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DEMANDA TURÍSTICA_2011_AMFRI

Pesquisa de DIAGNÓSTICO SOBRE DEMANDA TURÍSTICA NOS MUNICÍPIOS DA AMFRI de caráterObservação:

quantiqualitativo executada no período de 04 de janeiro a 11 de março de 2011 nos onze

municípios que integram o Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar-CITMAR:

Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Itajaí, Itapema, Penha, Porto Belo,

Luís Alves, Ilhota, Camboriú e Navegantes. A abordagem se caracteriza como Aleatória

Simples com membros da população de pesquisa (N) em circulação nas áreas de pesquisa. O

Instrumento de Coleta de Dados está estruturado em quatro módulos ([I] Dados de controle;

[II] Dados básicos de classificação; [III] Perfil de demanda turística e [IV] Avaliação de

infraestrutura turística). DADOS ESTATÍSTICOS: Intervalo de Confiança [Z] de 95%. Foram

realizadas pelo menos 2.577 (duas mil quinhentas e setenta e sete) entrevistas, com Erro

Amostral (e) de ±1,87pp (um vírgula oitenta e sete pontos percentuais para mais ou para

menos).

3 - PERFIL DE DEMANDA TURÍSTICAMódulo:

P - MEIO DEDESLOCAMENTO TURÍSTICO INTERNO À AMFRIPergunta:

Percentual

 58,01 %Veículo particular

  1,05 %Veículo alugado

  0,89 %Táxi

  6,83 %Ônibus (grupo/excursão)

  4,38 %Ônibus (linhas regulares)

  0,66 %Motocicleta

  7,10 %Veículo Particular e à pé

  0,08 %Veículo particular e ônibus (grupo/excursão)

  1,24 %Veículo de parentes/amigos

  0,12 %Veículo particular e ônibus (linhas regulares)

  1,09 %Ônibus (linhas regulares) e à pé

  0,19 %Táxi e à pé

 14,16 %À pé

  0,12 %Táxi, ônibus (linhas regulares) e à pé

  0,08 %Veículo emprestado

  0,08 %Táxi e ônibus (linhas regulares)

  0,08 %Veículo particular e bicicleta

  0,04 %Veículo de parentes e ônibus (linhas regulares)

  0,12 %Bondindinho e à pé

  1,05 %Ônibus (grupo/excursão) e à pé

  0,08 %Ônibus (linhas regulares) e bondindinho

  0,12 %Veículo particular, ônibus (linhas regulares) e à pé

  0,12 %Veículo particular, à pé e bondindinho

  0,16 %Veículo alugado e à pé

  0,19 %Veículo de parentes/amigos e à pé

  0,08 %Bondindinho

  0,12 %Ônibus (grupo/excursão) e ônibus (linhas regulares)

  0,27 %Van

  0,19 %Van e à pé

  0,04 %Veículo Particular e Van

  0,04 %Bicicleta

  0,04 %Ônibus (grupo/excursão), à pé e bicicleta
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  0,19 %À pé e bicicleta

  0,04 %Táxi, ônibus (linhas regulares) e veículo de parentes/amigos

  0,04 %Veículo particular, à pé e bonde

  0,04 %Veículo da empresa

  0,04 %Veículo particular, táxi e ônibus (linhas regulares)

  0,04 %Barco e teleférico

  0,04 %Micro ônibus

  0,04 %Veículo particular e micro ônibus

  0,04 %Táxi e Ônibus (grupo/excursão)

  0,04 %Ônibus do hotel

  0,04 %Ônibus (grupo/excursão) e Barco

  0,04 %Ônibus da agência de turismo

  0,04 %Motorista contratado

  0,04 %Teleférico

  0,23 %Não Usa

  0,27 %Não respondeu
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