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RESUMO 
Para elaborar a análise de viabilidade econômica no Monumento Natural 

(MONA) do Vale dos Dinossauros foi realizada uma pesquisa in loco com o objetivo de 
conhecer as características e preferências dos visitantes do MONA, assim como os 
preços adequados para cada produto. A pesquisa foi feita através da aplicação de 200 
questionários, durante o período de 1º a 20 de julho de 2013. Os resultados obtidos na 
pesquisa foram satisfatórios para a instalação da lanchonete e da loja, caracterizando-se 
como um tipo de comércio que obterá bons retornos devido à alta rotatividade de 
possíveis clientes. 

Palavras-chave: Análise de Viabilidade Econômica; Monumento Natural do Vale dos 
Dinossauros; Exploração de Serviços em UC. 

INTRODUÇÃO 
A necessidade de equipamentos de lazer como lanchonetes e loja de souvenirs 

nas Unidades de Conservação (UC) tem aumentado, já que as mesmas se tornam cada 
vez mais espaços recreativos para população do entorno. Observando esta tendência o 
projeto de revitalização do Monumento Natural (MONA) do Vale dos Dinossauros, 
Sousa-PB, construiu espaços destinados a estes tipos de equipamento. O Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) prevê que para autorização para 
exploração de serviços em UC é necessário um estudo de viabilidade econômica. 

Assim, para dar apoio ao processo de licitação para a instalação de uma 
lanchonete e uma loja de souvenirs, foi feita uma pesquisa no Monumento com o intuito 
de realizar a análise de viabilidade econômica. 

OBJETIVO 
Realizar a análise de viabilidade econômica para a instalação de uma lanchonete 

e uma loja de souvenirs no Monumento Natural do Vale dos Dinossauros, visando a 
uma melhor gestão do mesmo. 

METODOLOGIA 
A análise de viabilidade econômica foi feita através da interpretação dos dados 

coletados da pesquisa realizada no Monumento. Para realização da pesquisa, foram 
elaborados questionários com questões de múltipla escolha (figura 1). Os questionários 
foram aplicados in loco durante o período de visitação entre 1° a 20 de julho. 

Para análise dos dados foram utilizados parâmetros estatísticos, sendo estes a 
“MODA” e a “MÉDIA”, bem como a elaboração de gráficos e tabelas para melhor 
visualização dos dados.  
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Figura 1. Exemplo de questionário respondido. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através dos resultados da pesquisa, foram constatados os dados abaixo 
indicados. 

Tabela 1. Dados contabilizados da pesquisa. 

DADOS PORCENTAGEM 
Gênero Feminino: 49,5% 

Masculino: 46,4% 
Faixa Etária Jovens: 22,7% 

Adultos: 66% 
Melhor idade: 4% 

Renda Média Não possui: 8,3% 
Menor que um salário mínimo: 7,3% 

Igual a um salário mínimo: 15,5% 
Maior que um salário mínimo: 46,4% 

Escolaridade Ensino Fundamental: 6,2% 
Ensino Médio Incompleto: 7,3% 
Ensino Médio Completo: 18,6% 

Ensino Superior Incompleto: 28,9% 
Ensino Superior Completo: 33% 

 

Tabela 2. Quantidade estimada a ser vendida. 

ALIMENTOS QUANTIDADE 
ESTIMADA A SER 

VENDIDA 

VALOR 
GANHO NO 

DIA 

LUCRO (R$) 

SANDUICHES 
NATURAIS 

60 270,00 90,00 

COXINHAS 40 80,00 40,00 
PASTEL 30 60,00 30,00 
DOCES 

REGIONAIS 
20 30,00 16,00 

MINI PIZZA 15 18,00 18,00 
BISCOITO 15 15,00 7,50 

PIPOCA 15 12,00 9,00 
SALGADOS 15 15,00 7,50 

TOTAL 210 500,00 288,00 
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Gráfico 1. Alimentos mais escolhidos pelos visitantes. 

 

 

Gráfico 2. Produtos mais escolhidos pelos visitantes. 

 

Durante o período da pesquisa, que foi feita no mês de julho, sendo este mês 
caracterizado como o período de férias, o MONA teve aproximadamente 3741 
visitantes, dando uma média de 187 visitantes por dia. 
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Os dados da tabela demonstram que o gênero feminino e masculino está bem 
equilibrado no aspecto quantitativo, este é um dado positivo, já que a distribuição está 
bem homogênea.  

Como a maioria dos visitantes são adultos e boa parte possui ensino superior, 
este resultado demonstra que os freqüentadores do Monumento têm um bom 
entendimento sobre o aspecto histórico do local. Os resultados também não 
demonstraram analfabetismo, pois apenas 7,3% dos visitantes não concluíram o ensino 
médio. 

Outro aspecto importante demonstrado nos resultados é a quantidade de 
visitantes que recebem mais de um salário, demonstrando que o poder aquisitivo dos 
visitantes é favorável para o consumo dos produtos que serão comercializados na 
lanchonete e na loja. 

Em relação aos produtos da lanchonete (gráfico 1), como a maioria das pessoas 
optaram pelo sanduíche natural e por alimentos fritos, mostrando que boa parte dos 
visitantes estão interessados em alimentos mais naturais. Em relação aos produtos da 
loja (gráfico 2), a maioria dos visitantes preferiram a miniatura dos dinossauros, e outra 
boa parte optou pelos chaveiros, mostrando assim que apesar do interesse por 
lembranças com um preço mais em conta, as pessoas ainda demonstram interesse por 
produtos que representem a história do Monumento. Os resultados das sugestões dos 
preços foram positivas, por estarem de acordo com o valor adequado tanto para os 
produtos da lanchonete, quanto para os da loja. 

CONCLUSÕES 
A análise mostrou-se viável para a instalação dos equipamentos de lazer 

(lanchonete e loja de souvenirs), já que o Monumento Natural Vale dos Dinossauros 
apresenta uma frequência significativa de visitantes por dia. Como estes apresentaram 
interesse pelos produtos que irão ser vendidos e poder aquisitivo que permite a compra 
dos mesmos. 
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