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Introdução 

Em meio a um momento de incertezas sobre as perspectivas para a temporada de verão 2021/2022, a 

Fecomércio SC lança esta pesquisa realizada com a população em Santa Catarina sobre a intenção de 

viajar nestas férias. 

Foram realizadas entrevistas presenciais, entre os meses de outubro e novembro, com 849 moradores de 

Santa Catarina, distribuídos em cotas proporcionais à população por mesorregião, faixa etária, 

escolaridade e sexo. O erro amostral calculado é de 3,3% para um intervalo de confiança de 95%. 

 

 

  

 



Intenção de viajar 

Pesquisa realizada entre outubro e novembro de 2021 revela a intenção da população catarinense de 

viajar nas próximas férias. A maioria dos entrevistados (58,3%) afirmou que pretende viajar e 41,7% que 

não pretende viajar, segregando dois grupos com suas opiniões e motivações.  

 

 

Quem pretende viajar: a idade média deste grupo é de 35,7 anos, com ensino médio (39,6%) e ensino 

fundamental (32,9%), sendo que a idade mais frequente é de 18 anos. A distribuição por ocupação ficou 

concentrada principalmente nos assalariados (47,3%) e autônomos (25,5%). Foram 51,1% de indivíduos 

do sexo masculino e 48,9% do sexo feminino.  

Características da população por intenção de viajar 
 

Características Variáveis 
Intenção de viajar 

Sim Não 

Sexo 

Feminino 48,9% 56,2% 

Masculino 51,1% 43,8% 

Total 100% 100% 

Escolaridade 

Sem escolaridade 8,7% 13,3% 

Fundamental 32,9% 37,3% 

Médio 39,6% 36,4% 

Superior 16,2% 11,6% 

Pós-graduação 2,6% 1,4% 

Total 100% 100% 

Ocupação 

Autônomo 25,5% 26,8% 

Carteira assinada 47,3% 45,2% 

Desempregado 13,1% 18,4% 

Empresário 5,9% 2,8% 

Funcionário Público 3,6% 4,2% 

Outro 4,6% 2,5% 

Total 100% 100% 

Idade 

Média         35,7          37,6  

Mediana            36             37  

Moda            18             35  

Desvio padrão         11,7          11,6  
Fonte: Núcleo de pesquisas Fecomércio SC 

  

Não 

41,7% Sim 

58,3% 

Pretende viajar nas próximas férias? 

Fonte: Núcleo de Pesquisas Fecomércio SC 



Período da viagem (quando): mais da metade dos catarinenses está planejando viajar nos próximos 

meses - 43% até o final do ano (2021), 22,2% na temporada de verão 2022 (de janeiro a março), 13,1% a 

partir de abril de 2022 e 4,4% somente a partir do final de 2022. Outros 10,1% manifestaram que somente 

voltarão a viajar quando a pandemia estiver controlada e 7,1% não tem data definida para viagem de 

férias. 

Distribuição do período da viagem de férias por mesorregião de residência 
 

Período 
Grande 

Florianópolis 
Norte  Oeste  Serra Sul  

Vale do 
Itajaí 

Total 
Geral 

Até o final do ano (2021) 42,6% 70,4% 36,9% 52,8% 12,0% 37,9% 43,0% 

Temporada de verão 2022 23,4% 11,2% 30,3% 13,2% 26,0% 25,0% 22,2% 

A partir de abril de 2022 12,8% 11,2% 14,8% 7,5% 4,0% 19,0% 13,1% 

A partir do final de 2022 0,0% 0,0% 5,7% 5,7% 0,0% 8,6% 4,4% 

Data indefinida 4,3% 3,1% 7,4% 3,8% 20,0% 6,9% 7,1% 

Pandemia controlada 17,0% 4,1% 4,9% 17,0% 38,0% 2,6% 10,1% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Núcleo de pesquisas Fecomércio SC 

 

Destino turístico (onde): grande parte dos catarinenses (38,4%) pretende viajar dentro do próprio estado, 

e destes 29,5% para o litoral, sendo que 4% citaram especificamente Balneário Camboriú. O segundo 

destino mais procurado pelos catarinenses para desfrutar das próximas férias é o Nordeste Brasileiro 

(15,6%) e 8,1% estão programando as próximas férias no exterior.  

Viagem para o exterior: 8,1% dos catarinenses tem a intenção de viajar para o Exterior, sendo que deste 

grupo 45% pretendem fazê-lo até o final de 2021, 45% em 2022, 17,5% não tem data definida e 25% 

aguardam que a pandemia esteja controlada. O destino mais citado foi a Europa. 

Viagens nacionais: No geral os moradores da mesorregião Grande Florianópolis tem planejada viagens 

para um curto prazo, 42,6% até o final do ano (2021) e 23,4% na próxima temporada de verão (início de 

2022). Os destinos mais citados foram o Nordeste Brasileiro, as cidades históricas de Minas Gerais, o 

estado do Rio de Janeiro, o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e Cidades do Oeste 

Catarinense. Também a população do Norte do estado tem planejamento próximo, 70,4% têm intenção de 

viajar até o final do ano e 48% para o litoral de Santa Catarina, com destaque para Balneário Camboriú e 

Itapema. A população do Sul Catarinense está mais reticente, 20% não tem data definida para viagens de 

férias e 38% vão aguardar para o momento em que a pandemia esteja controlada. O público da 

mesorregião Serrana também tem planejamento imediato, assim como os moradores do Norte do estado, 

52,8% viajam até o final do ano e 13,2% na temporada de verão de 2022, o destino favorito é o Litoral de 

SC (56,6%) com destaque para Balneário Camboriú e Bombinhas. Mais de 60% dos moradores do Oeste 

e do Vale do Itajaí têm intenção de viajar nos meses de calor, entre o final de 2021 e início de 2022, sendo 

que para os moradores do Vale o foco é Nordeste Brasileiro e Litoral de SC. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Distribuição da escolha do destino turístico por mesorregião de residência 

 

 

Grande 
Florianópolis 

Brasil 91,5% 

SC 13% 

Nordeste 11% 

Outros 68,1% Exterior 8,5% 

Norte 
Catarinense 

Brasil 96,9% 

SC 55,1% 
Litoral de SC 

48% 

Nordeste 6,1% 

Outros 35,7% Exterior 3,1% 

Oeste 
Catarinense 

Brasil 92,6% 

SC 39,3% 
Litoral de SC 

36,9% 

Nordeste 20,5% 

Outros 32,8% Exterior 7,4% 

Serrana 

Brasil 92,5% 

SC 62,3% 
Litoral de SC 

56,6% 

Nordeste 7,5% 

Outros 22,6% Exterior 7,5% 

Sul Catarinense 

Brasil 86% 

SC 26% Litoral de SC 4% 

Nordeste 4% 

Outros 56% Exterior 14% 

Vale do Itajaí 

Brasil 89,7% 

SC 27,6% 
Litoral de SC 

17,2% 

Nordeste 26,7% 

Outros 35,3% Exterior 10,3% 

Total  de Santa 
Catarina 

Brasil 91,9% 

SC 38,4% 
Litoral de SC 

29,5% 

Nordeste 15,6% 

Outros 38% Exterior 8,1% 



 

 

E quem não tem intenção de viajar: o perfil das pessoas que não têm a intenção de viajar nas próximas 

é de idade média de 37,6 anos. A justificativa dessas pessoas para não viajar está muito relacionada ao 

perfil pessoal, pessoas mais velhas, maior percentual de desempregados, onde 42,3% não pretendem 

viajar por questões financeiras, o segundo motivo mais frequente foi a preocupação com a Pandemia 

(16,2%). 

Distribuição dos motivos para não viajar 
 

 

Motivos para não viajar  % 

Questões financeiras 42,3% 

Pandemia 16,2% 

Compromissos profissionais 9,7% 

Ainda não se programou 8,9% 

Não gosta de viajar 7,0% 

Não tem férias programadas 3,6% 

Falta de tempo 2,8% 

Não tem planos de viajar 2,8% 

Questões de saúde (própria ou familiar) 1,9% 

Não costuma tirar férias 1,1% 

Não consegue conciliar período e férias (trabalho, escola, família). 0,8% 

Tem filhos pequenos e prefere não viajar 0,8% 

Descansar 0,6% 

Outros compromissos 0,6% 

Planos pela cidade 0,6% 

Não tem o costume de viajar 0,3% 

Total Geral 100% 
Fonte: Núcleo de pesquisas Fecomércio SC 

  



Considerações finais 

O setor de Turismo em Santa Catarina aposta nas próximas temporadas de férias. Diante do cenário 

imposto pela pandemia, que resultou no fechamento de fronteiras, estabelecimentos comerciais e pontos 

turísticos em cidades de todo o estado, o turismo registrou perdas nunca antes vistas. A expectativa de 

retomada e recuperação do prejuízo acumulado no período pode estar apoiada no turismo doméstico, e 

principalmente, no turista catarinense viajando dentro do próprio estado. 

A pesquisa mostra que quase 60% dos catarinenses têm intenção de viajar nas próximas férias e que 

38,4% destes têm planos de viajar dentro do próprio estado. Além do turismo interno, há a perspectiva 

movimentação das negociações de operadores de turismo, com possibilidades de venda de pacotes 

nacionais e internacionais. A pesquisa também aponta que 8,1% dos catarinenses estão planejando 

viagens para o exterior, principalmente Europa e Estados Unidos, 15,6% para destinos do nordeste 

brasileiro e 38% para outros destinos turísticos brasileiros, como Rio de Janeiro, São Paulo e cidades 

históricas de Minas Gerais. 

Apesar do cenário de cautela este verão será um marco na retomada do turismo em Santa Catarina, setor 

tão importante para geração de emprego e desenvolvimento no estado. 

 


