	

	

Observa-se	pouca	utilização	das	estruturas	complementares	ao	apartamento	de	uma	maneira	

geral.	 	São	os	restaurantes,	os	serviços	mais	utilizados	pelos	 turistas	de	negócios	com	 	86,7%	

das	 menções,	 seguidos	 pelas	 academias	 (com	 alto	 índice	 de	 	 40,7%),	 bar	 	 (37,8%),	 loja	 de	

conveniência	 (37,8%)	 e	 piscina	 externa	 (31,1%).	 Todos	 os	 demais	 itens	 como	 salas	 de	 jogos,	
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saunas,	 piscina	 aquecida	 e	 até	 os	 business	 centers	 obtiveram	 índices	 inferiores	 a	 10%.	 No	

entanto,	o	hotel	deve	estar	atento	para	atender	bem	este	tipo	de	perfil	e	lhe	dar	o	tratamento	

adequado.	 A	 demanda	 por	 tranquilidade	 no	 quarto,	 por	 exemplo,	 pode	 requerer	 uma	

diferenciação	 da	 ala	 negócios	 e	 lazer	 dentro	 do	 hotel	 e	 possivelmente	 se	 estenderia	 para	

outros	ambientes	como	o	restaurante.		

Figura	39:	Estruturas	dos	Hotéis	consideradas	Importantes	nas	Viagens	de	Negócio	

	

	
	Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015				
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Figura	40:	Facilidades	dos	Hotéis	consideradas	Importantes	no	Quarto	

	
Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015	

	

Nos	apartamentos,	o	turista	de	negócios	valoriza	cama	(98,5%),	ar	condicionado(89.8%),	ducha	

(83,2%)	e	 tomada	em	quantidade	 suficiente	 (73%).	 Tranquilidade	e	 iluminação	aconchegante	

foram	 itens	 que	obtiveram	quantidade	de	 respostas	 expressivas,	 exigindo	dos	 equipamentos	

que	desejam	atrair	esse	perfil,	maior	investimento	nesses	atributos.	

Interessante	destacar	que	a		vista	exterior,	amenidades	nos	banheiros	ou	cozinha	equipada	se	

mostram	importantes	para	um	número	bem	menor	de	turistas	(inferior	a	20%).	
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Figura	41:	Serviços	que	Utiliza	nos	Hotéis	durante	as	Viagens	de	Negócios	

	

	
	Fonte:	MCZ	Convention/IABS,	2015				

	

Quanto	 aos	 serviços	 utilizados	 por	 esses	 turistas,	 o	 acesso	 sem	 fio	 à	 internet	 foi	 citado	 por	

praticamente	 TODOS	 os	 turistas,	 seguido	 pela	 TV	 a	 cabo	 (81,6%).	O	 room	 service	 também	é	

utilizado	por	parcela	relevante	desses	turistas	(44,1%)	quando	comparado	as	demais	opções.	
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Painel	de	Recomendações	

	
A	 Pesquisa	 do	 Turista	 de	 Negócios	 e	 Eventos	 de	Maceió	 trouxe	 uma	 proposta	 inovadora	 ao	

mercado	 turístico	 local,	 estadual	 e	 nacional,	 com	 análise	 individualizada	 de	 dois	 dos	 vários	

atores	 principais	 atuantes	 nesse	 segmento	 turístico:	 o	 turista	 de	 negócios	 e	 o	 turista	 de	

congressos.		

Além		da	escassez		das	iniciativas	em	desvendar	esse	relevante	segmento,		as	poucas	pesquisas	

disponíveis	sobre	esse	tema,	via	de	regra,	são		aplicadas		em	um	único		grupo	de	turistas	com	

motivações	profissionais	 (normalmente	os	congressistas)	e	seus	resultados	são	 	apresentados	

de	forma	aplicável	a	todos	os	demais.		Essas	análises	excluem,	portanto,	as	particularidades	dos	

diferentes	 perfis	 desses	 viajantes	 e	 suas	 diferentes	 motivações,	 quer	 seja	 visitar	 feiras,	

participar	de	congressos,	de	convenções,	de	atividades	de	negócios	ou	de	incentivos.	

A	 aplicação	 da	 pesquisa	 em	 três	 subgrupos	 desse	 universo	 e	 a	 análise	 individualizada	 dos	

resultados	 tem	 por	 objetivo	 principal	 investigar	 se,	 de	 fato,	 as	 percepções	 da	 equipe	 do	

MC&VB	e	seus	parceiros	procedem,	ou	seja,	se	realmente	os	turistas	têm	comportamento	de	

compra,	hábitos	de	consumo	e	perfis	distintos.	Para	realmente	entender	esses	turistas	seriam	

necessárias	muitas	perguntas,	no	entanto	a	limitação	no	tempo	de	aplicação	exigiu	que	fossem	

priorizadas	aquelas	que	a	equipe	de	trabalho	considerou	mais	relevantes.	

Assim,	uma	pesquisa	que	não	tinha	o	propósito	de	ser	comparativa	(	visto	que	no	momento	da	

elaboração	 de	 sua	 metodologia	 não	 havia	 subsídios	 para	 tanto),	 tornou-se	 bem	 mais	

interessante	 com	 seus	 dados	 sendo	 apresentados	 lado	 a	 lado.	 Isso	 porque	 vários	 resultados	

foram	bem	distintos	e	deveriam	ser	melhor	destacados.	

Ainda	que	a	pesquisa	seja	preliminar	e	deva	ser	continuada,	algumas	recomendações	já	podem	

ser	feitas	ao	MC&VB	e	seus	associados	como	forma	de	melhor	atender	esses	turistas	e	assim	

potencializar	os	seus	negócios.	

Dentre	essas	recomendações	estão:	

§ O	 percentual	 dos	 turistas	 que	 afirma	 não	 ter	 tempo	 livre,	 principalmente	 dentre	 os	

turistas	 de	 negócios	 é	 bastante	 baixo,	 o	 que	 indica	 oportunidade	 para	 criação	 de	

produtos	 e	 serviços	 	 que	 atendam	 as	 suas	 necessidades.	 Aqui	 deve	 ser	 considerado,	
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que	as	pessoas	estão	a	trabalho	no	destino	e	que	este	momento	via	de	regra,	será	fora	

do	 horário	 de	 expediente.	 Vale	 destacar	 ainda	 que	 podem	 haver	 diferenças	 nas	

expectativas	 entre	 homens	 e	 mulheres,	 principalmente	 nos	 congressos,	 onde	 esse	

último	grupo	é	tão	expressivo.	

§ Tendo	 em	 vista	 que	 o	 turista	 de	 negócios	 permanece	 um	 tempo	 considerável	 no	

destino	e	tem	interesse	em	conhecer	a	gastronomia,	sobretudo	regional,	deveria	haver	

uma	 maior	 divulgação	 desses	 equipamentos.	 Essa	 divulgação	 necessariamente	 deve	

considerar	um	foco	turístico,	talvez	por	meio	de	parcerias	com	os	hotéis,	sobretudo	os	

de	categoria	econômica,	que	são	mais	utilizados.		

§ Ainda	 sobre	 a	 gastronomia,	 para	 os	 turistas	 de	 congressos,	 poderiam	 ser	 celebradas	

parcerias	de	organizadores	com	restaurantes,	em	especial	os	de	culinária	regional,.	

§ Boa	 parte	 dos	 turistas	 com	 motivações	 profissionais,	 tanto	 de	 negócios	 como	 de	

eventos,	 faz	 sua	 própria	 reserva	 e	 toma	 as	 suas	 decisões	 sobre	 o	 que	 vai	 comprar.	

Assim	sendo,	as	compras	on	line	devem	estar	facilitadas,	evitando-se	a	burocratização	

ou	 a	 perda	 de	 tempo,	 como	 por	 exemplo,	 o	 envio	 de	 e-mails	 para	 solicitação	 de	

reservas.	

§ Turistas	 de	 ambos	 os	 grupos	 –	 afirmam	 que	 usam	 várias	 fontes	 de	 informação,	

principalmente	via	internet,	para		subsidiar	essa	tomada	de	decisão.	Os	equipamentos	

e	serviços	não	só	devem	ter	um	website	completo	com	elementos	que	gerem	evidência	

física	da	sua	qualidade,	como	devem	também	cuidar	da	distribuição	dessa	informação	

no	 website	 de	 agências	 de	 turismo,	 de	 sites	 de	 viagem	 e	 de	 hospedagem	

impulsionando	assim	sua	comercialização.	

§ A	maior	parte	dos	turistas	de	negócios	e	de	eventos	está	distribuída	entre	a	geração	Y	

(essencialmente	 digital)	 e	 geração	 X	 (que	 	 estão	 familiarizados	 com	 os	 processos	

digitais).	 Dessa	 forma,	 a	 comunicação	 do	 destino	 e	 seus	 parceiros	 deve	 respeitar	 os	

hábitos	desse	perfil	de	público	e	prover	materiais	e	informação	no	formato	eletrônico.	

§ O	MC&VB	deve	acompanhar	os	websites	dos	eventos	realizados	em	Maceió	e	garantir	

que	a	 informação	de	passeios,	hotelaria,	 restaurantes	esteja	qualificada	e	atualizada.	

Links	 para	 o	 website	 do	 Convention	 ou	 de	 secretarias	 de	 turismo	 mostraram	 não	

eficazes	 para	 os	 turistas	 de	 congressos,	 que	 consultam	 principalmente	 o	website	 do	

evento,	incluir:	experimente	Maceió,	visite	Alagoas,	aplicativo	Abrasel.	
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§ Quando	 possível,	 nos	 processos	 de	 captação	 de	 eventos	 cuja	 iniciativa	 parta	 do	

MC&VB,	 faz-se	 necessário	 priorizar	 os	 eventos	 nacionais,	 uma	 vez	 que	 estes	 geram	

maior	quantidade	de	 	pernoites	do	que	os	eventos	 regionais.	Os	 resultados	apontam	

que	 	nos	congressos	nordestinos	e	alagoanos	há	maior	utilização	de	hospedagem	em	

casas	de	amigos	e	parentes.	

§ Nos	projetos	e	apresentações	de	candidatura,	recomenda-se	aproveitar	o	tempo	para	

destacar	 os	 itens	 mais	 relevantes	 na	 tomada	 de	 decisão	 pelo	 evento:	 sugestão	 de	

temas,	 palestrantes,	 distribuição	 de	 programação,	 etc.	 Igualmente,	 deve-se	 dedicar	

menos	tempo	para	os	tours,	uma	vez	que	aqueles	aspectos	se	sobrepõem	a	todos	os	

turísticos.	

§ Os	turistas	de	negócios	e	de	eventos	movimentam	a	cadeia	de	serviços	do	destino.	Os	

dados	 demonstram	 oportunidades	 para	 os	 restaurantes	 e	 lojas,	 uma	 vez	 que	 as	

atividades	mais	realizadas	por	este	perfil	são	gastronomia	fora	do	hotel	e	compras.	

§ O	destino	Maceió	deve	aproveitar	suas	características	naturais	atrativas	para	reforçar	

sua	 imagem	 junto	 ao	 público	 organizador	 dos	 eventos.	 Essa	 imagem	 impulsiona	 a	

captação	de	eventos	da	cidade,	ao	aproveitar	a	tendência	dos	participantes	em	preferir	

eventos	nos	destinos	que	também	oferecem	boas	opções	de	lazer.	

§ A	infraestrutura	aérea	e	os	preços	são	fatores	determinantes	para	a	competividade	dos	

destinos	 turísticos.	 Vale	 lembrar	 que	 esses	 aspectos	 compõem	 as	 14	 dimensões	 do	

Índice	 de	 Competitividade	 de	 Viagens	 e	 Turismo,	 realizado	 pelo	 Fórum	 Econômico	

Mundial	 (Blanke	 &	 Chiesa,	 2015).	 Neste	 sentido,	 o	 destino	 Maceió	 pode	 evoluir	

bastante,	principalmente	no	que	diz	respeito	a	conectividade	aérea.	

§ Também	deve	ser	buscado	o	aumento	do	fluxo	de	voos	para	Maceió,	afinal	esse	fator	

se	mostrou	relevante	para	o	turista	de	negócios.	

§ Segundo	 o	 depoimento	 dos	 turistas	 a	 limpeza	 urbana	 e	 a	 sinalização	 poderiam	 ser	

melhorados,	pois	depõem	contra	a	boa	imagem	do	destino.	

§ A	hotelaria	deve	atentar	para	os	aspectos	relevantes	para	os	turistas	de	negócios	tanto	

de	 sua	 estrutura	 física	 de	 áreas	 comuns	 como	a	 dos	 apartamentos.	 Entender	 que	 se	

trata	de	um	público	com	outras	prioridades	e	com	outros	hábitos.	Cama	confortável,	

ducha,	 provisão	 de	 internet	 de	 boa	 qualidade,	 iluminação	 adequada,	 e	 tomadas	 em	

maior	quantidade	são	itens	absolutamente	prioritários	sobre	estruturas	que	requerem	

bem	mais	investimento	como	saunas,	piscinas,	salas	de	jogos.	
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Finalmente,	este	trabalho	evidencia	a	necessidade	de	obter-se	maior	conhecimento	acerca	dos	

turistas	com	motivações	profissionais.		Sugere-se	portanto,	a	continuidade	deste	estudo,	com	a	

ampliação	do	universo	da	pesquisa,	o	aprofundamento	das	questões	e,	talvez	futuramente,	a	

diversificação	 dessa	 pesquisa	 com	 a	 inclusão	 de	 outros	 tipos	 de	 turistas	 com	 motivações	

profissionais.	

Só	 desta	 maneira,	 as	 oportunidades	 junto	 a	 esses	 turistas	 poderão	 ser	 plenamente	

aproveitadas	e	os	negócios	dos	associados	do	MC&VB	potencializados	
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