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1. Introdução

2. Apresentação painel baixa estação 2021

3. Apresentação painel ANAC

4. Apresentação resultados preliminares personas

5. Filiação Portal Trade Turístico



CONTEXTO 
OBJETIVOS DO SÍRIO

A. Ampliar a pesquisa de Perfil do Turista do Departamento de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (DEES);

B. Integrar os bancos de dados do DEES e fontes externas públicas
e/ou privadas listadas previamente entre as partes envolvidas;

C. Disponibilizar e gerir os bancos de dados em formato de BI, em
painéis interativos, on-line e públicos;

D. Produzir, trimestralmente, relatórios de inteligência para uso da
Empresa Potiguar de Promoção Turística – Emprotur.



RESULTADOS
PAINEL DE BUSINESS INTELLIGENCE

Sistema de Inteligência – Trade Turístico do RN (fecomerciorn.com.br)

https://tradeturisticorn.fecomerciorn.com.br/index.php/observatorio/sistema-de-inteligencia/


Perfil do Turista de Alta Estação 2021
Resumo - Relatório de Inteligência



METODOLOGIA
GRUPO FOCAL

Realização: 19 de abril de 2021, das 9h às 12h

Formato: On-line (Clique Aqui e acesse agravação)

Participantes: Atores chaves do trade turístico do Rio Grande do Norte, estando

representadas as seguintes entidades: Ministério do Turismo, Secretaria do Turismo do RN,

Emprotur, Fecomércio RN, Senac RN, ABIH, Natal Convention Bureau, Câmara Empresarial

da Fecomércio, Sebrae RN, Sindicato dos Transportes e Bugueiros do RN, Universidade

Potiguar.

Objetivo: Coletar percepções e entendimentos sobre o painel disponibilizado.

Grupo 
Focal

https://web.microsoftstream.com/video/4e0a84f9-dbba-4c5b-beb8-7cb5b3de7538


METODOLOGIA
ESTATÍSTICA INFERENCIAL

Correlação em rede, mais conhecida em inglês como Correlation Network Analysis [CNA],

é uma ferramenta de análise que surge da combinação em sequência de dois métodos,

primeiro a correlação binária linear, seguida da análise de redes.

A base de dados ficou com 134 variáveis correlacionáveis entre si, foram testadas 17.956

correlações binárias diretas possíveis. Sendo que ao aplicar a significância, de p valor

(p<0,05) e correlação diretamente proporcionais (r>0,13), encontrou-se 75 variáveis (nós)

em 135 correlações (conexões) significantes nos termos propostos pela pesquisa.

Estatística 
Inferencial



RESULTADOS
ESTATÍSTICA INFERENCIAL

A partir da CNA, com 
as variáveis sendo os 

pontos e as correlações 
significantes as ligações, 

chegou-se em 75 
variáveis (nós) em 135 

correlações (ligações).



RESULTADOS



RESULTADOS

O verde é o maior aglomerado. Tem na

centralidade o ano pandêmico 2021, do

nacional/regional, que vem com carro

próprio, se locomove em carro próprio e que

escolheu o RN pela distância/localização

próxima. Pode-se ser denominado como

cluster “Turista regional por rodovias” (verde).



RECOMENDAÇÕES

✓ Realização de um trabalho de divulgação focado nas ferramentas on-line, com funis
focais por estados, faixas de renda e de interesse.

✓ Reforçar a estratégia já utilizada de promover o destino ao longo da BR 101, com ênfase
nos pontos em que ela corta as principais cidades dos estados vizinhos também parece
ser uma boa ideia.

✓ Ao mesmo tempo, o turista estadual que pernoita em uma outra cidade, pode ser
considerado um público válido a ser trabalhado (como bom exemplo o trabalho realizado
com nota fiscal cidadã focado para o turismo interno). Criar instrumentos que estimulem
este tipo de turismo traz reflexos positivos para a economia e para o relacionamento do
Estado tanto com os empreendimentos que recolhem impostos como com os
contribuintes, que vêm no pagamento dos mesmos a oportunidade de se beneficiar de
maneira mais direta.



RESULTADOS

O aglomerado amarelo tema na centralidade quem 

escolheu o RN por motivo de trabalho. Que viaja só, que 

já conhecia o RN e tem sua relação com estado vizinho 

economicamente mais forte, o Ceará. Uma 

característica que tangencia fortemente os municípios 

do oeste potiguar, com forte proximidade com centros 

econômicos cearenses. Pode-se ser denominado 

como cluster “Turista de Negócios” (amarelo).



RECOMENDAÇÕES

✓ Recomenda-se uma possível subdivisão de personas, dois públicos de negócios

distintos ou ainda um foco para o público de negócios que se pretende alcançar com

os esforços turísticos. Com a baixa no mercado de eventos corporativos e ainda

sendo uma pesquisa descolada temporalmente da esperada retomada dos mesmos,

é razoável esperar um incremento futuro nesse cluster.



RESULTADOS

Grupo identificado como o “turista sol e praia 

de avião” (vermelho). Tem na centralidade a 

vinda de avião, uso de agência e de hotel, 

com forte participação do sudeste por 

motivos de lazer e Sol e Praia, com ponto 

focal em Natal. Intimamente ligado ao 

público premium, que tem maior gasto 

médio, renda e escolaridade.



RECOMENDAÇÕES

✓ Vale salientar que esse é um público relevante para o trade turístico, pela pujança

econômica que claramente ostenta. Assim, o foco de atração divulgação e identificação

em detalhes desse aglomerado sugere-se como prioridade. Aproximação direta com as

agências e operadoras locais, pacotes com atrativos diferenciados e forte presença

digital, com foco em mídias sociais e influenciadores digitais de viagens são caminhos a

seguir.



RESULTADOS

Aglomerado pequeno, com pouca relação com o 

vermelho e citado no Grupo Focal. Tem na sua 

característica a composição pelos dois locais de 

pesquisa de São Miguel do Gostoso e Tibau do Sul. 

Assim, com as poucas informações obtidas a 

princípio, poder-se-ia chamar de turista em 

pousadas litorâneas (Laranja).



RECOMENDAÇÕES

✓ Das poucas recomendações possíveis com esse diminuto número de variáveis

correlacionadas, é a aparição da ambiguidade na tipologia de reserva das pousadas.

Este fato aponta a concorrência presente no trade turístico potiguar das cidades

litorâneas, especificamente a competitividade entre a venda direta e as vendas pelas

agências on-line (OTAs). Assim, um trabalho de capacitação com esses atores do trade,

para se organizarem e tirarem o melhor proveito das visualizações geradas pelas OTAs e

realização das vendas diretas.



CLUSTES SECUNDÁRIOS

✓ Azul;

✓ Roxo;

✓ Marrom.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

✓ Vale ressaltar que essa é uma primeira análise, que ainda
deverá ser confrontada com outros bancos de dados da
mesma tipologia (perfil do turista), ênfase para o histórico
preliminar e outras estações do ano. Mediante as próximas
produções o detalhamento e adensamento nas características
dessas personas e recomendações.

✓ Esse primeiro relatório entra como um representativo avanço
inicial de mecanismos robustos para tomada de decisão do
marketing turístico potiguar. Ao mesmo tempo em que abre
diversas possibilidades de pesquisas futuras.



CORPO TÉCNICO 

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO RN 

Marcelo Fernandes de Queiroz – Presidente 

Raniery Pimenta – Diretor de Operações

Luciano Kleiber – Diretor de Inovação e Competitividade

Thiago Chacon – Estatístico 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC RN

Marcelo Milito – Especialista em Turismo (Responsável Técnico do Sírio)

Luana Batista – Gerente de Inteligência e Mercado

Elaine Vieira – Coordenadora de Business Intelligence

Diego Dantas – Analista de Negócios 

Rafael Freitas – Designer 




