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Principais observações e incidências detectadas pelas equipes de 
campo

Resumo das observações feitas sobre a operação-piloto a partir dos relatos das equipes de campo e das visitas

técnicas realizadas:

FLUXO TERRESTRE – PESQUISA DE CONTAGEM

Não foram detectados problemas expressivos em relação a este tipo de pesquisa.

A equipe de pesquisadores deve ser planejada de acordo com o fluxo e as peculiaridades de cada.

A dificuldade principal pode ser a velocidade do sistema de inserção das informações em localidades com muito fluxo. O

aumento de pessoal em campo resolve parte do problema, mas não todo. Dessa forma, o sistema precisa ser muito bem

pensado e deve considerar as especificidades de cada local para otimizar o preenchimento.

Deve-se delimitar com precisão os tipos de veículos que devem ser contados e se pessoas a pé entram ou não no escopo da

pesquisa.

Houve dificuldades pontuais para enquadrar alguns tipos de veículos dentro das alternativas existentes. Poderia haver

alguma opção para veículos especiais como bombeiros, polícia, ambulâncias, entre outros, já que estes tipos de veículos não

serão abordados na pesquisa de entrada.

Há dificuldades para observar o número de ocupantes de veículos com vidros escuros ou durante a noite.



FLUXO TERRESTRE – CONTAGEM DE VEÍCULOS

Algumas fotos que ilustram a pesquisa de contagem em determinadas localidades:

Uruguaiana Santana do Livramento - Posto de Fiscalização da 
Receita Federal na BR153

Santana do Livramento – Módulo da 
Brigada Militar

Corumbá Chuí
Situação da Aduana do Chuí quando 

escurece



Principais observações e incidências detectadas pelas equipes de 
campo

FLUXO TERRESTRE – PESQUISA DE ENTRADA

As pesquisas que envolvem abordagens podem provocar aumento de filas em localidades e momentos em que há um fluxo
elevado de veículos. A agilidade de aplicação da pesquisa de entrada, no entanto, tende a gerar menos problemas que as
pesquisas de gastos.

É fundamental o consentimento das autoridades locais para o bom andamento das pesquisas de campo (Polícia Federal e/ou
Receita Federal no Brasil, ou autoridades equivalentes dos países vizinhos, quando é necessária a realização da pesquisa em outro
país).

Cada localidade tem suas peculiaridades. Isso afeta o posicionamento das equipes de campo e altera as dificuldades
enfrentadas para o levantamento de dados.

Quando os próprios pesquisadores não têm autorização para parar os veículos, a pesquisa é realizada somente com
indivíduos que desçam dos veículos para fazer o procedimento migratório ou por eventuais abordagens das autoridades locais
(nesta etapa, caso de Chuí, Santana do Livramento e Jaguarão).

Será necessário dar instruções mais claras sobre abordagem de veículos de fluxo local, vans locais, caminhões, moto-táxis,
pessoa a pé, bicicletas e ônibus.

A pergunta de pacote de viagens causa estranhamento e perda de tempo para a maioria dos entrevistados.

É comum a existência de pessoas que passam várias vezes ao dia nas fronteiras, sendo muito provável que se recusem a
participar da pesquisa, ao menos mais de uma vez (caso de Foz do Iguaçu).



FLUXO TERRESTRE – PESQUISA DE ENTRADA

Algumas fotos que ilustram a pesquisa de entrada em determinadas localidades:

Jaguarão – Aduana uruguaia Ponte Mauá – fronteira entre Uruguai e Brasil, no 
Jaguarão PIA

PTN Dionísio Cerqueira



Principais observações e incidências detectadas pelas equipes de 
campo

A pesquisa funcionou bem. As equipes foram desenvolvendo métodos para observar e pesquisar o fluxo de 

passageiros, adaptadas ao funcionamento de cada sala de embarque de cada aeroporto.

O número de pesquisadores necessário depende do desenho do terminal e do esquema de filas 

adotado. Em Guarulhos, por exemplo, 2 ou 3 pessoas devem ser suficientes no Terminal 2 (antigo), mas no 

Terminal 3 (menos de 1 ano de inauguração, com muito comércio), podem ser necessárias 4 ou 5 pessoas.

Pesquisa pouco produtiva no que tange a pesquisar vários voos em um curto período de tempo. Equipes não 

conseguiam fazer mais do que 3 ou 4 voos em turnos de 6 horas.

Pesquisa desgastante para a equipe, por conta da intensidade do trabalho e do peso dos formulários.

É importante considerar a dinâmica diferenciada de aeroportos de médio ou pequeno porte em relação a 

grandes aeroportos como São Paulo e Rio de Janeiro. Em aeroportos menores é comum que as salas de embarque 

sejam abertas com pouca antecedência para os horários de embarque na aeronave (40 minutos antes).

FLUXO AÉREO – PESQUISA DE ENTRADA



Principais observações e incidências detectadas pelas equipes e 
campo

A quantidade de lixo gerado é uma preocupação importante para o futuro.

É necessário melhorar os aspectos gráficos do questionário e os cortes do papel. As pessoas não leem as

instruções e acabam, por exemplo, retirando mais de um picote de algumas perguntas. Sugere-se a inserção de

imagens explicativas.

Notou-se resistência dos pais em preencher outros questionários para crianças ou outras pessoas do

mesmo grupo. Sugere-se que os questionários tenham uma pergunta sobre a quantidade de crianças do grupo

de viagem ao invés de prever que os pais preencham um questionário para cada criança.

Nos aeroportos, pode ser necessário confirmar se a pessoa irá embarcar no voo planejado.

Para melhor controle dos questionários, sugere-se registrar a companhia aérea e o número do voo nos

próprios questionários, mesmo que isso tenha que ser feito pelos pesquisadores.

FLUXO AÉREO – PESQUISA DE ENTRADA



FLUXO AÉREO

Algumas fotos que ilustram a pesquisa de fluxo aéreo:

São Paulo – fila de embarque no terminal 3 São Paulo – pesquisadora posicionada para o 
recolhimento das fichas

Rio de Janeiro – entrega de fichas

Rio de Janeiro - entrega e 
recolhimento de fichas nas filas

Salvador - pesquisador posicionado para as 
abordagens

“Picotes” deixados sobre as cadeiras no 
aeroporto do Rio de Janeiro



Principais observações e incidências detectadas pelas equipes de 
campo

A entrevista foi considerada longa e cansativa para os entrevistados.

As observações de longa duração da entrevista vieram especialmente das fronteiras terrestres, já que a

pesquisa exige a parada dos veículos por um tempo que pode parecer excessivo aos entrevistados.

Há problemas de compreensão de algumas questões ou alternativas de respostas do questionário.

Foram observadas repetições excessivas de algumas perguntas, como por exemplo, o número de

pernoites ou as perguntas relativas à constituição do grupo turístico.

É desejável considerar a redução do questionário para determinados perfis de público, como residentes

no entorno habitual, excursionistas e visitantes em trânsito, já que este público acaba por responder perguntas

que não são condizentes com seu perfil de viagem.

PESQUISA DE GASTOS



Principais observações e incidências detectadas pelas equipes de 
campo

O tempo de duração da entrevista obtido da exploração do banco de dados, no entanto, não

condiz com as reclamações do campo, ainda que, efetivamente, o tempo para determinadas entrevistas

terrestres e para determinados tipos de viajantes seja efetivamente excessivo.

Em alguns pontos de pesquisa é necessário haver filtros na abordagem, que poderiam estar presentes em

uma futura versão do questionário.

Por exemplo, realizando a pesquisa no Paso de Frontera de Rivera - Uruguai (fronteira com Santana do

Livramento), era necessário confirmar se as pessoas estavam efetivamente saindo do Brasil.

Nos aeroportos, pode ser necessário confirmar se a pessoa irá embarcar no voo planejado. Ser maior

de idade também pode ser um filtro (ou um motivo de recusa).

PESQUISA DE GASTOS



GASTOS

Algumas fotos que ilustram a pesquisa de gastos

São Paulo Rio de Janeiro
Uruguaiana - Aplicação do questionário de 

gastos dentro da imigração

Santana do Livramento – aplicação da 
pesquisa de gastos no Paso de 
Frontera de Rivera (Uruguai)

Chuí – realização da pesquisa no 
estacionamento da Aduana

PIA – pesquisa de gastos


