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06 de fevereiro de 2015   -   06:15:06  
 Natal é um dos destinos mais procurados para o feriado do Carnaval  
  
Canindé Soares/Arquivo Secom  
 
 Natal está sendo apontada como um dos destinos nacionais mais procurados para o 
feriado do Carnaval, além de ser uma das cidades brasileiras mais visitadas pelos 
turistas nesta alta estação. De acordo com o site Hoteis.com, a capital potiguar 
apresentou o maior crescimento de buscas, com 83%, entre 10 de dezembro de 
2014 e 10 de janeiro deste ano, em comparação com mesmo período do ano 
anterior. A rede hoteleira natalense divulgou recentemente que o índice de 
ocupação dos leitos, mais de uma semana antes do carnaval, já está em 100%. São 
esperados, para o período, até 35 mil turistas.  
 
   
 
 As belezas naturais da nossa cidade e a receptividade do natalense são fatores 
importantes na captação de turistas. Mas o investimento que a Prefeitura do Natal 
vem fazendo em obras para melhorar a infraestrutura da cidade, como a 
revitalização da orla urbana - incluindo Ponta Negra e praias dos Artistas, Meio e 
Forte - também ajuda na consolidação da cidade como destino turístico. Isso porque 
ações de investimento em infraestrutura, além de movimentar a economia com a 
geração de emprego e renda pelo turismo, permitem acessibilidade e inclusão social 
de todos os públicos no destino turístico. 
 
   
 
 Outro fator que ajuda na captação de turistas para Natal é o investimento em 
cultura. E o município também tem investido bastante. Os festejos do Natal em 
Natal e o Carnaval Multicultural são apenas alguns exemplos. Para os dias de reinado 
de Momo, a Prefeitura montou uma programação diversificada que conta com 
grandes artistas de renome nacional como Moraes Moreira, Elba Ramalho e 
Monobloco. Além dos talentos potiguares como Khrystal, Lane Cardoso, Isaque 
Galvão. 
 
   
 
 Com um investimento total de quase R$ 3 milhões, o Carnaval de Natal deste ano 
promete ser um dos mais animados e movimentados dos últimos anos. Para o 
prefeito Carlos Eduardo, o Carnaval é a maior festa popular do Brasil e a população 
de Natal e os turistas merecem ter uma grande festa que anime os quatro cantos da 



 

cidade. “Não podemos perder de vista, também, que o investimento no Carnaval 
tem retorno, pois estimula a economia da cidade e, por consequência, gera divisas 
para o Município”, acrescenta o prefeito. 
 
   
 
 Natal entre os melhores destinos 
 
 Com todo esse investimento e as já comprovadas belezas naturais, o nível de 
satisfação dos turistas que visitam Natal é alto. Dados de uma pesquisa realizada 
pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio, a pedido da 
Fecomércio/RN, apontam que 86,6% dos turistas entrevistados pretendem voltar à 
cidade. Além disso, 97,5% dos entrevistados afirmaram que indicariam Natal como 
destino de viagem. 
 
   
 
 Outro dado significativo é que os atrativos turísticos locais também tiveram índices 
elevados de aprovação, sendo classificados como “excelentes” e “bons” por 98,7% 
dos entrevistados. Pelo mesmo critério da soma dos dois quesitos (“excelente” e 
“bom”), receberam avaliação positiva itens como “Equipamentos de lazer” (91,2%), 
Condição/qualidade ambiental da localidade” (88,5%), “Informações Turísticas” 
(86,8%), “Patrimônios Históricos Culturais” (78,5%), “e “Limpeza Pública” (61%). 
 
   
 
 O já famoso traço hospitaleiro dos natalenses também ganhou destaque na 
pesquisa Fecomércio/IPDC, com expressivos 93,3% classificando a “Hospitalidade do 
Povo” como fatores “excelente” e “bom. 
 
   
 
 Feita com 403 pessoas entre os dias 13 e 20 de janeiro deste ano, a pesquisa 
Fecomércio/IPDC é a comprovação de Natal como destino consagrado na avaliação 
dos turistas. 
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Nova pesquisa traça perfil do turista que visita Natal em janeiro 
 

Natal: maior parte dos visitantes em janeiro é do Sudeste 

(Divulgação) 
 
Nova pesquisa traça perfil do turista que visita Natal em janeiro  
 Detalhes 
Publicado em 05 de Fevereiro de 2015  
: por Regy Carte  
 
Natal: maior parte dos visitantes em janeiro é do Sudeste (Divulgação)Janeiro é mês 
de alta estação e o Rio Grande do Norte foi ocupado por turistas, que vieram  ao 
estado em busca de conhecer e aproveitar as nossas inúmeras belezas naturais. Mas, 
quem é este turista? Como e porquê ele decidiu vir para cá? Quanto gastou? O que 
achou do destino? Foi para responder a estas perguntas que o Instituto de Pesquisa 
e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), ligado à Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio RN), realizou um 
levantamento no qual ouviu 403 destes turistas, no período de 13 a 20 de janeiro 
passado. O resultado do levantamento, é um raio-x atualizado do perfil destes 
visitantes, que são molas motrizes da nossa economia. 
 
 O objetivo da pesquisa é auxiliar, com os dados coletados, o planejamento 
estratégico do segmento turístico do RN, dando um norteamento às decisões e 
projetos do segmento. Características como perfil, forma de viagem, interesses, 
demandas e avaliações dos turistas que visitam Natal e o Rio Grande do Norte como 
um todo, foram a base da pesquisa, que também dimensionou a receita gerada pelo 
turismo. 
 
 Segundo o estudo, entre nossos visitantes de janeiro, 57,7% dos entrevistados eram 
homens que vieram para o estado com familiares e amigos, visando o turismo de 
lazer. Grande parte dos visitantes vinham da região Sudeste, dos estados de São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Turistas moradores do Distrito Federal e 
Pernambuco também conheceram o Rio Grande do Norte neste período. Os turistas 
internacionais chegaram ao RN por São Paulo e Rio de Janeiro. 
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 A pesquisa constatou a permanência do turista por, em média, nove dias, 
desembolsando um total (incluindo a passagem), de R$ 7.034,74, para um grupo três 
pessoas. No estado, com gastos de hospedagem, alimentação, transporte, diversão e 
compras, o visitante deixou, em média, R$ 5.694,93 (descontando o gasto com 
passagens). Os números mostram que, em média, cada turista deixou, por dia, R$ 
210,92 no estado, incluindo gastos com hospedagem, compras, alimentação e lazer. 
O estudo também mostrou que, em média, as viagens foram planejadas com seis 
meses de antecedência. 
 
 Da totalidade, 64,5% visitaram o estado pela primeira vez, indicados, na maioria, 
por amigos e familiares, e os outros 35,5% já conheciam o Rio Grande do Norte. Os 
turistas elogiaram as belezas naturais do estado (98,7%) e avaliaram como normais, 
os preços aqui taxados (54,6%). 
 
Na avaliação sobre o Rio Grande do Norte e os serviços oferecidos, o que mais 
agradou os turistas foram: guias de turismo (94,4%), hospitalidade do povo (93,3%), 
passeios oferecidos (93,2%), meios de hospedagem (92,1%), equipamentos de lazer 
(91,2%) e serviços da rede hoteleira (91,1%). Todos esses itens tiveram aprovação 
plena satisfatória, acima de 80%. 
 
O transporte urbano coletivo foi o item que obteve o menor índice de aprovação 
(55,3%), seguido por limpeza pública (61%), segurança pública (68,8%), sinalização 
urbana e turística (69,4%) e comunicação (correios/fones/internet) (71,7%), 
desagradando os visitantes no Rio Grande do Norte. Outro ponto criticado pelos 
turistas que visitaram o estado foi a distância e acesso ao Aeroporto Internacional 
Governador Aluizio Alves, em São Gonçalo do Amarante, de responsabilidade do 
Governo do Estado. Porém, a estrutura do terminal aeroportuário foi aprovada por 
86,8% dos entrevistados. 
 
 No final do levantamento do IPDC, é ressaltada a vontade do turista de voltar ao Rio 
Grande do Norte. Neste quesito, 42,9% afirmaram que se surpreenderam 
positivamente com estado e com sua estrutura e 86,6% querem voltar e conhecer 
mais cidades e belezas do estado. (Fecomércio RN) 
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Natal é um dos destinos mais procurados para o feriado do Carnaval - Blog do BG 
Natal está sendo apontada como um dos destinos nacionais mais procurados para o 
feriado do Carnaval, além de ser uma das cidades brasileiras mais visitadas pelos 
turistas nesta alta estação. De acordo com o site Hoteis.com, a capital potiguar 
apresentou o maior crescimento de buscas, com 83%, entre 10 de dezembro de 
2014 e 10 de janeiro deste ano, em comparação com mesmo período do ano 
anterior. A rede hoteleira natalense divulgou recentemente que o índice de 
ocupação dos leitos, mais de uma semana antes do carnaval, já está em 100%. São 
esperados, para o período, até 35 mil turistas. 
 
As belezas naturais da nossa cidade e a receptividade do natalense são fatores 
importantes na captação de turistas. Mas o investimento que a Prefeitura do Natal 
vem fazendo em obras para melhorar a infraestrutura da cidade, como a 
revitalização da orla urbana – incluindo Ponta Negra e praias dos Artistas, Meio e 
Forte – também ajuda na consolidação da cidade como destino turístico. Isso porque 
ações de investimento em infraestrutura, além de movimentar a economia com a 
geração de emprego e renda pelo turismo, permitem acessibilidade e inclusão social 
de todos os públicos no destino turístico. 
 
Outro fator que ajuda na captação de turistas para Natal é o investimento em 
cultura. E o município também tem investido bastante. Os festejos do Natal em 
Natal e o Carnaval Multicultural são apenas alguns exemplos. Para os dias de reinado 
de Momo, a Prefeitura montou uma programação diversificada que conta com 
grandes artistas de renome nacional como Moraes Moreira, Elba Ramalho e 
Monobloco. Além dos talentos potiguares como Khrystal, Lane Cardoso, Isaque 
Galvão. 
 
Com um investimento total de quase R$ 3 milhões, o Carnaval de Natal deste ano 
promete ser um dos mais animados e movimentados dos últimos anos. Para o 
prefeito Carlos Eduardo, o Carnaval é a maior festa popular do Brasil e a população 
de Natal e os turistas merecem ter uma grande festa que anime os quatro cantos da 
cidade. “Não podemos perder de vista, também, que o investimento no Carnaval 
tem retorno, pois estimula a economia da cidade e, por consequência, gera divisas 
para o Município”, acrescenta o prefeito. 
 
Natal entre os melhores destinos 
 
Com todo esse investimento e as já comprovadas belezas naturais, o nível de 
satisfação dos turistas que visitam Natal é alto. Dados de uma pesquisa realizada 
pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio, a pedido da 
Fecomércio/RN, apontam que 86,6% dos turistas entrevistados pretendem voltar à 
cidade. Além disso, 97,5% dos entrevistados afirmaram que indicariam Natal como 



 

destino de viagem. 
 
Outro dado significativo é que os atrativos turísticos locais também tiveram índices 
elevados de aprovação, sendo classificados como “excelentes” e “bons” por 98,7% 
dos entrevistados. Pelo mesmo critério da soma dos dois quesitos (“excelente” e 
“bom”), receberam avaliação positiva itens como “Equipamentos de lazer” (91,2%), 
Condição/qualidade ambiental da localidade” (88,5%), “Informações Turísticas” 
(86,8%), “Patrimônios Históricos Culturais” (78,5%), “e “Limpeza Pública” (61%). 
 
O já famoso traço hospitaleiro dos natalenses também ganhou destaque na pesquisa 
Fecomércio/IPDC, com expressivos 93,3% classificando a “Hospitalidade do Povo” 
como fatores “excelente” e “bom. 
 
Feita com 403 pessoas entre os dias 13 e 20 de janeiro deste ano, a pesquisa 
Fecomércio/IPDC é a comprovação de Natal como destino consagrado na avaliação 
dos turistas. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Natal é um dos destinos mais procurados para o feriado do Carnaval - Portal No Ar 
 
 
Natal está sendo apontada como um dos destinos nacionais mais procurados para o 
feriado do Carnaval, além de ser uma das cidades brasileiras mais visitadas pelos 
turistas nesta alta estação. De acordo com o site Hoteis.com, a capital potiguar 
apresentou o maior crescimento de buscas, com 83%, entre 10 de dezembro de 
2014 e 10 de janeiro deste ano, em comparação com mesmo período do ano 
anterior. A rede hoteleira natalense divulgou recentemente que o índice de 
ocupação dos leitos, mais de uma semana antes do carnaval, já está em 100%. São 
esperados, para o período, até 35 mil turistas. 
 
As belezas naturais da nossa cidade e a receptividade do natalense são fatores 
importantes na captação de turistas. Mas o investimento que a Prefeitura do Natal 
vem fazendo em obras para melhorar a infraestrutura da cidade, como a 
revitalização da orla urbana – incluindo Ponta Negra e praias dos Artistas, Meio e 
Forte – também ajuda na consolidação da cidade como destino turístico. Isso porque 
ações de investimento em infraestrutura, além de movimentar a economia com a 
geração de emprego e renda pelo turismo, permitem acessibilidade e inclusão social 
de todos os públicos no destino turístico. 
 
Outro fator que ajuda na captação de turistas para Natal é o investimento em 
cultura. E o município também tem investido bastante. Os festejos do Natal em 
Natal e o Carnaval Multicultural são apenas alguns exemplos. Para os dias de reinado 
de Momo, a Prefeitura montou uma programação diversificada que conta com 
grandes artistas de renome nacional como Moraes Moreira, Elba Ramalho e 
Monobloco. Além dos talentos potiguares como Khrystal, Lane Cardoso, Isaque 
Galvão. 
 
Com um investimento total de quase R$ 3 milhões, o Carnaval de Natal deste ano 
promete ser um dos mais animados e movimentados dos últimos anos. Para o 
prefeito Carlos Eduardo, o Carnaval é a maior festa popular do Brasil e a população 
de Natal e os turistas merecem ter uma grande festa que anime os quatro cantos da 
cidade. “Não podemos perder de vista, também, que o investimento no Carnaval 
tem retorno, pois estimula a economia da cidade e, por consequência, gera divisas 
para o Município”, acrescenta o prefeito. 
 
Natal entre os melhores destinos 
 
Com todo esse investimento e as já comprovadas belezas naturais, o nível de 
satisfação dos turistas que visitam Natal é alto. Dados de uma pesquisa realizada 
pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio, a pedido da 



 

Fecomércio/RN, apontam que 86,6% dos turistas entrevistados pretendem voltar à 
cidade. Além disso, 97,5% dos entrevistados afirmaram que indicariam Natal como 
destino de viagem. 
 
Outro dado significativo é que os atrativos turísticos locais também tiveram índices 
elevados de aprovação, sendo classificados como “excelentes” e “bons” por 98,7% 
dos entrevistados. Pelo mesmo critério da soma dos dois quesitos (“excelente” e 
“bom”), receberam avaliação positiva itens como “Equipamentos de lazer” (91,2%), 
Condição/qualidade ambiental da localidade” (88,5%), “Informações Turísticas” 
(86,8%), “Patrimônios Históricos Culturais” (78,5%), “e “Limpeza Pública” (61%). 
 
O já famoso traço hospitaleiro dos natalenses também ganhou destaque na pesquisa 
Fecomércio/IPDC, com expressivos 93,3% classificando a “Hospitalidade do Povo” 
como fatores “excelente” e “bom. 
 
Feita com 403 pessoas entre os dias 13 e 20 de janeiro deste ano, a pesquisa 
Fecomércio/IPDC é a comprovação de Natal como destino consagrado na avaliação 
dos turistas. 
 
Atualizado em 5 de fevereiro às 17:51 
 
 
Classificação: Positiva 
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Canindé Soares | Fotojornalismo – Natal – RN – Brasil 
 
 

 
 
  
 
Natal está sendo apontada como um dos destinos nacionais mais procurados para o 



 

feriado do Carnaval, além de ser uma das cidades brasileiras mais visitadas pelos 
turistas nesta alta estação. De acordo com o site Hoteis.com, a capital potiguar 
apresentou o maior crescimento de buscas, com 83%, entre 10 de dezembro de 
2014 e 10 de janeiro deste ano, em comparação com mesmo período do ano 
anterior. A rede hoteleira natalense divulgou recentemente que o índice de 
ocupação dos leitos, mais de uma semana antes do carnaval, já está em 100%. São 
esperados, para o período, até 35 mil turistas. 
 
  
 
As belezas naturais da nossa cidade e a receptividade do natalense são fatores 
importantes na captação de turistas. Mas o investimento que a Prefeitura do Natal 
vem fazendo em obras para melhorar a infraestrutura da cidade, como a 
revitalização da orla urbana – incluindo Ponta Negra e praias dos Artistas, Meio e 
Forte – também ajuda na consolidação da cidade como destino turístico. Isso porque 
ações de investimento em infraestrutura, além de movimentar a economia com a 
geração de emprego e renda pelo turismo, permitem acessibilidade e inclusão social 
de todos os públicos no destino turístico. 
 
  
 
Outro fator que ajuda na captação de turistas para Natal é o investimento em 
cultura. E o município também tem investido bastante. Os festejos do Natal em 
Natal e o Carnaval Multicultural são apenas alguns exemplos. Para os dias de reinado 
de Momo, a Prefeitura montou uma programação diversificada que conta com 
grandes artistas de renome nacional como Moraes Moreira, Elba Ramalho e 
Monobloco. Além dos talentos potiguares como Khrystal, Lane Cardoso, Isaque 
Galvão. 
 
  
 
Com um investimento total de quase R$ 3 milhões, o Carnaval de Natal deste ano 
promete ser um dos mais animados e movimentados dos últimos anos. Para o 
prefeito Carlos Eduardo, o Carnaval é a maior festa popular do Brasil e a população 
de Natal e os turistas merecem ter uma grande festa que anime os quatro cantos da 
cidade. “Não podemos perder de vista, também, que o investimento no Carnaval 
tem retorno, pois estimula a economia da cidade e, por consequência, gera divisas 
para o Município”, acrescenta o prefeito. 
 
  
 
Natal entre os melhores destinos 
 
Com todo esse investimento e as já comprovadas belezas naturais, o nível de 



 

satisfação dos turistas que visitam Natal é alto. Dados de uma pesquisa realizada 
pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio, a pedido da 
Fecomércio/RN, apontam que 86,6% dos turistas entrevistados pretendem voltar à 
cidade. Além disso, 97,5% dos entrevistados afirmaram que indicariam Natal como 
destino de viagem. 
 
  
 
Outro dado significativo é que os atrativos turísticos locais também tiveram índices 
elevados de aprovação, sendo classificados como “excelentes” e “bons” por 98,7% 
dos entrevistados. Pelo mesmo critério da soma dos dois quesitos (“excelente” e 
“bom”), receberam avaliação positiva itens como “Equipamentos de lazer” (91,2%), 
Condição/qualidade ambiental da localidade” (88,5%), “Informações Turísticas” 
(86,8%), “Patrimônios Históricos Culturais” (78,5%), “e “Limpeza Pública” (61%). 
 
  
 
O já famoso traço hospitaleiro dos natalenses também ganhou destaque na pesquisa 
Fecomércio/IPDC, com expressivos 93,3% classificando a “Hospitalidade do Povo” 
como fatores “excelente” e “bom. 
 
  
 
Feita com 403 pessoas entre os dias 13 e 20 de janeiro deste ano, a pesquisa 
Fecomércio/IPDC é a comprovação de Natal como destino consagrado na avaliação 
dos turistas. 
 
Secretaria Municipal de Comunicação 
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Natal é um dos destinos mais procurados para o feriado do Carnaval - Notícias - 
Natal - Nominuto.com 
 
 

 
 
Canindé Soares/Arquivo Secom  
 
Natal está sendo apontada como um dos destinos nacionais mais procurados para o 
feriado do Carnaval, além de ser uma das cidades brasileiras mais visitadas pelos 
turistas nesta alta estação. 
 
 De acordo com o site Hoteis.com, a capital potiguar apresentou o maior 
crescimento de buscas, com 83%, entre 10 de dezembro de 2014 e 10 de janeiro 
deste ano, em comparação com mesmo período do ano anterior. A rede hoteleira 
natalense divulgou recentemente que o índice de ocupação dos leitos, mais de uma 
semana antes do carnaval, já está em 100%. São esperados, para o período, até 35 
mil turistas. 
 
As belezas naturais da cidade e a receptividade do natalense são fatores importantes 
na captação de turistas. Mas o investimento que a Prefeitura do Natal vem fazendo 
em obras para melhorar a infraestrutura da cidade, como a revitalização da orla 
urbana - incluindo Ponta Negra e praias dos Artistas, Meio e Forte - também ajuda 
na consolidação da cidade como destino turístico. Isso porque ações de investimento 
em infraestrutura, além de movimentar a economia com a geração de emprego e 
renda pelo turismo, permitem acessibilidade e inclusão social de todos os públicos 
no destino turístico. 
 
Outro fator que ajuda na captação de turistas para Natal é o investimento em 
cultura. E o município também tem investido bastante. Os festejos do Natal em 
Natal e o Carnaval Multicultural são apenas alguns exemplos. Para os dias de reinado 
de Momo, a Prefeitura montou uma programação diversificada que conta com 



 

grandes artistas de renome nacional como Moraes Moreira, Elba Ramalho e 
Monobloco. Além dos talentos potiguares como Khrystal, Lane Cardoso, Isaque 
Galvão. 
 
Com um investimento total de quase R$ 3 milhões, o Carnaval de Natal deste ano 
promete ser um dos mais animados e movimentados dos últimos anos. Para o 
prefeito Carlos Eduardo, o Carnaval é a maior festa popular do Brasil e a população 
de Natal e os turistas merecem ter uma grande festa que anime os quatro cantos da 
cidade. “Não podemos perder de vista, também, que o investimento no Carnaval 
tem retorno, pois estimula a economia da cidade e, por consequência, gera divisas 
para o Município”, acrescenta o prefeito. 
 
Natal entre os melhores destinos Com todo esse investimento e as já comprovadas 
belezas naturais, o nível de satisfação dos turistas que visitam Natal é alto. Dados de 
uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio, 
a pedido da Fecomércio, apontam que 86,6% dos turistas entrevistados pretendem 
voltar à cidade. Além disso, 97,5% dos entrevistados afirmaram que indicariam Natal 
como destino de viagem. 
 
Outro dado significativo é que os atrativos turísticos locais também tiveram índices 
elevados de aprovação, sendo classificados como “excelentes” e “bons” por 98,7% 
dos entrevistados. Pelo mesmo critério da soma dos dois quesitos (“excelente” e 
“bom”), receberam avaliação positiva itens como “Equipamentos de lazer” (91,2%), 
Condição/qualidade ambiental da localidade” (88,5%), “Informações Turísticas” 
(86,8%), “Patrimônios Históricos Culturais” (78,5%), “e “Limpeza Pública” (61%). 
 
O já famoso traço hospitaleiro dos natalenses também ganhou destaque na pesquisa 
Fecomércio/IPDC, com expressivos 93,3% classificando a “Hospitalidade do Povo” 
como fatores “excelente” e “bom. 
 
Feita com 403 pessoas entre os dias 13 e 20 de janeiro deste ano, a pesquisa 
Fecomércio/IPDC é a comprovação de Natal como destino consagrado na avaliação 
dos turistas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO          DATA: 05.02.15 
Portal Mercado Aberto 
 
05/02/2015 16h34 
  
 Pesquisa IPDC traça perfil do turista que visita Natal 
 Paulista, homem, com bom poder aquisitivo, que gasta, em média, R$ 210 por 
pessoa por dia na cidade e que pretende voltar. Esta é a síntese dos visitantes da 
capital potiguar em janeiro 
 
Janeiro é mês de alta estação e o Rio Grande do Norte foi ocupado por turistas, que 
vieram ao estado em busca de conhecer e aproveitar as nossas inúmeras belezas 
naturais. Mas, quem é este turista? Como e porquê ele decidiu vir para cá? Quanto 
gastou? O que achou do destino? Foi para responder a estas perguntas que o 
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), ligado à Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio RN), 
realizou um levantamento no qual ouviu 403 destes turistas, no período de 13 a 20 
de janeiro passado. O resultado do levantamento, é um raio-x atualizado do perfil 
destes visitantes, que são molas motrizes da nossa economia. 
 
O objetivo da pesquisa é auxiliar, com os dados coletados, o planejamento 
estratégico do segmento turístico do RN, dando um norteamento às decisões e 
projetos do segmento. Características como perfil, forma de viagem, interesses, 
demandas e avaliações dos turistas que visitam Natal e o Rio Grande do Norte como 
um todo, foram a base da pesquisa, que também dimensionou a receita gerada pelo 
turismo. 
 
Segundo o estudo, entre nossos visitantes de janeiro, 57,7% dos entrevistados eram 
homens que vieram para o estado com familiares e amigos, visando o turismo de 
lazer. Grande parte dos visitantes vinham da região Sudeste, dos estados de São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Turistas moradores do Distrito Federal e 
Pernambuco também conheceram o Rio Grande do Norte neste período. Os turistas 
internacionais chegaram ao RN por São Paulo e Rio de Janeiro. 
 
A pesquisa constatou a permanência do turista por, em média, nove dias, 
desembolsando um total (incluindo a passagem), de R$ 7.034,74, para um grupo três 
pessoas. No estado, com gastos de hospedagem, alimentação, transporte, diversão e 
compras, o visitante deixou, em média, R$ 5.694,93 (descontando o gasto com 
passagens). Os números mostram que, em média, cada turista deixou, por dia, R$ 
210,92 no estado, incluindo gastos com hospedagem, compras, alimentação e lazer. 
O estudo também mostrou que, em média, as viagens foram planejadas com seis 
meses de antecedência. 
 
Da totalidade, 64,5% visitaram o estado pela primeira vez, indicados, na maioria, por 



 

amigos e familiares, e os outros 35,5% já conheciam o Rio Grande do Norte. Os 
turistas elogiaram as belezas naturais do estado (98,7%) e avaliaram como normais, 
os preços aqui taxados (54,6%). Na avaliação sobre o Rio Grande do Norte e os 
serviços oferecidos, o que mais agradou os turistas foram: guias de turismo (94,4%), 
hospitalidade do povo (93,3%), passeios oferecidos (93,2%), meios de hospedagem 
(92,1%), equipamentos de lazer (91,2%) e serviços da rede hoteleira (91,1%). Todos 
esses itens tiveram aprovação plena satisfatória, acima de 80%. 
 
O transporte urbano coletivo foi o item que obteve o menor índice de aprovação 
(55,3%), seguido por limpeza pública (61%), segurança pública (68,8%), sinalização 
urbana e turística (69,4%) e comunicação (correios/fones/internet) (71,7%), 
desagradando os visitantes no Rio Grande do Norte. Outro ponto criticado pelos 
turistas que visitaram o estado foi a distância e acesso ao Aeroporto Internacional 
Governador Aluizio Alves, em São Gonçalo do Amarante, de responsabilidade do 
Governo do Estado. Porém, a estrutura do terminal aeroportuário foi aprovada por 
86,8% dos entrevistados. 
 
No final do levantamento do IPDC, é ressaltada a vontade do turista de voltar ao Rio 
Grande do Norte. Neste quesito, 42,9% afirmaram que se surpreenderam 
positivamente com estado e com sua estrutura e 86,6% querem voltar e conhecer 
mais cidades e belezas do estado. 
 
Fonte: Fecomércio RN 
 
 
 
 
Classificação: Positiva 
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O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), ligado à Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio RN), 
realizou um levantamento no qual ouviu 403 turistas no período de 13 a 20 de 
janeiro passado.  
 
O objetivo da pesquisa é auxiliar, com os dados coletados, o planejamento 
estratégico do segmento turístico do RN, dando um norteamento às decisões e 
projetos do segmento.  
 
Características como perfil, forma de viagem, interesses, demandas e avaliações dos 
turistas que visitam Natal, e o Rio Grande do Norte como um todo, foram a base da 
pesquisa, que também dimensionou a receita gerada pelo turismo. 
 
Segundo o estudo, 57,7% dos entrevistados vieram com familiares e amigos, visando 
o turismo de lazer. Grande parte dos visitantes era da região Sudeste, sobretudo de 
São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Distrito Federal e Pernambuco também 
enviaram muitos visitantes a Natal em janeiro, de acordo com a pesquisa. 
 
A permanência do turista, segundo o levantamento, foi de nove dias em média, com 
desembolso (incluindo a passagem) de R$ 7.034,74, para um grupo três pessoas. No 
estado, com gastos de hospedagem, alimentação, transporte, diversão e compras, o 
visitante deixou, em média, R$ 5.694,93 (descontando o gasto com passagens).  
 
Os números mostram que, em média, cada turista deixou, por dia, R$ 210,92 no 
estado, incluindo gastos com hospedagem, compras, alimentação e lazer. O estudo 
também mostrou que, em média, as viagens foram planejadas com seis meses de 
antecedência. 
 
Da totalidade, 64,5% visitaram o estado pela primeira vez. Foram indicados, na 
maioria, por amigos e familiares. Os outros 35,5% já conheciam o Rio Grande do 
Norte. Os turistas elogiaram as belezas naturais do estado (98,7%) e avaliaram como 
normais os preços praticados no RN (54,6%). 
 
Na avaliação sobre o Rio Grande do Norte e os serviços oferecidos, o que mais 
agradou os turistas foram os guias de turismo (94,4%), hospitalidade do povo 
(93,3%), passeios oferecidos (93,2%), meios de hospedagem (92,1%), equipamentos 
de lazer (91,2%) e serviços da rede hoteleira (91,1%). Todos esses itens tiveram 
aprovação plena satisfatória, acima de 80%. 



 

 
O transporte urbano coletivo foi o item que obteve o menor índice de aprovação 
(55,3%), seguido por limpeza pública (61%), segurança pública (68,8%), sinalização 
urbana e turística (69,4%) e comunicação (correios/fones/internet) (71,7%).  
 
Outro ponto criticado pelos turistas que visitaram o estado foi a distância e acesso 
ao Aeroporto Internacional Governador Aluizio Alves, em São Gonçalo do Amarante. 
A estrutura do terminal aeroportuário, porém, foi aprovada por 86,8% dos 
entrevistados. 
 
No final do levantamento do IPDC, é ressaltada a vontade do turista de voltar ao Rio 
Grande do Norte. Neste quesito, 42,9% afirmaram que se surpreenderam 
positivamente com estado e com sua estrutura e 86,6% querem voltar e conhecer 
mais cidades e belezas do estado. 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Natal Notícia Journal | Pesquisa IPDC traça perfil do turista que visita Natal 
 
Paulista, homem, com bom poder aquisitivo, que gasta, em média, R$ 210 por 
pessoa por dia na cidade e que pretende voltar. Esta é a síntese dos visitantes da 
capital potiguar em janeiro  
 
Janeiro é mês de alta estação e o Rio Grande do Norte foi ocupado por turistas, que 
vieram  ao estado em busca de conhecer e aproveitar as nossas inúmeras belezas 
naturais. Mas, quem é este turista? Como e porquê ele decidiu vir para cá? Quanto 
gastou? O que achou do destino? Foi para responder a estas perguntas que o 
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), ligado à Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio RN), 
realizou um levantamento no qual ouviu 403 destes turistas, no período de 13 a 20 
de janeiro passado. O resultado do levantamento, é um raio-x atualizado do perfil 
destes visitantes, que são molas motrizes da nossa economia. 
 
O objetivo da pesquisa é auxiliar, com os dados coletados, o planejamento 
estratégico do segmento turístico do RN, dando um norteamento às decisões e 
projetos do segmento. Características como perfil, forma de viagem, interesses, 
demandas e avaliações dos turistas que visitam Natal e o Rio Grande do Norte como 
um todo, foram a base da pesquisa, que também dimensionou a receita gerada pelo 
turismo. 
 
Segundo o estudo, entre nossos visitantes de janeiro, 57,7% dos entrevistados eram 
homens que vieram para o estado com familiares e amigos, visando o turismo de 
lazer. Grande parte dos visitantes vinham da região Sudeste, dos estados de São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Turistas moradores do Distrito Federal e 
Pernambuco também conheceram o Rio Grande do Norte neste período. Os turistas 
internacionais chegaram ao RN por São Paulo e Rio de Janeiro. 
 
A pesquisa constatou a permanência do turista por, em média, nove dias, 
desembolsando um total (incluindo a passagem), de R$ 7.034,74, para um grupo três 
pessoas. No estado, com gastos de hospedagem, alimentação, transporte, diversão e 
compras, o visitante deixou, em média, R$ 5.694,93 (descontando o gasto com 
passagens). Os números mostram que, em média, cada turista deixou, por dia, R$ 
210,92 no estado, incluindo gastos com hospedagem, compras, alimentação e lazer. 
O estudo também mostrou que, em média, as viagens foram planejadas com seis 
meses de antecedência. 
 
Da totalidade, 64,5% visitaram o estado pela primeira vez, indicados, na maioria, por 
amigos e familiares, e os outros 35,5% já conheciam o Rio Grande do Norte. Os 
turistas elogiaram as belezas naturais do estado (98,7%) e avaliaram como normais, 



 

os preços aqui taxados (54,6%). 
 
Na avaliação sobre o Rio Grande do Norte e os serviços oferecidos, o que mais 
agradou os turistas foram: guias de turismo (94,4%), hospitalidade do povo (93,3%), 
passeios oferecidos (93,2%), meios de hospedagem (92,1%), equipamentos de lazer 
(91,2%) e serviços da rede hoteleira (91,1%). Todos esses itens tiveram aprovação 
plena satisfatória, acima de 80%. 
 
O transporte urbano coletivo foi o item que obteve o menor índice de aprovação 
(55,3%), seguido por limpeza pública (61%), segurança pública (68,8%), sinalização 
urbana e turística (69,4%) e comunicação (correios/fones/internet) (71,7%), 
desagradando os visitantes no Rio Grande do Norte. Outro ponto criticado pelos 
turistas que visitaram o estado foi a distância e acesso ao Aeroporto Internacional 
Governador Aluizio Alves, em São Gonçalo do Amarante, de responsabilidade do 
Governo do Estado. Porém, a estrutura do terminal aeroportuário foi aprovada por 
86,8% dos entrevistados. 
 
No final do levantamento do IPDC, é ressaltada a vontade do turista de voltar ao Rio 
Grande do Norte. Neste quesito, 42,9% afirmaram que se surpreenderam 
positivamente com estado e com sua estrutura e 86,6% querem voltar e conhecer 
mais cidades e belezas do estado. 
 
 
Classificação: Positiva 
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 Paulista homem e de bom poder aquisitivo foi maioria de turistas em Natal  
  
Foto: Divulgação  

 
 Janeiro é mês de alta estação e o Rio Grande do Norte foi ocupado por turistas, que 
vieram  ao estado em busca de conhecer e aproveitar as nossas inúmeras belezas 
naturais. Mas, quem é este turista? Como e porquê ele decidiu vir para cá? Quanto 
gastou? O que achou do destino? Foi para responder a estas perguntas que o 
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), ligado à Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio RN), 
realizou um levantamento no qual ouviu 403 destes turistas, no período de 13 a 20 
de janeiro passado. O resultado do levantamento, é um raio-x atualizado do perfil 
destes visitantes, que são molas motrizes da nossa economia. 
 
   
 
 O objetivo da pesquisa é auxiliar, com os dados coletados, o planejamento 
estratégico do segmento turístico do RN, dando um norteamento às decisões e 
projetos do segmento. Características como perfil, forma de viagem, interesses, 
demandas e avaliações dos turistas que visitam Natal e o Rio Grande do Norte como 
um todo, foram a base da pesquisa, que também dimensionou a receita gerada pelo 
turismo. 
 
   
 
 Segundo o estudo, entre nossos visitantes de janeiro, 57,7% dos entrevistados eram 
homens que vieram para o estado com familiares e amigos, visando o turismo de 
lazer. Grande parte dos visitantes vinham da região Sudeste, dos estados de São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Turistas moradores do Distrito Federal e 
Pernambuco também conheceram o Rio Grande do Norte neste período. Os turistas 
internacionais chegaram ao RN por São Paulo e Rio de Janeiro. 
 



 

   
 
 A pesquisa constatou a permanência do turista por, em média, nove dias, 
desembolsando um total (incluindo a passagem), de R$ 7.034,74, para um grupo três 
pessoas. No estado, com gastos de hospedagem, alimentação, transporte, diversão e 
compras, o visitante deixou, em média, R$ 5.694,93 (descontando o gasto com 
passagens). Os números mostram que, em média, cada turista deixou, por dia, R$ 
210,92 no estado, incluindo gastos com hospedagem, compras, alimentação e lazer. 
O estudo também mostrou que, em média, as viagens foram planejadas com seis 
meses de antecedência. 
 
   
 
 Da totalidade, 64,5% visitaram o estado pela primeira vez, indicados, na maioria, 
por amigos e familiares, e os outros 35,5% já conheciam o Rio Grande do Norte. Os 
turistas elogiaram as belezas naturais do estado (98,7%) e avaliaram como normais, 
os preços aqui taxados (54,6%). 
 Na avaliação sobre o Rio Grande do Norte e os serviços oferecidos, o que mais 
agradou os turistas foram: guias de turismo (94,4%), hospitalidade do povo (93,3%), 
passeios oferecidos (93,2%), meios de hospedagem (92,1%), equipamentos de lazer 
(91,2%) e serviços da rede hoteleira (91,1%). Todos esses itens tiveram aprovação 
plena satisfatória, acima de 80%. 
 
 O transporte urbano coletivo foi o item que obteve o menor índice de aprovação 
(55,3%), seguido por limpeza pública (61%), segurança pública (68,8%), sinalização 
urbana e turística (69,4%) e comunicação (correios/fones/internet) (71,7%), 
desagradando os visitantes no Rio Grande do Norte. Outro ponto criticado pelos 
turistas que visitaram o estado foi a distância e acesso ao Aeroporto Internacional 
Governador Aluizio Alves, em São Gonçalo do Amarante, de responsabilidade do 
Governo do Estado. Porém, a estrutura do terminal aeroportuário foi aprovada por 
86,8% dos entrevistados. 
 
No final do levantamento do IPDC, é ressaltada a vontade do turista de voltar ao Rio 
Grande do Norte. Neste quesito, 42,9% afirmaram que se surpreenderam 
positivamente com estado e com sua estrutura e 86,6% querem voltar e conhecer 
mais cidades e belezas do estado. 
 
   
  
 
 
Classificação: Positiva 
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Janeiro é mês de alta estação e o Rio Grande do Norte foi ocupado por turistas, que 
vieram ao estado em busca de conhecer e aproveitar as nossas inúmeras belezas 
naturais. Mas, quem é este turista? Como e porquê ele decidiu vir para cá? Quanto 
gastou? O que achou do destino? Foi para responder a estas perguntas que o 
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), ligado à Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio RN), 
realizou um levantamento no qual ouviu 403 destes turistas, no período de 13 a 20 
de janeiro passado. O resultado do levantamento, é um raio-x atualizado do perfil 
destes visitantes, que são molas motrizes da nossa economia. 
 
  
 
O objetivo da pesquisa é auxiliar, com os dados coletados, o planejamento 
estratégico do segmento turístico do RN, dando um norteamento às decisões e 
projetos do segmento. Características como perfil, forma de viagem, interesses, 
demandas e avaliações dos turistas que visitam Natal e o Rio Grande do Norte como 
um todo, foram a base da pesquisa, que também dimensionou a receita gerada pelo 
turismo. 
 
  



 

 
Segundo o estudo, entre nossos visitantes de janeiro, 57,7% dos entrevistados eram 
homens que vieram para o estado com familiares e amigos, visando o turismo de 
lazer. Grande parte dos visitantes vinham da região Sudeste, dos estados de São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Turistas moradores do Distrito Federal e 
Pernambuco também conheceram o Rio Grande do Norte neste período. Os turistas 
internacionais chegaram ao RN por São Paulo e Rio de Janeiro. 
 
  
 
A pesquisa constatou a permanência do turista por, em média, nove dias, 
desembolsando um total (incluindo a passagem), de R$ 7.034,74, para um grupo três 
pessoas. No estado, com gastos de hospedagem, alimentação, transporte, diversão e 
compras, o visitante deixou, em média, R$ 5.694,93 (descontando o gasto com 
passagens). Os números mostram que, em média, cada turista deixou, por dia, R$ 
210,92 no estado, incluindo gastos com hospedagem, compras, alimentação e lazer. 
O estudo também mostrou que, em média, as viagens foram planejadas com seis 
meses de antecedência. 
 
  
 
Da totalidade, 64,5% visitaram o estado pela primeira vez, indicados, na maioria, por 
amigos e familiares, e os outros 35,5% já conheciam o Rio Grande do Norte. Os 
turistas elogiaram as belezas naturais do estado (98,7%) e avaliaram como normais, 
os preços aqui taxados (54,6%). 
 
  
 
Na avaliação sobre o Rio Grande do Norte e os serviços oferecidos, o que mais 
agradou os turistas foram: guias de turismo (94,4%), hospitalidade do povo (93,3%), 
passeios oferecidos (93,2%), meios de hospedagem (92,1%), equipamentos de lazer 
(91,2%) e serviços da rede hoteleira (91,1%). Todos esses itens tiveram aprovação 
plena satisfatória, acima de 80%. 
 
  
 
O transporte urbano coletivo foi o item que obteve o menor índice de aprovação 
(55,3%), seguido por limpeza pública (61%), segurança pública (68,8%), sinalização 
urbana e turística (69,4%) e comunicação (correios/fones/internet) (71,7%), 
desagradando os visitantes no Rio Grande do Norte. Outro ponto criticado pelos 
turistas que visitaram o estado foi a distância e acesso ao Aeroporto Internacional 
Governador Aluizio Alves, em São Gonçalo do Amarante, de responsabilidade do 
Governo do Estado. Porém, a estrutura do terminal aeroportuário foi aprovada por 
86,8% dos entrevistados. 



 

 
  
 
No final do levantamento do IPDC, é ressaltada a vontade do turista de voltar ao Rio 
Grande do Norte. Neste quesito, 42,9% afirmaram que se surpreenderam 
positivamente com estado e com sua estrutura e 86,6% querem voltar e conhecer 
mais cidades e belezas do estado. 
 
 
Classificação: Positiva 
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  Saindo do forno mais uma pesquisa 
realizada pela Fecomércio RN, através do Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Comércio os turistas que visitam Natal. Quem é ele? De onde 
vem? Quanto gasta? O que achou da cidade? E a receita gerada? As respostas 
foram coletadas agora em janeiro no período de 13 a 20 e foram ouvidos 403 
turistas que mostrou o que a gente já sabia desde a última pesquisa realizada 
pelo órgão sobre as opiniões dos turistas que estiveram em Natal durante a Copa 
do Mundo.  
 
  Sem dúvida a pesquisa vai auxiliar o 
planejamento do segmento turístico do RN, balizando suas ações e projetos de 
curto, médio e longo prazo. 
 
  Alguns números foram apresentados em 
primeira mão pelo presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz durante almoço no 
início desta semana com o secretário estadual de Turismo, Ruy Gaspar. Agora a 
pesquisa sai completa é um inestimável serviço que entidade oferece de bandeja 
para a iniciativa privada e os órgãos que fazem o turismo do Estado e 
Município.   
 
  Para o secretário de Turismo de Natal, 
Fernando Bezerril a boa receptividade dos turistas que vêm a Natal já vinha 
sendo anunciada. Contribuiu para isso a mídia veiculada sobre a cidade durante 
a Copa do Mundo. “Natal se preparou para isso, o prefeito Carlos Eduardo em um 
esforço considerável está dando uma nova roupagem urbanística a Natal, ganham os 
natalenses e turistas que nos visitam. Temos ocupação máxima nos hotéis, isso é 
muito legal mas a divulgação do destino Natal deve continuar, essa não pode 
parar nunca”.    
 
  VEJAMOS O QUE OS TURISTAS ACHAM SOBRE 
NATAL 
 
* 57,7% dos entrevistados 
são dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Turistas moradores 
do Distrito Federal e Pernambuco também conheceram o Rio Grande do Norte neste 
período. Os turistas internacionais chegaram ao RN por São Paulo e Rio de Janeiro. 
 
* 9 dias foi a permanência 
do turista média dos turistas em Natal, desembolsando um total (incluindo a 



 

passagem), de R$ 7.034,74, para um grupo três pessoas.  
 
* R$ 5.694,93 foram foram em alimentação, transporte, diversão e compras, o 
visitante deixou, em média, 
R$ 5.694,93 (descontando o gasto com passagens). O estudo também mostrou que, 
em média, as viagens foram planejadas com seis meses de antecedência. 
 
* 64,5% visitaram do total 
ouvido vieram a Natal pela primeira vez, indicados, na maioria, por amigos e 
familiares, e os outros 35,5% já conheciam o Rio Grande do Norte. Os turistas 
elogiaram as belezas naturais do estado (98,7%) e avaliaram como normais, os 
preços aqui taxados (54,6%). 
 
* 94,4% disseram que o que 
mais agradou foram os guias de turismo, seguido de hospitalidade do povo 
(93,3%), passeios oferecidos (93,2%), meios de hospedagem (92,1%), equipamentos 
de lazer (91,2%) e serviços da rede hoteleira (91,1%). Todos esses itens 
tiveram aprovação plena satisfatória, acima de 80%. 
 
 * 55,3% foi o que acharam do nosso transporte 
urbano e por isso ficou com a menor aprovação seguido por limpeza pública 
(61%), segurança pública (68,8%), sinalização urbana e turística (69,4%) e 
comunicação (correios/fones/internet) (71,7%), desagradando os visitantes no 
Rio Grande do Norte. 
 
   Outro 
ponto criticado pelos turistas que visitaram o estado foi a distância e acesso 
ao Aeroporto Internacional Governador Aluizio Alves, em São Gonçalo do 
Amarante, de responsabilidade do Governo do Estado. Porém, a estrutura do 
terminal aeroportuário foi aprovada por 86,8% dos entrevistados. 
 
  No final do levantamento do IPDC, é 
ressaltada a vontade do turista de voltar ao Rio Grande do Norte. Neste 
quesito, 42,9% afirmaram que se surpreenderam positivamente com estado e com 
sua estrutura e 86,6% querem voltar e conhecer mais cidades e belezas do 
estado. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Pesquisa IPDC/Fecomércio traça perfil do turista que visita Natal - Portal No Ar 
 

 
 
Janeiro é mês de alta estação e o Rio Grande do Norte foi ocupado por turistas, que 
vieram ao estado em busca de conhecer e aproveitar as nossas inúmeras belezas 
naturais. Mas, quem é este turista? Como e porquê ele decidiu vir para cá? Quanto 



 

gastou? O que achou do destino? Foi para responder a estas perguntas que o 
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), ligado à Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio RN), 
realizou um levantamento no qual ouviu 403 destes turistas, no período de 13 a 20 
de janeiro passado. O resultado do levantamento, é um raio-x atualizado do perfil 
destes visitantes, que são molas motrizes da nossa economia. 
 
O objetivo da pesquisa é auxiliar, com os dados coletados, o planejamento 
estratégico do segmento turístico do RN, dando um norteamento às decisões e 
projetos do segmento. Características como perfil, forma de viagem, interesses, 
demandas e avaliações dos turistas que visitam Natal e o Rio Grande do Norte como 
um todo, foram a base da pesquisa, que também dimensionou a receita gerada pelo 
turismo. 
 
Segundo o estudo, entre nossos visitantes de janeiro, 57,7% dos entrevistados eram 
homens que vieram para o estado com familiares e amigos, visando o turismo de 
lazer. Grande parte dos visitantes vinham da região Sudeste, dos estados de São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Turistas moradores do Distrito Federal e 
Pernambuco também conheceram o Rio Grande do Norte neste período. Os turistas 
internacionais chegaram ao RN por São Paulo e Rio de Janeiro. 
 
A pesquisa constatou a permanência do turista por, em média, nove dias, 
desembolsando um total (incluindo a passagem), de R$ 7.034,74, para um grupo três 
pessoas. No estado, com gastos de hospedagem, alimentação, transporte, diversão e 
compras, o visitante deixou, em média, R$ 5.694,93 (descontando o gasto com 
passagens). Os números mostram que, em média, cada turista deixou, por dia, R$ 
210,92 no estado, incluindo gastos com hospedagem, compras, alimentação e lazer. 
O estudo também mostrou que, em média, as viagens foram planejadas com seis 
meses de antecedência. 
 
Da totalidade, 64,5% visitaram o estado pela primeira vez, indicados, na maioria, por 
amigos e familiares, e os outros 35,5% já conheciam o Rio Grande do Norte. Os 
turistas elogiaram as belezas naturais do estado (98,7%) e avaliaram como normais, 
os preços aqui taxados (54,6%). 
 
Na avaliação sobre o Rio Grande do Norte e os serviços oferecidos, o que mais 
agradou os turistas foram: guias de turismo (94,4%), hospitalidade do povo (93,3%), 
passeios oferecidos (93,2%), meios de hospedagem (92,1%), equipamentos de lazer 
(91,2%) e serviços da rede hoteleira (91,1%). Todos esses itens tiveram aprovação 
plena satisfatória, acima de 80%. 
 
O transporte urbano coletivo foi o item que obteve o menor índice de aprovação 
(55,3%), seguido por limpeza pública (61%), segurança pública (68,8%), sinalização 
urbana e turística (69,4%) e comunicação (correios/fones/internet) (71,7%), 



 

desagradando os visitantes no Rio Grande do Norte. Outro ponto criticado pelos 
turistas que visitaram o estado foi a distância e acesso ao Aeroporto Internacional 
Governador Aluizio Alves, em São Gonçalo do Amarante, de responsabilidade do 
Governo do Estado. Porém, a estrutura do terminal aeroportuário foi aprovada por 
86,8% dos entrevistados. 
 
No final do levantamento do IPDC, é ressaltada a vontade do turista de voltar ao Rio 
Grande do Norte. Neste quesito, 42,9% afirmaram que se surpreenderam 
positivamente com estado e com sua estrutura e 86,6% querem voltar e conhecer 
mais cidades e belezas do estado. 
 
(Foto: Reprodução) 
 
Atualizado em 5 de fevereiro às 14:31 
 
 
Classificação: Positiva 
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Pesquisa IPDC traça perfil do turista que visita Natal | Visor Político 
 Postado por Alex Viana em Cotidiano 
 
 05  
 fev  
 
Janeiro é mês de alta estação e o Rio Grande do Norte foi ocupado por turistas, que 
vieram ao estado em busca de conhecer e aproveitar as nossas inúmeras belezas 
naturais. Mas, quem é este turista? Como e porquê ele decidiu vir para cá? Quanto 
gastou? O que achou do destino? Foi para responder a estas perguntas que o 
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), ligado à Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio RN), 
realizou um levantamento no qual ouviu 403 destes turistas, no período de 13 a 20 
de janeiro passado. O resultado do levantamento, é um raio-x atualizado do perfil 
destes visitantes, que são molas motrizes da nossa economia. 
 
O objetivo da pesquisa é auxiliar, com os dados coletados, o planejamento 
estratégico do segmento turístico do RN, dando um norteamento às decisões e 
projetos do segmento. Características como perfil, forma de viagem, interesses, 
demandas e avaliações dos turistas que visitam Natal e o Rio Grande do Norte como 
um todo, foram a base da pesquisa, que também dimensionou a receita gerada pelo 
turismo. 
 
Segundo o estudo, entre nossos visitantes de janeiro, 57,7% dos entrevistados eram 
homens que vieram para o estado com familiares e amigos, visando o turismo de 
lazer. Grande parte dos visitantes vinham da região Sudeste, dos estados de São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Turistas moradores do Distrito Federal e 
Pernambuco também conheceram o Rio Grande do Norte neste período. Os turistas 
internacionais chegaram ao RN por São Paulo e Rio de Janeiro. 
 
A pesquisa constatou a permanência do turista por, em média, nove dias, 
desembolsando um total (incluindo a passagem), de R$ 7.034,74, para um grupo três 
pessoas. No estado, com gastos de hospedagem, alimentação, transporte, diversão e 
compras, o visitante deixou, em média, R$ 5.694,93 (descontando o gasto com 
passagens). Os números mostram que, em média, cada turista deixou, por dia, R$ 
210,92 no estado, incluindo gastos com hospedagem, compras, alimentação e lazer. 
O estudo também mostrou que, em média, as viagens foram planejadas com seis 
meses de antecedência. 
 
Da totalidade, 64,5% visitaram o estado pela primeira vez, indicados, na maioria, por 
amigos e familiares, e os outros 35,5% já conheciam o Rio Grande do Norte. Os 
turistas elogiaram as belezas naturais do estado (98,7%) e avaliaram como normais, 



 

os preços aqui taxados (54,6%). 
 
Na avaliação sobre o Rio Grande do Norte e os serviços oferecidos, o que mais 
agradou os turistas foram: guias de turismo (94,4%), hospitalidade do povo (93,3%), 
passeios oferecidos (93,2%), meios de hospedagem (92,1%), equipamentos de lazer 
(91,2%) e serviços da rede hoteleira (91,1%). Todos esses itens tiveram aprovação 
plena satisfatória, acima de 80%. 
 
O transporte urbano coletivo foi o item que obteve o menor índice de aprovação 
(55,3%), seguido por limpeza pública (61%), segurança pública (68,8%), sinalização 
urbana e turística (69,4%) e comunicação (correios/fones/internet) (71,7%), 
desagradando os visitantes no Rio Grande do Norte. Outro ponto criticado pelos 
turistas que visitaram o estado foi a distância e acesso ao Aeroporto Internacional 
Governador Aluizio Alves, em São Gonçalo do Amarante, de responsabilidade do 
Governo do Estado. Porém, a estrutura do terminal aeroportuário foi aprovada por 
86,8% dos entrevistados. 
 
No final do levantamento do IPDC, é ressaltada a vontade do turista de voltar ao Rio 
Grande do Norte. Neste quesito, 42,9% afirmaram que se surpreenderam 
positivamente com estado e com sua estrutura e 86,6% querem voltar e conhecer 
mais cidades e belezas do estado. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNADO NORTE/BLOG MERCADO.COM          DATA: 05.02.15 
 
Pesquisa da Fecomércio traça perfil de turista que visita Natal «  Mercado.com 
 
 
“Quem são, de onde vêm, o que fazem, qual a impressão que tem de nosso povo?” 
 
Parece até chamada do Globo Repórter, mas não é. 
 
Trata-se de uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Rio Grande do Norte (Fecomércio RN) para traçar o perfil do turista que visita Natal. 
 
O levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio 
(IPDC) ouviu 403 pessoas no período de 13 a 20 de janeiro passado. 
 
Dos entrevistados, 57,7% eram do sexo masculino que vieram ao RN com familiares 
e amigos, em viagem de lazer. 
 
“Grande parte dos visitantes vinham da região Sudeste, dos estados de São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro. Turistas moradores do Distrito Federal e Pernambuco 
também conheceram o Rio Grande do Norte neste período. Os turistas 
internacionais chegaram ao RN por São Paulo e Rio de Janeiro”, diz a Fecomércio. 
 
A permanência média é de nove dias, o gasto per capita diário de R$ 210,92. A 
maioria (64,5%) visitou o estado pela primeira vez recomendado por amigos e 
familiares. Os turistas elogiaram as belezas naturais do estado e avaliaram como 
normais os preços aqui taxados (54,6%). 
 
.. 
 
Perfil do turista em Natal 
Pesquisa realizada em janeiro 2014 
 
Principais polos emissores 
 
São Paulo 28,6%  
Minas Gerais 14,7%  
Rio de Janeiro 14,7%  
Distrito Federal 9,4%  
Pernambuco 5,1%  
Paraná 4,5%  
Rio Grande do Sul 2,9 Média de gasto diário per capita  
R$ 210,92 
 



 

Tempo médio de permanência  
9 dias 
 
Pontos mais elogiados  
Belezas naturais 98,7%  
Guimas de turismo 94,45  
Hospitalidade do povo 93,3%  
Passeios oferecidos 93,2%  
Meios de hospedagem 92,1% 
 
Pontos mais criticados  
Comunicação (internet, fones etc) 71,7%  
Sinalização turística 69,4%  
Segurança Pública 68,8%  
Limpeza pública 61,0%  
Transporte coletivo urbano 55,3% 
 
Avaliação que faz do destino  
Excelente 41,1%  
Bom 52,9%  
Regular 4,5%  
Ruim 1,2%  
Péssimo 0,2% 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: NATAL NOTÍCIAS JOURNAL          DATA: 06.02.15             
Natal Notícia Journal | Antigos Carnavais fará homenagens a artistas 
 
 
Estão a todo vapor os preparativos para o carnaval de rua em Natal com a Banda 
Antigos Carnavais. Na ocasião, os artistas Glorinha Oliveira, Fernando Towar e Jarbas 
do Acordeon receberão os troféus “Disco de Ouro da Banda Antigos Carnavais 
2015”, pela valorosa contribuição à cultura musical potiguar. Além disso, eles 
participarão da festa, cantando e tocando em meio ao público antes da saída do 
percurso. 
 
“Trazer alegria e emoção às pessoas e manter viva a memória em prol daqueles que 
deram contribuições em prol da cultura do estado”, essa é a proposta da ONG 
Movimento Cultural Antigos Carnavais, segundo o seu idealizador, o folclorista 
Gutenberg Costa. Desde que começou a pesquisar a história do carnaval potiguar, 
recolher recortes antigos da imprensa e reunir imagens e depoimentos, percebeu a 
necessidade de enfatizar a memória viva da cultura potiguar: “O reconhecimento ao 
valor do artista deve ser dado em vida. É o caso dos homenageados deste ano, que 
engrandecem e promovem a cultura brasileira, sobretudo a do estado”, afirmou 
Gutenberg Costa. 
 
A festividade com a Banda Antigos Carnavais acontecerá no próximo dia 14 de 
fevereiro. Com início às 13h30 e término às 19h. A concentração será no Bar do Zé 
Reeira (Cidade Alta), com a banda de 40 músicos, carro de som, num percurso pelas 
ruas do bairro até a Ribeira. 
 
ESTRUTURA – Para dar conta de um público crescente, cerca de cem pessoas 
trabalham na organização do Movimento. Boa parte atua de forma voluntária. Há 
uma equipe de 30 cordeiros, banda de 40 músicos, 10 seguranças a paisana, apoio 
da Polícia Militar, carro de som e apoio. Em meio aos foliões estarão estandartes e a 
boneca gigante “Embaixatriz Severina”, que homenageou (em vida) uma 
personagem popular conhecida das ruas do centro de Natal, na década de 60. 
 
FANTASIAS – Vir fantasiado só trará mais diversão ao evento. As melhores fantasias 
concorrerão a 14 premiações. O critério será a originalidade e as escolhas serão 
democráticas, feitas pelo público e organização do carnaval. 
 
ENSAIO GERAL – Os foliões já poderão se divertir no ensaio geral, quer acontece no 
primeiro sábado de fevereiro (7), no Bar do Zé Reeira. O evento é gratuito e aberto 
ao público que deseja realmente incorporar o sentido carnavalesco. 
 
PROGRAMAÇÃO: 
 
07 de fevereiro- 12h30- Ensaio Geral –  Local: Bar do Zé Reeira, Cidade Alta. Espaço 



 

Cultural Ruy Pereira, avenida Rio Branco. 
 
14 de fevereiro: Carnaval de Rua – Banda Antigos Carnavais 2015 
 
13h30: Concentração: Bar do Zé Reeira- Espaço Cultural Ruy Pereira – Cidade Alta 
 
15h: Saída 
 
15h40: Passagem pelo Bar do Nélio- Rua Vigário Bartolomeu/ Ulisses Caldas – Cidade 
Alta 
 
16h10: Passagem pelo Bar do Relógio do Sesc- Cidade Alta 
 
17h30: Chegada: Bar do Djalma – Rodoviária velha/ Praça Augusto Severo- Ribeira. 
 
19h: Encerramento (músicas carnavalescas ambiente) 
 
 
Classificação: Positiva 
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Banda Independente da Ribeira realiza último ensaio antes do desfile - Portal No 
Ar 
 

Foliões realizam ensaio nesta quinta-feira na Ribeira 
Uma das mais tradicionais agremiações pré-carnavalescas natalenses realiza hoje a 
partir das 19h seu último ensaio geral antes da saída oficial neste sexta-feira pelas 
ruas da cidade. 
 
A Banda Independente da Ribeira,que há 17 anos anima foliões de todas as idades, 
está pronta para percorrer as ruas da Cidade Alta e do bairro que leva seu nome. 
 
Nesta quinta-feira público e 30 músicos que integram a banda de frevo, se 
encontram no Largo José Eduardo Garcia, (Beco do Buraco da Catita, Ribeira) para o 
aquecimento da tradicional prévia. 
 
Na sexta, a banda começa a concentração a partir das 18h na Rua Vigário 
Bartolomeu, 
 
Cidade Alta de onde inicia o desfile percorrendo a Igreja do Galo, Praça André de 
Albuquerque, Palácio da Cultura, Avenida Junqueira Aires com direito a uma parada 
no Relógio do Sesc, até alcançar o Largo Dom Bosco na Ribeira. 
 
Os realizadores esperam um público em torno de oito mil pessoas. 



 

 
A Banda Independente da Ribeira tem o apoio cultural do Sesc. 
 
A camisetas da banda ao preço de R$ 25 poderão ser reservadas pelos 
telefones  9605.1981 e 9111.1622. 
 
Atualizado em 5 de fevereiro às 13:12 
 
 
Classificação: Positiva 
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