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RESUMO 

 

Este estudo consiste em uma pesquisa qualitativa e exploratória, onde o objetivo é 

utilizar travel blogs como ferramenta para se conhecer a qualidade percebida de um 

destino turístico. Em primeiro lugar, foi realizada uma a revisão de literatura sobre as 

influências do marketing turístico na internet, o boca-a-boca eletrônico, blogs e travel 

blogs. Em um segundo momento, foi realizada uma pesquisa na internet para 

quantificar e qualificar os travel blogs utilizados no estudo. Após a verificação e 

validação dos travel blogs, estes foram avaliados por meio de dois métodos 

conjugados: análise de rede semântica e de conteúdo. Por fim, são apresentados os 

resultados da percepção da imagem turística de Búzios, as associações mentais 

positivas e negativas relacionadas ao balneário, os pontos fortes e a melhorar da 

cidade, além de sugestões do autor para o planejamento do marketing turístico local.  

Sendo assim, este é um estudo pioneiro na área do turismo, uma vez que realiza um 

diagnóstico das experiências por clientes-consumidores, e aponta caminhos para o 

desenvolvimento de um destino turístico dentro dos padrões de excelência de seu 

público-alvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: marketing turístico na Internet, boca-a-boca, boca-a-boca 

eletrônico e travel blogs. 
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ABSTRACT 

 

This study consist of qualitative and exploratory project, where the goal is to use 

travel blogs as a tool for understanding the perceived quality of a tourist destination. 

First, we conducted a literature review on the influences of tourism marketing on the 

Internet, electronic word-of-mouth, blogs and travel blogs. In a second, we conducted 

a survey on the Internet to quantify and qualify the travel blogs used in the study. 

Following the verification and validation of travel blogs, were evaluated by two 

methods combined: analysis of the semantic and content analysis. Finally, will be 

shown the results of the perception of the tourist image of Búzios, the positive and 

negative mental associations related to the spa, the strengths and weaknesses the 

city, and the author's suggestions for the planning of local tourism marketing. Thus, 

this study is a pioneer in the field of tourism, moreover to make diagnostic of 

customers experiences, and new ways for the development of a tourist destination 

within the excellence standards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Key Words: tourism marketing on the Internet, word-of-mouth, electronic word-of-

mouth, and travel blogs.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A influência interpessoal decorrente da troca de opiniões entre os 

consumidores é um fator importante que interfere na decisão de compra dos 

consumidores. O boca-a-boca, ou conselhos de amigos e parentes, muitas vezes é 

classificado como fonte de informação pré-compra (CROTTS, 1999). 

Enquanto alguns autores indicam que o boca-a-boca pode ser manipulado 

por comerciantes (SMITH; VOGHT, 1995), uma parte significativa da literatura 

sugere que satisfazer e/ou exceder as expectativas dos visitantes é o meio mais 

eficaz de indução positiva do boca-a-boca (WESTBROOK, 1987; NYER, 1997). 

A Internet transformou-se em uma importante ferramenta de informações e 

negócios. Com uma quantidade crescente de viagens que se utiliza de informações 

on-line, os turistas têm uma gama de opções para decidir aonde vão e o que fazer 

quando chegar ao destino.  

Os pesquisadores de marketing na Internet têm focado essencialmente no 

comportamento do consumidor on-line e em estratégia de publicidade na Internet 

(HOFFMAN; NOVAK, 1996; VARADARAJAN; YADAV, 2005). A comercialização dos 

destinos é realizada principalmente na Internet com o Business to Consumer (B2C), 

um meio onde as empresas e organizações promovem e vendem os seus produtos e 

constroem relacionamentos com os clientes (GRETZEL, YUAN; FESENMAIER 

2000).  

A Internet oferece novas maneiras para os indivíduos adquirirem mais 

conhecimentos dos destinos turísticos e dos seus produtos e serviços diretamente 

de outros consumidores. Isto criou um novo método de comunicação entre os 
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consumidores muito semelhante ao boca-a-boca. Os viajantes podem trocar 

mensagens via e-mail, fazer comentários nos diferentes blogs e ter um feedback em 

tempo real. 

Há uma expansão dos travel blogs com expectativa de crescimento de 40.000 

novos blogs a cada dia (BAKER e GREEN, 2005). Os blogs são essencialmente 

uma forma de comunicação consumer-to-consumer (C2C), onde os turistas ou 

futuros turistas trocam informações entre si, sem a presença de uma empresa ou 

organização com suas campanhas e promoções. O que torna os dados muito mais 

confiáveis. 

Como um tipo de boca-a-boca digital, os blogs representam novas 

possibilidades e desafios para o marketing do turismo (DELLAROCAS, 2003). O 

objetivo deste estudo é compreender os travel blogs como uma manifestação de 

experiências individuais de viagens e, a partir de uma perspectiva de marketing, 

avaliar opiniões dos visitantes postadas em travel blogs líderes de acesso na 

Internet. Com isso, pretende-se compreender melhor a experiência turística, bem 

como os pontos fortes e fracos percebidos de um destino.  

Logo, para o meio acadêmico é importante que seja realizado um estudo para 

mensurar os efeitos dos travel blogs no processo decisório de escolha do 

consumidor, assim como ajudar na compreensão da visão dos “clientes/turistas” 

sobre seus produtos e serviços, além de auxiliar no feedback do planejamento 

estratégico e em suas respectivas correções, para proporcionar sempre uma maior 

satisfação de seus visitantes.  

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é investigar a imagem percebida de 

um determinado destino a partir da análise do conteúdo dos textos publicados em 

travel blogs. Alguns objetivos específicos foram definidos como: discutir a 

importância dos travel blogs como ferramenta para se conhecer a qualidade 

percebida de um destino turístico, definir o perfil das pessoas que criam travel blogs 

sobre Búzios, verificar os motivos que levam um indivíduo a escrever um travel blog 

e investigar as associações mentais relacionadas à Búzios nas descrições feitas 

pelos “blogueiros”. 

Os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa são de caráter 

qualitativo e exploratório. Em um primeiro momento foi realizada uma pesquisa na 
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Internet para quantificar e qualificar os travel blogs que foram utilizados no estudo 

acadêmico. Após esta etapa, os blogs selecionados passaram pelas fases de 

análise de conteúdo e rede semântica onde foi analisada a percepção da imagem 

turística de uma cidade na visão de seus clientes-consumidores e como esta 

percepção foi transmitida informalmente para outras pessoas. 

 A cidade selecionada para este estudo foi Búzios, município da Região dos 

Lagos do Estado do Rio de Janeiro. Segundo Centro de Informações e Dados do 

Rio de Janeiro (CIDE, 2003), a cidade tem uma população de 18.204 habitantes, e 

uma densidade demográfica 253,3 hab/km2. O balneário tem um PIB de R$ 

176.167.000,00, com uma concentração de 78.7 % no setor de serviços. O setor 

terciário, o mais importante do município, em função da demanda do turismo, 

destacam-se, a rede hoteleira, os restaurantes e serviços ligados ao comércio e a 

locação de imóveis. A cidade ocupada o 9º no ranking de desembarques 

internacionais no país (RANKBRASIL, 2009). A coleta de dados foi realizada no 

período de janeiro a junho de 2009. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Para se entender melhor o conceito de travel blogs, deve-se compreender a 

importância do marketing dentro do processo de comunicação e relacionamento de 

pessoas na Internet. 

 

 

2.1  INTRODUÇÃO AO MARKETING 

 

 

O marketing surgiu como disciplina e conceito aplicado à gestão há pouco 

mais de 50 anos. O mesmo nasceu de um processo de evolução das relações 

estabelecidas entre organizações e mercados.   

Para Ávila (2007), o cliente passou a ser o centro das atenções e fator 

determinante nas estratégias das empresas e/ou mercados turísticos. 

A American Marketing Association (2009) define Marketing como sendo uma 

atividade, e um conjunto de instituições, processos de criação, comunicação, 

entrega e troca de ofertas que tenham valor para os clientes, parceiros e a 

sociedade em geral. 

 Segundo Kotler e Armstrong (2003) é um processo social por meio do qual 

pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam 

com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros. 
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Na visão da Organização Mundial do Turismo (OMT, 2001) é a teoria 

baseada no conceito de que, para vendas lucrativas e recuperação satisfatória dos 

investimentos, é preciso identificar as necessidades dos consumidores antecipar-se 

a elas e satisfazê-las. 

Para o mesmo autor acima citado, o objetivo do marketing é satisfazer as 

necessidades dos clientes de forma rentável para a empresa ou mercado turístico. 

Dessa forma a segmentação do mercado se torna vital para a identificação e 

satisfação das necessidades do seu público-alvo.  

 
 
E por último o posicionamento envolve o projeto da imagem da 
empresa e o valor de sua oferta, com o objetivo de diferenciar, por 
parte dos consumidores, a campanha de seus competidores. Assim, 
o posicionamento da empresa no mercado pode ser de preços 
baixos, de alta qualidade dos seus produtos, etc. (OMT, 2001, 
p.273). 
 
 

A organização busca entrar em contato e influir no público-alvo para que ele 

adquira o produto e, para isso, entram em jogo uma série de fatores. A combinação 

voluntária desses fatores se chama marketing mix, que pode ser definido como “o 

conjunto de variáveis controláveis que a empresa pode utilizar para influenciar a 

resposta do consumidor” (OMT, 2001, p, 287). 

Para Kotler e Armstrong (2003) é através do marketing mix, que empresas 

procuram administrar suas estratégias e táticas para que a resposta do consumidor 

seja a esperada por eles. Essa composição é feita por quatro variáveis, conhecidas 

como “4Ps”. 

Na visão de Ávila (2007), os “4Ps” são definidos como: 

●  Produto: significa tudo aquilo que a empresa oferece ao cliente, seja bens, 

serviços ou os dois agregados. 

●  Preço: é o que o consumidor deverá desembolsar para adquirir o produto 

ou  serviço. Neste item estão contidas as políticas de preço tais como descontos, 

prazos de pagamento e crédito.  

●  Praça:  significa  a  logística  da  empresa  em  entregar  o  produto  até  o 

cliente.  Neste item está contido também as formas de distribuição do produto ou 
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serviço, estacionamento facilitado, assistência técnica, ponto de venda e outras 

formas que facilitem a aproximação do consumidor ao produto ou serviço.    

●  Promoção: envolve as ferramentas e ações de comunicação necessárias 

para a divulgação de um produto ou serviço, com o objetivo de levar a um 

determinado público-alvo os pontos fortes do produto e suas vantagens. É na 

promoção que encontramos a publicidade, responsável pelo desenvolvimento de 

campanhas publicitárias a fim de comunicar da melhor forma o que foi definido 

previamente na estratégia de promoção do produto. 

Sendo assim, os “4Ps” do marketing tradicional são ferramentas que estão no 

controle das empresas e dos mercados turísticos, já que a todo momento elas 

podem reforçar ou modificar qualquer ação tomada dentro destes âmbitos. Porém, 

existem outras variáveis, essas incontroláveis pela empresa, pois são determinadas 

por outros fatores externos que interferem diretamente na vida do público-

consumidor e por isso também devem ser consideradas (ÁVILA, 2007, p. 11). 

Como o turismo é uma atividade dinâmica e de constantes trocas de 

experiências entre as a população autóctone e os visitantes, o marketing adquiri 

perspectivas específicas e integradas.  

 

 

2.2  MARKETING TURÍSTICO 

 

 

Os conceitos de marketing devem ser aplicados ao planejamento e à gestão 

dos sistemas de turismo. Países que dão ao turismo sua devida importância 

realizam estudos e pesquisas de mercado, numerosos e específicos, para cada um 

dos mercados existentes (PETROCCHI, 2001, p.235). 

Na visão do autor acima referido:  

 
 

As estratégias de marketing devem ser referenciadas pelos objetivos 
desejados no futuro e por todas as condições existentes no presente, 
em termos de mercado, bem como pela ambiência econômica, 
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política, cultural e social, pelo sistema do turismo, meio ambiente, 
recursos internos e todos os demais fatores levantados na análise 
macro-ambiental. (Iibidem, p. 235) 
 
 

Segundo Krippendorf (1971), o marketing turístico é a adaptação sistemática 

e coordenada das políticas dos que empreendem negócios turísticos, privados ou 

estatais, sobre o plano local, regional, nacional e internacional, para a máxima 

satisfação das necessidades de certos grupos de consumidores e assim obter um 

lucro certo. 

Para a OMT (2001), o conceito de gestão de marketing turístico apóia-se em 

três elementos: 

1. Satisfação da necessidade do turista para o que será necessário 

conhecimento prévio de seus motivos e comportamentos, por meio 

dos estudos de mercado. 

2. Planejamento e promoção do produto turístico (conjunto de bens e 

serviços) com elementos e características detalhadas que sejam 

atrativas ao consumidor satisfaça suas expectativas uma vez 

consumido e gere lucro para a organização que o produz. 

3. Função de intercâmbio, realizada por canais de distribuição que 

permitem o contato da demanda com a oferta, gerando lucro. 

Dentro das perspectivas do marketing mix no turismo pode-se perceber 

algumas modificações em relação ao modelo tradicional aplicado as outras 

organizações. 

No setor turístico, a primeira aproximação sobre a idéia de produto turístico 

permitiria defini-lo como “o conjunto de bens e serviços que são utilizados para o 

consumo turístico por determinados grupos de usuários” (OMT, 2001, p.290). 

Para Petrocchi (2001) o produto deve ser conceituado por meio de 

interligação do que o mercado deseja comprar com aquilo que o sistema tem para 

vender. Trata-se de um duplo enfoque, em que se tenta compatibilizar a oferta (o 

que sistema oferece) e a procura (o que o turista deseja comprar). 
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Segundo a OMT (2001), a gestão do marketing turístico, é de suma 

importância o conceito de ciclo de vida do produto, entendido como o processo 

estendido no tempo pelo qual passa um produto/serviço. 

Na visão de Petrocchi (2001) a conceituação do produto seria a conformação 

de uma imagem; seria dar um rosto, uma marca ao produto turístico que se pretende 

vender.  

O preço deve ser determinado em função das expectativas do público-alvo ao 

qual é dirigido o produto. Além de estar condicionado pela prolongada parada da 

demanda e por sua elasticidade, pois um pequeno aumento no preço pode provocar 

uma queda no número de visitantes (OMT, 2001). 

Na visão do mesmo autor: 

 
 

Assim desenvolveu-se no âmbito da empresa privada, o 
gerenciamento do produto ou gestão da rentabilidade, que consiste 
em aplicar diferentes tipos de tarifas segundo a demanda em 
questão, atendendo a suas características e seu comportamento, 
com o objetivo de aumentar as tarifas quando a demanda exceder a 
oferta, ou maximizar a ocupação quando a oferta exceder a 
demanda.(Iibidem, p. 294) 
 
 

Para Kotler (1988) a promoção consiste em diferentes atividades que se 

desenvolvem para divulgar os méritos dos produtos e persuadir o público-alvo a 

comprar. 

O planejamento da promoção leva em consideração as estratégias 

estabelecidas, os objetivos de pólo e as características da oferta turística. A 

promoção é escalonada na função tempo, visando otimizar o retorno dos 

investimentos (PETROCCHI, 2001, p.322).  

Segundo a OMT (2001) a estratégia de distribuição deve ser integrada à geral 

e ser coerente com outras ações do marketing mix, pois o canal de distribuição eleito 

determinará os segmentos aos quais se vai chegar, influirá na imagem do serviço ou 

destino, envolverá compromissos e custos acrescentados. 

 
 

Como os serviços não podem ser armazenados para consumo 
posterior e as vendas não realizadas são as mais recuperadas, a 
distribuição nas estratégias de marketing mix adquirem um papel 
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especialmente importante para fazer chegar o produto ao segmento 
adequado, no momento propício (OMT, 2001, p. 297). 

 
 
Para Kotler (1988) a comunicação é definida como diferentes atividades que 

são desenvolvidas pela empresa para divulgar os méritos dos produtos e persuadir o 

público-alvo a comprar. 

Esse processo de comunicação consiste no traslado de informações da 

empresa ao consumidor sobre seus produtos. O consumidor necessita que as 

informações sejam verdadeiras, persuasivas, claras e comparativas (OMT, 2001). 

 
 

Dentro do marketing turístico, a informação-comunicação tem um 
papel absolutamente definitivo, pois, no ato da venda do produto 
turístico, são oferecidas promessas (devido à intangibilidade do 
produto turístico, sua inseparabilidade, etc.), a imagem mental que a 
pessoa tenha de um destino ou produto será decisiva na hora da 
escolha. É necessário transmitir uma imagem favorável ou positiva 
dos produtos turísticos que são oferecidos aos consumidores 
potenciais, nas suas regiões de origem (OMT, 2001, p. 298). 

  
 
Segundo o autor acima, o setor turístico foi estabelecido o marketing mix 

ampliado e que basicamente consiste em acrescentar aos 4 “Ps”, mais três que tem 

especial relevância: 

•  Evidência Física – Ambiente de serviço visível antes da compra, do 

ponto de vista do cliente. 

•  Fator humano – No setor turístico é de especial importância, pela 

interação pessoal existente entre a pessoa que presta o serviço e o 

cliente. Por isso, o marketing também deve atuar sobre o pessoal da 

empresa turística. 

•  Processo – Prestação de serviços ou processo de fabricação dos 

serviços. 

Dentro das perspectivas de Petrocchi (2001, p.341): 

 
 

 O maior desafio do turismo é atuar sistematicamente, ou seja, 
contemplar todos os subsistemas que o compõem. Somente o 
envolvimento da sociedade permite uma gestão correta e abrangente 
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do turismo. Na busca por competitividade, um pólo de turismo 
necessita ter sucesso em atender as expectativas de um cliente. 

 

Dentro do processo de superação dos anseios e desejos dos turistas em 

potencial em relação à comunidade receptora, surge um fator determinante que 

maximiza o fluxo de informações no mundo, a Internet, com novas oportunidades e 

desafios. 

 

 

2.3  MARKETING TURÍSTICO NA ERA DA INTERNET 

 

 

Para a OMT (2003), o turismo e a Internet são parceiros ideais. Os 

consumidores, ao planejarem uma viagem a um destino, enfrentam o problema de 

realizar uma compra sem que possam ver o produto. A Internet fornece acesso 

imediato e informações relevantes sobre os destinos em todo mundo, com maior 

variedade e profundidade do que era possível, e permite fazer reservas de forma 

rápida. Como resultado, a Internet esta revolucionando a distribuição de informações 

em turismo. 

Na visão de Bonn, Fur e Susskind (1998), os produtos e serviços 

relacionados com o turismo acreditam estar bem adaptados para ao marketing na 

Internet devido à alta dos preços, alto envolvimento, e características diferenciadas.  

Para Connolly, Olsen, Moore (1998), através da Internet, marketing turístico 

pode melhorar a eficiência da distribuição de informação e venda de produtos e 

serviços devido a uma relação custo-eficácia imediata e interativa. 

Uma pesquisa feita pela Travel Industry Association (TIA apud OMT, 2003), 

mostrou que cerca de 70% dos viajantes que utilizavam a Internet estavam fazendo 

menos uso dos agentes de viagens e dos escritórios de turismo do estado. Uma 

proporção semelhante estava telefonando menos para as companhias aéreas. 

Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

(IBOPE, 2004), no mês de novembro, os sites da categoria de viagens e turismo 

atingiram o montante de 1.4 milhões de acessos. Estes tipos de site acumularam um 
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aumento de 38%. E representa um quadro onde toda a cadeia de turismo começa a 

ganhar corpo na realidade virtual brasileira. 

De acordo com outra pesquisa IBOPE (2008), a maioria dos sites 

relacionados a viagens, e de informações de turismo cresceram, o que levou a 

categoria a atingir o total de seis milhões usuários residenciais, no Brasil. Na 

comparação anual, os sites de viagens também registram número de acessos, à 

frente de casa e moda, e de automotivo. 

Segundo uma pesquisa de Bonn, Fur e Susskind (1998), o turista que utiliza a 

Internet para obter informações relacionadas com turismo aparentemente gasta mais 

dinheiro em viagens que os não usuários. 

O marketing eletrônico explora a Internet e outras formas de comunicação 

eletrônica para se comunicar, das formas mais eficazes em termos de custo, com os 

mercados-alvos. Com a proposta de funcionar em harmonia com as atividades 

tradicionais de marketing, de forma que a movimentação aconteça em ambas às 

direções (OMT, 2003). 

Assim Oorni (2004) afirma que é provável que muitos consumidores usem a 

web em combinação com fontes convencionais. A maioria dos consumidores de 

serviços de viagem na Web também pesquisam em fontes de informação 

convencional.  

Para a OMT (2003, p.36): 

 
 

 A utilização de multimídia é uma forma eficaz de manter um maior 
interesse dos consumidores. Os passeios virtuais e as câmeras ao 
vivo são outras formas de deixar a apresentação mais interessante. 
Assim contribuindo para uma maior confiabilidade no momento da 
aquisição do produto e/ou serviço turístico. Além de possibilitar uma 
personalização e maior satisfação do turista. 
 
 

Para Ávila (2007), algumas vantagens são percebidas com a utilização da 

Internet no campo da hospitalidade e turismo: Facilidade de atualização, e anúncios 

com texto, som, imagem e vídeo; visualização em qualquer parte do mundo; 

possibilidade de foco, atingindo mercados específicos; Acompanhamento dos 

resultados em tempo real. 
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Na visão de Sigala (2004) um benefício para os marqueteiros é que a Internet 

atinge qualquer parte do mundo, na medida em que essas informações online estão 

conectadas, o que significa que o potencial mercados nacionais ou internacionais 

não tem limites. 

Para Ávila (2007) são percebidas algumas desvantagens: formas ainda não 

completamente desenvolvidas de mensuração e dificuldades em medir o tamanho 

do mercado e o perfil psicográfico dos usuários. 

Segundo Järvenpää e Todd (1997) o marketing deve prestar atenção às 

informações, tais como especificação sobre o produto, experiências de compras, 

serviços ao cliente, websites competitivos e os riscos ao consumidor. 

Para a OMT (2003), o marketing turístico na Internet reserva mais 

oportunidades do que ameaças para o setor da hospitalidade.  

O boca-a-boca é uma forma de comunicação informal, que difunde 

informações e ajuda criar oportunidades entre os consumidores, tanto offline quanto 

online. 

 

 

2.4  A COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO BOCA-A-BOCA 

 

 

Segundo Vettas (1997), os consumidores assimilam atributos dos produtos 

através de vários meios: propaganda, mídia de massas, experiências de outros 

consumidores, preços, quantidade de venda e o mais freqüente o boca-a-boca. 

 Para Westbrook (1987), o boca-a-boca acontece a partir de experiências 

próprias, com produtos ou serviços, que são transmitidas a outros potenciais 

consumidores. Assim, o aconselhamento de outros usuários que tenham experiência 

prévia com um determinado tipo de produto ou serviço turístico, e que estejam 

disponíveis para transmitir tais informações, sem dúvida será uma valiosa fonte pré-

compra e influenciará na tomada de decisão da viagem (CROTTS, 1999). 

Conforme Schiffman e Kanuk (2000, apud Abreu, 2006), os formadores de 

opinião “são fontes de alta credibilidade para informações relacionadas a produtos e 

serviço porque comumente são percebidos como objetivos em relação à informação 
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ou ao conselho que fornecem”. Uma fonte confiável que pode ser especialmente 

persuasiva quando o consumidor ainda não sabe muito sobre um produto ou ainda 

não formou uma opinião (ABREU, 2006). 

 Na visão do mesmo autor: 

 
 

A influência pessoal também é expressa por meio do que tem sido 
tradicionalmente chamado de ‘liderança de opinião’. Isso significa 
que uma pessoa de confiança, chamada de ‘influenciador’, é aceita 
como uma fonte de informação sobre compra e uso. Normalmente, o 
influenciador e o buscador têm características e interesses 
semelhantes, e ambos são influenciados pelos meios de 
comunicação no qual estão interagindo. Quanto maior a credibilidade 
do influenciador, maior seu impacto sobre outras pessoas (ibidem, p, 
104) 
 
 

Para Arndt (1967 apud CHATTERJEE, 2001), na literatura do marketing o 

boca-a-boca é oral, uma comunicação pessoa a pessoa entre um receptor e um 

comunicador, onde o receptor recebe a informação não comercial sobre marcas, 

produtos, serviço ou fornecedor.  

E o que define o boca-a-boca é a independência da fonte da mensagem 

(LITVIN et al 2008). Dessa forma “quanto mais pessoas envolvem-se no boca-a-

boca, ocorre o crescimento deste tipo de informação (...), e tanto o boca-a-boca 

negativo quanto o positivo influenciam na lealdade ao produto, no seu 

desenvolvimento e na decisão de compra” (WESTBROOK, 1987). 

Pesquisas têm mostrado que uma boa relação com o cliente pode fomentar a 

geração de um boca-a-boca positivo (Gremler, Gwinner,  Brown 2001, apud PAN, et 

al, 2007) ; quanto maior o envolvimento do consumidor no processo de boca-a-boca, 

maior será o volume do mesmo na sociedade (WESTBROOK, 1987). 

No fim, tanto o boca-a-boca negativo quanto o positivo influenciam na 

lealdade, evolução e decisão de compra do produto ou serviço (WESTBROOK, 

1987). 

Como define a Word of Mouth Marketing Association (WOMMA) o boca-a-

boca ocorre naturalmente quando as pessoas se tornam advogadas, já que elas 

estão satisfeitas com o produto natural e tem o desejo de compartilhar seu apoio e 

seu entusiasmo.  
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Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), no 

ano de 2007, foi constatado no processo de organização das viagens dos turistas 

internacionais que entraram no Brasil, que 38,4% utilizavam informações de 

amigos/parentes e 24,4% usava a Internet. Sendo que no caso do Balneário de 

Búzios esse índice é 26,2% dos turistas utilizavam informações de amigos/parentes 

e 40,1% usavam a Internet. Sendo assim percebe-se que tanto o boca-a-boca 

quanto a Internet são importantes meios de divulgação do destino Brasil e Búzios no 

mundo. 

O boca a boca tem sido consistentemente identificado uma fonte essencial de 

informações para o planejamento turístico de uma série de mercados (CARSON, 

2007). 

Para a WOMMA a questão ética é um importante ponto a ser abordado, já 

que o boca-a-boca nunca pode ser falso ou artificial, deixando-o assim desonesto e 

ineficaz. O mesmo deve ser fruto de relatos pessoais e verdadeiros. E prezando por 

uma postura leal e com credibilidade, onde o importante é as reais percepções dos 

clientes e usuários.  

Na visão de Abreu (2006, p.53): 

 
 
A credibilidade da fonte, um elemento vital na comunicação e 
persuasão da mensagem, é com freqüência baseada nas intenções 
percebidas. Um dos maiores motivos pelos quais as fontes externas 
informais – como amigos, vizinhos, parentes, colegas de trabalhos e 
amigos via Internet – exercem tão grande influência sobre o 
comportamento do receptor é simplesmente porque este percebe 
que elas nada têm a ganhar com a transação do produto que estão 
recomendando. 

 
 
O boca-a-boca ganha novas proporções, uma vez que o turista em potencial 

tem acesso a uma rede mundial de informações que são disponibilizadas e que 

ajudam no processo de formação da imagem turística de um destino. 

 

 

 

2.5  A COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO BOCA-A-BOCA ELETRÔNICO 
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Hoje as evoluções do boca-a-boca estão presentes na Internet, com as 

constantes mudanças tecnológicas e de informação, qualquer pessoa pode acessar 

todo tipo de informação em diversos lugares do mundo (LITVIN et al, 2008). Assim 

cresce o número de viajantes que buscam informações sobre destinos turísticos e 

fecham negócios online (LITVIN et al, 2008). 

Uma das formas deste tipo de comunicação é o boca-a-boca eletrônico que é 

definido como “toda comunicação informal direta para o consumidor através da 

Internet relativo ao uso ou as características do produto e serviços particulares, ou a 

seus vendedores” (LITVIN et al, 2008).  

Segundo Chatterjee (2001, p.05): 

 
 

A informação boca-a-boca online é mais volumosa em quantidade 
comparada com as obtidas através de contatos tradicionais no 
mundo offline. E inclui diversas informações tanto positivas como 
negativas, juntando múltiplas fontes ao mesmo tempo, ao contrário 
da tradicional de uma só pessoa. 
 
 

O boca-a-boca eletrônico irá inevitavelmente alterar a estrutura de 

informações sobre viagens, a acessibilidade de informações sobre viagens e, 

posteriormente, o conhecimento dos viajantes e a percepção de vários produtos de 

viagem (LITVIN et al, 2008).  

Para Dellaroca (2003) novas possibilidades e desafios foram criados no 

mercado. Em primeiro lugar está o baixo custo de acesso e as trocas de 

informações, o boca-a-boca eletrônico pode aparecer em uma grande escala sem 

precedentes, potencialmente criando novas dinâmicas no mercado. Em segundo 

lugar, embora de âmbito mais abrangente, a tecnologia permite um maior controle 

sobre o formato e os tipos de comunicação. Por fim, novos desafios podem surgir 

dado o anonimato dos comunicadores, com mensagens enganosas e fora de 

contexto.  
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Algumas tipologias de boca-a-boca eletrônico são percebidas na Internet 

conforme Litvin et al. (2008, p. 05) elucidam: 

 
 

Diversos tipos de meios de comunicação eletrônicos tiveram impacto 
nas relações interpessoais. Cada um possui características 
diferentes. Umas são síncronas, como as mensagens instantâneas, 
mas existem outras que são assíncronas como e-mails e blogs. 
Algumas formas de comunicação são de um consumidor para o 
outro, no caso e-mail, entretanto também podem ser de um 
consumidor para muitos, como websites. E existem outros que criam 
novos paradigmas para o marketing, como a “comunicação de muitos 
consumidores para muitos” dos chatrooms da Internet. A figura 1 
reflete a nova tipologia.  

 

 

 

Além de criar relacionamento e comunidades virtuais, que irá motivar leitores 

e produtores de boca-a-boca, e criará um novo tipo de realidade, influenciando 

leitores de informações online (LITVIN et al, 2008). 

Tipos de 

Comunicação 

Um para um 

Um para muitos 

Muitos para muitos 

Síncrona Assíncrona 

Mensagens 

Instantâneas 

Chatrooms 

E-mail 

Website, 

Revisão do 

produto & 

locais de ócio. 

 

Novos grupos 

e.g grupos do 

google 

Blogs e 

Comunidades 

virtuais 

Figura 1 – Níveis de Interatividade 
Fonte : adaptado de LITVIN ET AL 2008 
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As informações sobre a propriedade e o destino podem ser usadas para 

realizar diversas tarefas como: realçar a satisfação do visitante com a melhoria do 

produto, resolver problemas, descobrir o que os visitantes relatam sobre as suas 

experiências, analisar estratégias do competidor, e monitorar a reputação da 

companhia/imagem. E a necessidade de se acompanhar o boca-a-boca eletrônico 

para geração de dados importantes. (KIRKPATRICK; ROTH, 2005, APUD LITVIN et 

al, 2008, p.06). 

Como menciona a OMT (2003, p.105): 

 
 

A importância de como a informação é transmitida aumenta se a 
destinação tiver uma cultura ou costumes arraigados, ou 
circunstâncias especiais que devem ser conhecidas pelos viajantes 
em potencial. Além disso, as informações sobre como chegar, o 
clima, a geografia, as atividades, os eventos, a história, a 
telecomunicação e os transportes serão muito importantes para 
quem não tem um bom conhecimento sobre o lugar. 

 
 
Os profissionais da hospitalidade e do turismo necessitam compreender e 

introduzir esta ferramenta no processo de planejamento e gestão estratégica de 

marcas, produtos, serviços e destinos turísticos. Os blogs são uma forma de 

conhecer as experiências vivenciadas. 

 

 

2.6  OS BLOGS 

 

 

Uma das formas de comunicação virtual são os blogs, onde as pessoas que 

desejam planejar suas viagens ou adquirir informações sobre um determinado 

destino turístico poderão criar uma percepção da localidade. 

Para Chow (2005) uma importante forma de boca-a-boca digitalizado, os 

blogs, estão cada vez mais ganhando popularidade. Estes são uma nova e intrigante 

forma de comunicação e expressão pessoal (JONES; ALONY, 2008). 

Segundo Di Luccio (2005), a proliferação dos blogs na Internet é explosiva. A 

contagem real dos mesmos presentes na Internet, em qualquer tempo varia e é 
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difícil de avaliar. O crescimento é explosivo e não há como estimar em números 

exatos (JONES; ALONY, 2008). A figura 2 mostra a expansão dos blogs na Internet. 

 

Os blogs são a representação máxima da democratização de expressão na 

Internet, e há alguns anos os blogs tornaram-se uma ferramenta de comunicação 

poderosa, capaz de atrair grandes audiências e influenciar o que é publicado na 

mídia tradicional (FUSCO, 2008). 

Normalmente, eles são revistas pessoais online, e são atualizados com 

freqüência, além de possuírem links para os tópicos relacionados, muitas vezes de 

outros blogueiros. Esta interligação dos blogs é conhecido como o “blogosfera” 

(JONES; ALONY, 2008). 

E sua formatação tem características singulares que potencializam seus 

efeitos sobre os futuros consumidores como “os recursos de áudio e vídeo que são 

dispositivos móveis disponíveis” (BAKER; GREEN, 2005). Além de serem 

“freqüentemente atualizadas na web-page e possuírem entradas regulares de 

usuários” (BLOOD, 2004). O que torna os comentários mais dinâmicos e confiáveis, 

já que através de tais dispositivos ajudarão na melhor percepção da imagem pelos 

leitores.  

Figura 2: Expansão dos blogs 
Fonte: adaptado de LITVIN et al, 2008. 
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É importante ressaltar que não somente os textos, mas também as fotos, 

figuras, desenhos e links podem ser modificados. Os blogs são constantemente 

renovados, fazendo com que eles sejam sempre dinâmicos, maleáveis e inovadores 

(DI LUCCIO, 2005).  

Os comentários vão sendo acumulados em ordem cronologicamente inversa 

e podem ser lidos não somente pelo escritor do blog, mas também por qualquer 

usuário que clicar no link e abrir a janela dos comentários (DI LUCCIO, 2005). 

Para Abreu e Baldanza (2007), as relações entre os seus membros - a 

interatividade, que não é uma característica do meio, mas a extensão em que as 

mensagens, em uma seqüência, relacionam-se umas com as outras, especialmente 

na extensão em que mensagens posteriores têm relação com as anteriores, 

reforçando a idéia de interatividade. 

Os links que nos levam a outros blogs contribuem na construção de uma rede 

de “blogueiros” com idéias ou características afins. Trata-se de uma corrente que 

parece não ter fim, da qual cada blog constitui um elo que nos leva a outro elo da 

corrente. A partir de um podemos percorrer um caminho extenso e infinito dentro do 

mundo dos blogs (DI LUCCIO, 2005). 

E seus leitores criam grupos onde preferências de assuntos e as qualidades 

dos textos são discutidas e formam as comunidades virtuais. A comunidade é 

constituída também sobre sentimento, e este sentimento é visto como condição 

necessária para a sua existência, onde serão realizadas trocas de informação e 

laços sociais (ABREU; BALDANZA, 2007). 

 Conforme afirmam Pan et al (2007), os blogs e os clusters de informações 

são formados através de links que criam uma malha de conexões que os interligam. 

Assim, possuem o potencial de transformar o espaço nas grandes comunidades 

virtuais.  

 
A partir disso, as informações que transitam nessas discussões 
poderão transmitir maior confiabilidade aos membros dessas 
comunidades, podendo influenciar não só em suas decisões 
pessoais de consumo, mas também na decisão de consumo de seu 
grupo social. Isso porque os membros de comunidades virtuais 
também levam as informações obtidas do ambiente virtual para o 
ambiente familiar, de trabalho, de amigos, entre outros (ABREU, 
2006, p 118). 
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Para a WOMMA, o objetivo de se criar um blog e participar da “blogosfera”, é 

manter um dialogo aberto, de transparente comunicação, onde são partilhadas 

informações de valor. 

Na visão de Pan, MacLaurin, Crotts (2007, p.03): 

 
 

Com o avanço da Internet, os consumidores podem acessar não só 
opiniões de pessoas que estão perto delas como: amigos, membros 
familiares e colegas de trabalho. Más também podem acessar 
opiniões de diferentes pessoas no mundo que já utilizaram um 
produto em particular, visitaram um certo destino ou propriedade. 
 
 

Pesquisar e ler opiniões sobre um produto pode ajudar a um consumidor a 

ganhar tempo na tomada de decisão e assim fazer as melhores escolhas. Ou seja, 

quanto mais os turistas em potencial se informam sobre um determinado produto ou 

serviço turístico, mais facilitará o momento da tomada de decisão de compra e seus 

futuros benefícios (HENNING-THURAU; WALSH, 2003). 

Alguns fatores levam os usuários da Internet a criarem e interagirem com 

blogs, uma vez que tal instrumento é uma forma de fácil acesso, entretenimento e de 

auto-expressão.  

 
 
Postula-se que os usuários da internet escrevam blogs por várias 
razões: um documentário de sua própria vida, como um comentário 
social, como catalisador e forma de expressão de sentimentos e/ou 
ferramenta de pensamento. Estas são todas motivações intrínsecas, 
indicando a genuidade dos travel blogs e sua similaridade potencial 
com jornais de turismo, crônicas realistas e honestas das 
experiências dos visitantes. (NARDI et al, 2004, p. 04). 

 
 

E para reforçar as motivações dos “blogueiros” na revelação de suas 

experiências: 

 
 
Os estudos da comunicação por computadores mostraram que uma 
das motivações para criação de um blog são entretenimento, 
informação, interação social, auto-expressão, passar o tempo e 
avanço profissional. Entre aqueles, a auto-expressão e a interação 
social são as duas gratificações principais para os “blogueiros”. 
(PAPACHARISSI, 2002, p. 09). 
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As decisões de criar e manter um blog estão ligadas à liberdade de 

expressão, ao prazer em escrever e, sobretudo à possibilidade de interação com os 

leitores. Não havendo qualquer tipo de crítica de profissionais do texto (DI LUCCIO, 

2005).   

Para Jones e Alony (2008), verificam-se sete necessidades para a criação 

dos blogs: necessidade de auto-expressão, necessidade de reconhecimento, 

necessidade de contato social, necessidade de introspecção, necessidades e 

interesses acadêmico, necessidade para documentação, e necessidade de atividade 

artística. Estas motivações são exibidos na Figura 3 abaixo. 

Auto-Expressão

Reconhecimento

Contato Social

Introspecção

Conhecimentos 

acadêmicos e de 

interesses

Vida artística

Documentação

Com relacionamentos 

existentes

Com novos 

relacionamentos

Motivações de um blogueiro

Auto-expressão
 

Figura 3: motivações dos “blogueiros”. 
Fonte: adaptado de JONES e ALONY 2008 
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A importância dos blogs no meio digitalizado é incontestável e já exerce um 

grande papel influenciador nas tomadas de decisões. O surgimento do mesmo 

representou ‘uma revolução dentro da revolução’, ou seja, revigorou o movimento de 

livre troca de idéias (DI LUCCIO, 2005). 

Na visão de Trammel et al (2006), os blogs têm mostrado um papel 

importante no espaço virtual, alem “de serem a voz do povo, também são usados 

como importantes fontes de consultas” (TRAMMEL; KESHELASHVILI, 2005). 

O espaço dos blogs é rico e complexo, na concepção de Kumar et al (2004) é 

dividido em 3 grupos: 

1. Os “blogueiros” individuais que são definidos por características 

demográficas; 

2. Os “blogueiros” que constroem amizades no espaço virtual; 

3. Um grupo maior de “blogueiros” que se unem por interesses em 

comum e pelas comunidades virtuais tanto geográficas quanto 

demográficas. 

E os autores Pan et al (2007) fortalecem a importância das comunidades 

virtuais ao afirmarem que o espaço dos blogs pode criar relacionamentos e 

comunidade virtuais, e influenciar movimentos para além dos leitores dos blogs, e 

criam um novo tipo de realidade através do espaço online.  

Estes são alguns dos fatores que justificam a expansão dos blogs e sua 

utilização como forma de boca-a-boca eletrônico, devido a sua facilidade de acesso 

e criação, suas redes de relacionamentos que divulgam diversos tipos de informação 

pelo mundo em minutos. Os travel blogs surgem como vertente desta ferramenta. 

   

 

2.7  OS TRAVEL BLOGS 

 

Como afirma Abreu (2006), o turismo, na visão do cliente, até o momento de 

vivenciá-lo, é somente o conjunto de informações e expectativas, a Internet e o 

turismo têm uma sinergia potencial. 
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O turismo e a Internet são parceiros ideais. Os consumidores, ao planejarem 

uma viagem a um destino, enfrentam o problema de realizar uma compra sem que 

possam ver o produto. A Internet fornece acesso imediato e informações relevantes 

sobre os destinos em todo mundo, com maior variedade e profundidade do que era 

possível antes (OMT, 2003). 

Os viajantes, em diferentes épocas e locais, precisavam de informações 

anteriores, durante e posteriores à viagem. As informações anteriores, na fase de 

planejamento, são necessárias na casa do viajante ou no destino anterior. Os 

estágios seguintes do processo tendem a demandar informações mais dinâmicas, e 

as informações posteriores à viagem podem vir a ser uma dimensão importante da 

experiência de um visitante, “já que o turismo é uma atividade econômica que sofre 

influencia ativa da comunicação boca-a-boca, na qual a avaliação transparente da 

qualidade e as indicações são uma prioridade” (OMT, 2003, p. 211). 

Na visão Abreu e Baldanza (2007) foi constatado a presença de dois tipos de 

usuários on-line que buscam informações turísticas na rede virtual de 

relacionamento: 

 
 
Os primeiros são os especialistas que procuram trocar informações 
sobre aspectos profissionais, visando aperfeiçoar seus 
conhecimentos, bem como utilizar as comunidades virtuais para 
debater o fortalecimento do setor turístico, por meio de experiências 
e exigências legais, para que não ocorram desvios de atuação dos 
atores envolvidos no segmento turístico. E em segundo os usuários 
consumidores buscam nas comunidades virtuais formas de 
interações sociais, mantendo contato com pessoas de diversas áreas 
e locais, criando, assim, novos laços de amizade no ambiente on-
line. Constatou-se também que os ‘usuários consumidores’ 
participam de comunidades virtuais sobre turismo e as utilizam para 
trocar experiências sobre destinos turísticos, uma vez que os 
depoimentos das pessoas que visitaram determinado ponto turístico 
repassam mais credibilidade do que uma mensagem publicitária 
(Iibidem, p. 08). 

 
 
Dentro desse contexto e que surgem os travel blogs, uma das diversificações 

dos blogs e das comunidades virtuais de turismo, são muitos utilizados por turistas 

em potencial no momento do planejamento de suas próximas viagens. 
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 Na visão de Crotts (1999), os travel blogs expressam as experiências do 

visitante em um destino especifico, tornando a comunicação boca-a-boca digital uma 

das fontes preferidas de informação da viagem.  

Os travel blogs são igualmente importantes, porque mostram como o visitante 

interpreta as suas experiências no destino, e fornecem insights valiosos para os 

turistas em potencial (CARSON, 2007). 

O surgimento do travel blog inevitavelmente irá influenciar o conteúdo das 

informações disponíveis na rede sobre os destinos, e nos links que são criados a 

partir de um determinado assunto, fornecendo informações estratégicas para as 

pesquisas pré-embarque (PAN et al, 2007). 

Na visão de Carson (2007,p. 08): 

 
 

As estruturas dos travel blogs significam, por exemplo, que possam 
fornecer informações sobre o itinerário global da viagem e, por isso, 
tem um grande valor de análise. Já que expressam dados sobre 
hospedagem, transporte, infra-estrutura local e turística, natureza, 
riquezas culturais, alimentação e bebidas, mão-de-obra capacitada, 
segurança e saúde desse turista no momento de sua experiência 
turística na localidade. 
 

 
Dentro do mesmo âmbito de disseminar idéias a partir de da malhas virtuais 

compostas por travel blogs. O autor Abreu (2006, p.213) explicita bem o poder desta 

nova ferramenta: 

 
 
Os membros das comunidades virtuais sobre turismo e travel blogs 
realizam trocas de informações espontaneamente, apresentando 
dados e suas experiências sobre produtos e serviços turísticos aos 
demais participantes. Desse modo, gera-se um debate interativo 
sobre o tema em questão e cada um toma sua decisão de consumir 
ou não determinado produto/serviço turístico, levando em 
consideração as informações obtidas, suas exigências e 
expectativas, suas referências e experiências pessoais, dependendo 
do seu nível cultural. 

  
 

Outro beneficio proposto por Abreu e Baldanza (2007, p.11) é: 

 
O desconhecimento de práticas sociais e culturais do país de seu 
destino turístico pode expor o turista a situações desagradáveis nas 
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suas férias ou negócios, bem como transgressão de costumes locais, 
descumprimento e violações de aspectos legais nacionais 
involuntariamente.  Os travel blogs podem suprir essas deficiências 
por meio da disponibilizarão dessas informações aos turistas, por 
meio das experiências vivenciadas de seus membros e também 
através das estratégias de comunicação das empresas do segmento 
envolvido. 

 
 
Os Travel blogs podem servir também como uma ferramenta de pesquisa de 

mercado do turismo destinos. Já que fornecem um feedback dos visitantes e ajuda a 

revelar os pontos fortes e fracos de um destino. Com o objetivo de resolver áreas 

onde há insatisfação, e no desenvolvimento de produtos inicias que melhor atendem 

aos consumidores/turistas e satisfaçam as necessidades da comunidade local do 

destino, além aumentar a sua competitividade (CARSON, 2007). 

Para Abreu (2006), estas formas interativas de comunicação e informações 

propiciam ao segmento turístico um grande diferencial estratégico, no momento que 

começarem a dialogar com seus consumidores e, ao mesmo tempo, que têm a 

possibilidade de acompanhar o diálogo entre os consumidores por meio de 

comunidades virtuais. 

Dentro desta ótica, os profissionais do turismo precisam entender os travel 

blogs como um novo fenômeno tecnológico com implicações para comercialização e 

promoção de um destino (PAN et al, 2007). 

Portanto, uma nova abordagem deve ser criada para atender às expectativas 

deste exigente e bem informado público, uma vez que, eles formam uma poderosa 

malha de informações virtuais que se forem captadas adequadamente, servirão de 

insumos para inovar na formulação de estratégias mercadológicas, que podem ser 

aplicadas não somente no setor turístico, mas também em outros ramos de atividade 

(ABREU; BALDANZA, 2007). 

Assim um ponto de vista a vigorar sobre a importância dos travel blogs é: 

 
 
Similarmente, os viajantes compartilham de sua própria experiência 
de viagens, e lêem a experiência de outros viajantes. As empresas 
de hospitalidade e turismo poderão identificar os ‘blogueiros’ mais 
populares e convidá-los para uma visita para o destino turístico ou 
uma refeição ou etc. Parecido com a política de Famtour para os 
agentes de viagens, escritores, jornalistas criando conhecimentos de 
primeira mão; e fazendo deles seus melhores vendedores e fortes 
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advogados de seu produto ou serviço turístico. (LITVIN et al, 2008. 
p.09) 

 
 

Focando no processo de decisão de compra de destino turístico, o boca-a-

boca eletrônico pode influenciar tanto positiva quanto negativamente este processo, 

já que os travel blogs irão ajudar na criação da imagem percebida das localidades 

turísticas, e não sofrem nenhum tipo de censura. 

 Um novo formato da política de Famtour utilizada com os agentes de viagens 

poderá ser empregado na captação de turistas e expansão de informações 

estratégicas no mercado. Seja qual for à estratégia, o fator crucial é evitar que a 

abordagem pareça um interesse em "comprar" o blogueiro . 

Novas formas de divulgação de experiências estão surgindo no ambiente 

virtual, e a ferramenta Twitter, se destaca pór transmitir informações quase que 

instantâneas.  

 

 

2.8  O TWITTER 

 

 

A última palavra em boca-a-boca eletrônico no momento é o Twitter, uma 

espécie de mini blog, onde os usuários postam no decorrer do seu dia pequenas 

frases sobre o que está acontecendo naquele exato momento. 

Segundo a Webby Awards, uma entidade que é considerada o “Oscar” da 

Internet, o Twitter cresceu cerca de 900% somente no ano de 2008. Com a essência 

do espírito democrático da Web, de ser acessível a todos, o fenômeno das micros 

mensagens criou um campo de diversão em que todos, manifestantes e 

consumidores, podem compartilhar informações e dar forma à opinião pública. 

Para Fusco (2008) o Twitter é uma espécie de cruzamento entre rede social e 

blog. Os usuários postam mensagens curtas, que são lidas por seus amigos. Além 

de ser um serviço gratuito, que pode ser acessado tanto do computador quanto do 

celular. O objetivo é aumentar o fluxo de informações na rede mundial de 

computadores. 
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2.9  A IMPORTÂNCIA DOS TRAVEL BLOGS 

 

 

Com o avanço dos meios de telecomunicações no mundo, em especial a 

disseminação de informações através da Internet. Os clientes ou turistas em 

potencial que planejam e organizam suas viagens dispõe de uma ótima ferramenta 

de auxilio. Hoje em qualquer lugar e em qualquer hora, pode-se pesquisar e analisar 

todos os tipos de informações que se necessita.  

O boca-a-boca e sua versão eletrônica são agentes influenciadores de 

opiniões no mundo online e offline. Estão presentes no dia a dia das pessoas, e 

ajuda na criação de imagens sobre produtos ou serviços, que ainda não se tem 

opinião formada a respeito. Além de serem fontes não comerciais e confiáveis, com 

a finalidade distribuir informações de experiências boas e ruins vivenciadas. Assim 

diminui-se o risco de aquisição de produtos e serviços que não tragam realizações 

pessoais. 

Dentro deste contexto inserem-se os blogs, e sua versão para o turismo que 

são os travel blogs, onde disponibilizam comentários reais de pessoas que estão ou 

que já vivenciaram uma determinada experiência turística. 

Um dos fatores potencializadores para o uso desta ferramenta e seu caráter 

inovador e democrático. A custos relativamente baixos, obtêm-se fotos, áudio, 

impressões pessoais, conselhos, vídeos e percepção de sentimentos que uma 

determinada localidade turística, neste caso específico Búzios, gera em seus 

visitantes. 

Logo os travel blogs são fornecedores de insights valiosos para o setor, já que 

além de influenciar a demanda turística potencial, também pode ajudar aos gestores 

turísticos no planejamento, feedback, correções e manutenção do sistema turístico 

de uma localidade. 
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03  PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa são de caráter 

qualitativo e exploratório. Em um primeiro momento foi realizada uma pesquisa na 

Internet para quantificar e qualificar os travel blogs que foram utilizados no estudo 

acadêmico. Após esta etapa, os blogs selecionados passaram pelas fases de 

análise de conteúdo e rede semântica onde foi analisada a percepção da imagem 

turística de uma cidade na visão de seus clientes-consumidores e como esta 

percepção foi transmitida informalmente para outras pessoas. 

Os textos analisados dos travel blogs foram coletados de grandes host sites 

disponível na Internet.  

 

 

3.1  BÚZIOS  

 

 

A cidade turística de Búzios foi selecionada para um estudo pioneiro no ramo 

da hospitalidade e turismo no Brasil, com o objetivo de mensurar a imagem turística 

da cidade para seus visitantes nacionais e internacionais.  

Búzios está situada no Brasil, no estado de Rio de Janeiro, localiza-se cerca 

de 165 quilômetros da capital do estado. É uma península com 8 Km de extensão e 

23 praias. Possui uma população de 18.204 habitantes , o Produto Interno Bruto – 
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PIB é de R$ 1.176.167 mil e o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH é de 0,791 

(CIDE, 2003). 

A cidade é visitada por turistas do mundo inteiro que costumam chamá-la de 

a Saint-Tropez brasileira. A utilização turística e a ocupação imobiliária do local 

tiveram início após a fama internacional dada a Búzios pela atriz francesa Brigitte 

Bardot, que a visitou em 1964.  A temperatura média anual é de 24 °C e tem o índice 

pluviométrico de cerca de 750mm anuais (WIKIPÉDIA, 2009). Segundo dados do 

site RankBrasil (2009), a cidade de Búzios aparece na 9º posição no ranking dos 

destino turístico mais visitados no Brasil. 

 

 

3.1.1  Coleta de Dados 

 

 

Para escolha dos travel blogs que foram analisados neste estudo, foi usada 

inicialmente o google, que disponibiliza os sites mais populares da Internet em 

ordem crescente de procura. Os dois maiores sites de host site foram localizados na 

página do google em 19 de Abril de 2009.  

 Os sites de travel blogs de maior procura identificados são 

www.travelblog.org e www.travelpod.com. Estes host sites possuem uma divisão de 

diretórios hierárquicas de blogs (continentes, países, estados e cidades). Todos os 

30 travel blogs foram selecionados dos host sites mencionados. Além disso, foram 

utilizadas as palavras-chave Búzios e Armação de Búzios no pesquisador google 

para encontrar os principais travel blogs. 

 Os critérios utilizados para selecionar os principais travel blogs foram a 

riqueza de dados, estar escrito em inglês e a quantidade de visitantes. Mais de 40 

blogs foram encontrados e os 30 melhores foram selecionados para realizar o 

estudo.  

Estes blogs foram colocados em um arquivo mestre para análise de dados 

qualitativos. Foi mantido o título e a identificação de informações de cada um dos 

blogs. 
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3.1.2  Análise de Dados 

 

 

Após detalhar as escassas características demográficas e o tempo de 

duração dos blogs, o texto integral de todos foi analisado por meio de análise 

semântica e de análise de conteúdo. 

Para Doerfel (1998) a análise semântica é um método quantitativo que busca 

analisar a comunicação e gerar uma rede de representação semântica. É um 

método utilizado em áreas como cultura organizacional, comunicação, marketing e 

na pesquisa do turismo. 

Muitos pesquisadores têm argumentado que o significado de um conceito só 

pode ser determinado pela relação com outros conceitos, e um modelo de rede de 

conceitos que determinam com precisão os seus significados (PALMER; BARNETT, 

1984). 

Uma vez que os conceitos são incorporados pelos sentidos, a análise 

semântica é usada no texto para captar as relações entre os diferentes conceitos 

(palavras-chave) e explorar o significado compartilhado. Os dois contextos refletem 

no texto a distância relativa do seu significado semântico. A análise semântica 

começa com uma análise de conteúdo textual para extrair os dados mais 

freqüentemente utilizados.  

O método de rede neural é então utilizado para obter modelos de símbolos de 

redes neurais. Neste estudo, a rede semântica das experiências dos blogueiros foi 

gerada a partir da análise integral dos textos dos travel blogs para Búzios. Ao 

mesmo tempo foi realizada análise de conteúdo sobre os travel blogs. 

Um processo interativo de análise do conteúdo foi feito da seguinte forma: um 

pesquisador codificou o conteúdo dos blogs e, posteriormente, um supervisor de 

pesquisa sênior analisou e validou a codificação mestra construída. Os blogs foram 

finalmente codificados utilizando a orientação positiva ou negativa das sentenças. 
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3.2  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

3.2.1  O Perfil dos “Blogueiros” 

 

 

Uma análise preliminar foi realizada com o objetivo de descobrir informações 

demográficas sobre os “blogueiros”. Todos os sites permitem que usuários 

publiquem suas fotos pessoais em seus perfis; suas informações demográficas e 

pessoais podem também ser inferidas a partir de seus blogs e nicknames.  Os 

usuários dos travel blogs podem optar por dados como idade, sexo, profissão, 

localização e suas viagens anteriores. No entanto, verificou-se que a maioria dos 

blogueiros não divulga suas informações demográficas.  

Dos 30 blogs analisados, 12 “blogueiros” identificaram sua nacionalidade, 

sendo cinco dos EUA, dois da Austrália, um da Inglaterra, um de Singapura, um da 

Índia, um da Noruega e um do Canadá. Em apenas cinco blogs foi relatada a 

profissão dos “blogueiros”: dois empresários, dois estudantes e um agente de 

viagem. E em relação à faixa etária apenas um “blogueiro” a mencionou, o escritor 

possuía 33 anos.  

Em outro item da pesquisa foi constatado que entre os escritores dos travel 

blogs: dez são escritos por homens, onze por mulheres, um por amigos e oito por 

casais. Analisando o aspecto “companhia em viagem”, verifica-se que quinze dessas 

pessoas estavam viajando sozinhos, dez em casal e seis com amigos. 

Outro item da pesquisa, e não menos importante, é o fato de Búzios ser uma 

viagem específica à cidade ou se ela está inserida em um dos trechos de uma 

viagem de escala maior. E o resultado foi que 02 estavam viajando pelo Brasil, 08 

pela América do Sul, 01 pela América do sul e Ásia, 03 pela América do sul, Ásia e 

Oceania, 10 pelo mundo, 05 pelas Américas e 01 na Oceania e Américas. 
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Tabela 1:Perfil dos escritores 

de Travel Blogs 

Escritores  Número 

Homem 10 

Mulher 11 

Amigos 01 

Casal 08 

  Fonte: Elaboração própria  

 

 

                   

 

 

Tabela 2: Companhia dos 

“blogueiros” na viagem 

Viajantes  Número 

Sozinho 15 

Casal 10 

Amigos 06 

Parentes 0 

   Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 3:   Destinos que foram visitados antes ou 

depois de Búzios 

Destinos  Número 

Brasil 02 

América do Sul 08 

América do Sul e Ásia 01 

América do Sul, Ásia e 

Oceania 03 

Mundo 10 

Américas 05 

Oceania e América 01 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

3.2.2  Perfil dos Blogs 

 

 

Os travel blogs são ferramentas riquíssimas de informações para turistas do 

mundo inteiro que planejam futuras viagens, uma vez que contêm fotos e textos 

descritivos sobre a experiência turística na cidade de Búzios. Dentro do espaço 

amostral dos 30 blogs, vinte dois blogs foram postados no mesmo dia da viagem, 

cinco blogs foram postados de 02 a 10 dias e três blogs foram postados de 11 a 20 

dias após o término da viagem. Isto demonstra que os relatos estavam bem recentes 

na mente dos “blogueiros”.  

Nos travel blogs da pesquisa sobre a experiência turísticas vividas na cidade 

de Búzios foram contabilizados 17.534 palavras e 246 fotos no total, e com uma 

média de 584 palavras e 8 fotos por blog. 
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3.2.3  Análise da Freqüência e Análise de Conteúdo  

 

 

Em relação aos textos dos travel blogs, foram analisados palavras, contexto 

das frases e freqüências. Artigos usados nas construções de frases como: a, e, o, de 

e foram eliminados. A confecção da tabela de palavras-chaves foi criada a partir da 

maior freqüência de palavras dentro do corpo dos travel blogs.  

Foram identificada as palavras-chave mais utilizadas pelos viajantes para 

expressar os muitos aspectos da experiência viagem nos blogs, incluindo atrações 

(Rua das pedras, bares e discos, passeio de barco e praias), meios de hospedagem 

(pousada, hostel e hotel), refeições (restaurantes, bares, crepes bar e pizzarias), 

outros serviços (aluguéis de buggy e bicicleta) e as origens da cidade (Bridgett 

Bardott, Aldeia de pescadores). 

A análise de conteúdo foi realizada por dois pesquisadores independentes. O 

primeiro pesquisador codifica o conteúdo através da construção de categorias ou 

grupos dentro de um contexto de cada travel blogs. E o segundo é uma 

pesquisadora sênior, que supervisiona e análise os dados, validando a pesquisa. 

Nenhum tipo de conversa ou reunião prévia foi realizada entre os 

pesquisadores para definir as categorias ou grupos da análise do conteúdo. Os 

pontos fortes e fracos também foram codificados para todas as categorias ou grupos 

que possuíam frases positivas ou negativas relacionadas com a experiência do 

blogueiros, em Búzios.  

Seguindo o modelo proposto, figura 5, a pesquisa possuía um controle de 

qualidade dos dados analisados, uma vez que os dois pesquisadores analisaram as 

frases positivas ou negativas de uma determinada categoria, sendo que o segundo 

pesquisador sênior ratificava ou não a pré-analise realizada pelo primeiro 

pesquisador, e após era concluído o resultado da análise. 

O modelo de codificação incluiu as seguintes categorias: atrações (recursos 

naturais e artificiais, eventos, os quais fornecem motivação inicial para a visita); 

serviços turísticos (meios de hospedagens, comida, bebida, comércio e outros 

serviços); serviços auxiliares (aluguel de buggy e transportes locais). 
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O modelo foi aplicado também para categorizar observações positivas e 

negativas sobre experiências de viagem, uma vez que os visitantes encontram todos 

os aspectos de um destino, e as experiências são integradas e inseparáveis entre os 

grupos.  

Foi necessária a criação de uma nova categoria de "impressão geral" por que, 

por vezes, os blogueiros falaram sobre suas experiências globais sem se referir a 

qualquer aspecto único do mesmo. As últimas categorias de codificação 

padronizados são listadas na tabela 4, juntamente com o número de respostas 

positivas e negativas relativas a cada um. 

Uma vez que os códigos de categoria foram padronizados, como mostrado na 

tabela 4, o pesquisador repetiu a codificação em todos os blogs. Após a conclusão, 

a comparação mostrou que os investigadores foram mais consistentes em suas 

diferenças de codificação, mas manteve-se significativo o número de itens 

codificados. Um conjunto de normas de codificação de procedimentos foi 

desenvolvido para auxiliar na terceira fase de codificação. No final da codificação de 

dados, os investigadores seguiram a regra de que uma sentença deve ser tomada 

como uma unidade de codificação. 

Assim, o esquema de codificação final foi realizado com duas dimensões das 

avaliações dos pesquisadores, a fim de compreender os pontos fortes e / ou 

deficiências de Búzios como destino (tabela 4). As descrições neutras foram muito 

poucas e ignoradas desde que o objetivo da análise de conteúdo foi avaliar os 

pontos fortes e fracos de Búzios como destino turístico. A figura 5 mostra o processo 

completo para a análise de conteúdo. 
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Tabela 4 – Codificação de categorias e afirmações positivas e negativas para cada 

categoria. 

 

    Positivos Negativos Total 

Porcentagem de 

negativos 

1- Atrações 40 08 48 16 

2- História 24 01 25 4 

3- Meio Ambiente 37 06 43 16 

4- Hospitalidade 24 02 26 8 

5- Praias 39 09 48 19 

6- 

Meios de 

Hospedagem 25 07 32 22 

7- Alimentos e Bebidas 44 04 48 8 

8- Compras 12 05 17 29 

9- Outros Serviços 15 04 19 21 

10- Satisfação geral 24 03 27 11 

11- Total 284 49 333 15 

Fonte: Elaboração própria 
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3.2.4  Análise da Rede Semâmtica 

 

 

A análise da rede semântica é útil na construção, análise de significados e 

nas impressões turísticas no Balneário de Búzios. As palavras chaves e frases que 

são mais utilizadas pelos blogueiros serviram para a construção do diagrama da 

rede semântica. As palavras que aparecem com maior freqüência e/ou que se 

interligam com outros sub-grupos, estão em destaque na Figura 6. Da mesma forma 

Um pesquisador analisa e outro 
supervisiona as experiências de 
viagens em Travel Blogs. 

O primeiro pesquisador 
realiza uma pré-análise, e 
um segundo pesquisador 
sênior certifica ou não a fase 
anterior. 
 

Construção da árvore de 
codificação mestre. 
 

Codificação das afirmações 
positivas ou negativas. 
 

Resultado final da codificação, limpeza 
e codificação por sentença. 
 

Figura 5 - Processo de codificação por análise de conteúdo dos 
travel blogs. 
Fonte: Adaptado de CROTTS et al 2007. 
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que as palavras que aparecem com menos freqüência e não estão interligadas com 

outros sub-grupos não apresentam destaques.  

Todos os grupos e sub-grupos são ligados por uma ou mais linhas traçadas, 

o que significa que elas sofrem influência direta de seus conectores. 

O seguinte diagrama semântico fornece uma representação gráfica de Búzios 

como destino (Figura 6). 

 

 

A partir da Figura 6, vários grupos de palavras-chave podem  

ser identificados, indicando os tipos de experiência de viagem como representado 

nos travel blogs em Búzios. Com suas principais atrações turísticas, meios de 

hospedagem, restaurantes, praias, e Búzios é o cluster mais proeminentes. Em 

segundo lugar o cluster praia e o cluster restaurante aparecem em terceiro lugar. Os 

outros clusters com menor tamanho são meios de hospedagens, passeios, turistas e 

noite.  

Búzios 

 

Noite Boates 

Restaurante 
Quilogramas 

Rodízio  

Bar 

Rua das 
Pedras 

Passeio 

Lojas 

Barco 

Bebidas 

Buggy Bicicleta 

Manutenção 

 

Ônibus 

Lua de 
mel 

Paraíso 
Meios de 

Hospedagem 

Pousada 

Hostel 

Hotel 

Café da 
manhã 

Saint 
Tropez 

Bridget 
Bardott 

Jantar Crepe 

Pizza 

Ricos 

Turistas 

Brasileiros 

Americanos 

Argentinos 

Aldeia de 
pescadores 

Cidadezinha 

Tempo Verão 

Chuva 

 

 

Praia 

Mergulho 

Vendedores 

Surfe 

 

Superlotação pescadores 

nadar 

Figura 6 – Rede semântica das experiências turísticas 
em Búzios. 
Fonte: elaboração própria. 
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O resultado da pesquisa nos travel blogs representa a experiência turística 

que cada viajante levou consigo, após um período de visitação a cidade de Búzios. 

Quando se analisa a figura acima, pode-se verificar os principais highlights do 

Balneário e os principais atrativos turísticos e seus auxiliares que os turistas 

usufruem quando estão na cidade.   

 

 

3.3  PONTOS FORTES E A MELHORAR REFLETIDOS NOS TRAVEL BLOGS DE 

BÚZIOS. 

 

 

Os pontos fortes e os a melhorar foram diagnosticados a partir da contagem 

de frases positivas e negativas referentes a uma determinada palavra-chave. Um 

total de 333 sentenças positivas e negativas foi encontrado no estudo dos travel 

blogs de Búzios, sendo 284 positivas e 49 negativas.  

Quando analisadas as categorias estudadas, percebe-se que a história da 

cidade, meio ambiente, atrações, a hospitalidade, alimentos e bebidas são os pontos 

fortes. Os principais pontos a melhorar para maximizar a satisfação na experiência 

turística são meios de hospedagem (22%), compras (29%) e outros serviços (21%). 

Um exame mais profundo dos pontos a melhorar, visualiza-se os altos preços 

dos produtos e serviços, o aluguel de bicicleta que oferece equipamentos com 

péssimo estado de conservação, e os meios de hospedagem com profissionais 

pouco capacitados, muitas vezes exercendo mais de uma função, e uma infra-

estrutura a desejar.  

Um ponto neutro, porém devido sua importância para uma cidade que se 

beneficia do turismo sol e mar, são as praias da cidade que merecem receber um 

melhor planejamento e conscientização dos vendedores locais. Uma vez que os 

turistas citaram preços abusivos, desordem na arrumação dos quiosques na orla, 

falta de estacionamento e super lotação das praias. Os pontos positivos foram os 

alimentos servidos pelos quiosques, a beleza cênica e a proximidade entre as 

praias, o que facilita no processo de conhecimento das mesmas na região.  
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Outra categoria denominada satisfação geral com o destino turístico, com um 

total de 24 blogueiros satisfeitos (89%) e 3 blogueiros insatisfeitos (11%). Pode-se 

afirmar com base nesses dados que Búzios possui um grande nível de satisfação, 

com muitos turistas escrevendo que a cidade é parecida com um paraíso. E os 

principais focos de reclamação foram os preços altos, meios de hospedagem e a 

falta de qualidade de alguns serviços prestados na cidade.  

Foi possível perceber que o destino Búzios está associado ao Rio de Janeiro. 

Em 19 casos entre 30 travel blogs (63%), o destino anterior à cidade pesquisada era 

a capital do estado. E como destino posterior à cidade do Rio de Janeiro apareceu 

com 13 entre os 30 travel blogs (43%). Sendo assim os gestores do turismo local 

deveriam planejar as ações turísticas na cidade em conjunto com a capital do 

estado. Logo, com o desenvolvimento de um portfólio com maior valor agregado, à 

cidade conseguira atrair com maior êxito seu público-alvo, os turistas nacionais e 

internacionais com alto poder aquisitivo.  

Um ponto contrastante na pesquisa dos travel blogs é que apesar de atrair 

turista classe A, a principal forma de acesso a cidade foi via rodovia e através de 

ônibus de turismo, com um total de 18 casos entre 30 (60%). Seria interessante para 

a cidade promover o aeroporto de Cabo Frio e um transfer de Van ou micro ônibus 

para Búzios ou a construção de heliportos para um transporte mais rápido e 

confortável para seu público-alvo.  

Tais informações são importantes para o conhecimento do destino turístico 

Búzios hoje, e auxilia no processo de planejamento a longo prazo para uma 

maximização da satisfação dos turistas na cidade. Assim os profissionais de 

marketing e gestores do turismo na cidade trabalhariam em sinergia para Búzios 

oferecer um produto e/ou serviço com altos padrões de qualidade exigidos pelo seu 

público-alvo, além de ter uma postura mais profissional, com preocupação com a 

sustentabilidade, uma vez que o meio ambiente é um dos principais atrativos da 

cidade. 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo deste estudo foi investigar a imagem percebia por visitantes da 

cidade de Búzios a partir da analise do conteúdo dos textos publicados em travel 

blogs. Os resultados obtidos indicam que as percepções positivas a cerca da cidade 

são em muito maior número do as percepções negativas. Um importante item 

investigado foi à satisfação geral dos turistas sobre a experiência turística em 

Búzios. Com um índice de 89% de aprovação e alguns casos com afirmações que a 

cidade seria um paraíso. Búzios se destaca como um destino que proporciona aos 

seus visitantes um alto grau de realização após a viagem. 

Isso parece explicar o grande fluxo anual de turistas para a cidade. Uma vez 

que Búzios ocupada a 9º posição entre os destinos turísticos nacionais com maior 

desembarque de turistas estrangeiros (RANKBRASIL, 2009). Logo, os turistas criam 

travel blogs com a finalidade de comentar sobre suas experiências, indicar o destino 

e ainda retornam quando têm oportunidade.  

Segundo os “blogueiros” pesquisados, os pontos fortes de Búzios são a 

história da cidade, a beleza cênica do meio ambiente, os passeios de barco, a vida 

noturna, bares e boates, a hospitalidade do brasileiro, a gastronomia diversificada e 

os drinks nacionais.  

Os pontos considerados fracos ou a melhorar são: as pousadas e os 

albergues, os preços praticados no comércio local, os serviços de aluguéis de buggy 

e bicicleta. Estes itens necessitam de investimentos e capacitação da mão de local 

que englobem necessariamente os itens: hospitalidade, manutenção dos produtos 
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ou serviços ofertados, formação de preço e excelência no atendimento de clientes-

turistas que a cidade de Búzios atrai. 

Um item que merece atenção especial são as praias, uma vez que a cidade 

se posiciona com um destino turístico de sol e mar. Este espaço urbano carece de 

um planejamento que re-organize todo o entorno. Dessa forma, algumas áreas ao 

redor das praias poderiam ser destinadas a estacionamento, uma melhor 

organização dos quiosques na orla das praias, maior parceira entre turistas e 

população local para a conservação do meio ambiente, e o mais importante 

incentivar os vendedores locais a prática da ética e responsabilidade social.  

A criação de um roteiro integrado com a cidade do Rio de Janeiro é outro 

ponto a vigorar, já que esta é o portal de entrada dos turistas estrangeiros na cidade, 

futura sede das Olimpíadas de 2016 e uma das cidades que sediarão os jogos da 

Copa do Mundo de 2014. Com um potencial enorme de atração de turistas, a cidade 

de Búzios poderia beneficiar-se com roteiros que complementariam a visita destes 

turistas ao estado. É importante ressaltar o status social e internacional de Búzios. 

Investimentos em infra-estrutura de acesso a cidade é de vital importância 

para a atração do público-alvo. Búzios se destaca com destino para classe A, sendo 

assim tem que ofertar produtos e serviços que estejam à altura das exigências de 

seus clientes. Logo a construção de um heliporto, uma rápida conexão com o 

aeroporto de Cabo Frio e a captação de cruzeiros que atraquem na cidade são 

pontos importantes para facilitar o acesso a cidade. 

Como um todo o Balneário proporciona aos seus visitantes agradáveis 

recordações, além de possuir riqueza ambiental exuberante e uma história de 

glamour que atrai turistas do mundo inteiro. 

As características dos blogs e dos “blogueiros” revelam que os travel blogs 

são ferramentas importantes na forma de divulgação de experiências turísticas, uma 

vez que apresenta um feedback valioso no ambiente competitivo de Búzios como 

destino turístico.  

A cidade utiliza-se do turismo como fonte de desenvolvimento econômico-

social, e para sua potencialização, necessita de investimentos em pesquisas e 

monitoramento para verificar as percepções dos turistas na cidade.  
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O ambiente da Internet é muito rico e variado e a cada dia aparecem milhares 

de novos blogs. Estes continuarão a crescer em popularidade tanto como um meio 

para divulgar experiências turísticas, como fonte de informação para os viajantes em 

potencial.  

É de grande utilidade à formação de uma comissão que dentro de um prazo 

de 06 em 06 meses, analisaria os novos entrantes e as novas percepções turística 

da cidade. 

Dessa forma, os planos de ações poderiam ser criados para correção e 

manutenção do planejamento turístico na cidade. Os profissionais do marketing 

turístico precisam diagnosticar como o destino está inserido no meio e assim 

desenvolver projetos de marketing mix turístico para potencializar os ganhos sócio-

econômico na região. Transformando o destino Búzios em um modelo de gestão 

sustentável, onde objetivo é o uso fruto da região por um longo período. Assim a 

população e as futuras gerações se beneficiaram da principal atividade econômica 

da cidade. 

A Figura 5 propõe um mecanismo automatizado e procedimentos para o 

monitoramento dos blogs, proporcionando assim um acompanhamento em tempo 

quase que real dos clientes, além de ser uma ferramenta de controle de qualidade 

para o destino.  

Os investigadores poderiam então periodicamente pesquisar, os blogs na 

rede mundial de computadores, utilizando palavras-chave específicas. Esses blogs 

poderiam então ser analisados utilizando redes semânticas e análise de conteúdo, 

similar com os resultados deste estudo, este procedimento provavelmente produzirá 

resultados esclarecedores a um custo-efetivo relativamente baixo para o marketing 

das organizações de turismo e negócios. 

Com dados atualizados, empreendedores comprometidos com o 

desenvolvimento sustentável e uma atitude hospitaleira, a cidade de Búzios, 

potencializaria os ganhos com o turismo local. Como conseqüência os turistas teriam 

serviços e produtos de melhor qualidade, preços mais competitivos e uma infra-

estrutura de acesso eficiente para a captação do público-alvo.  
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Algumas questões precisam ser levadas em consideração quanto à aplicação 

desta metodologia a outros destinos, incluindo a amostragem e as questões de 

coleta de dados, análise de conteúdo e de rede semântica. 

Em primeiro lugar o destino a ser escolhido, neste caso em especifico foi a 

cidade de Búzios, no Rio de Janeiro. Outras cidades com relevância de 

desembarques de turistas no país poderiam ser sugeridas.  Em segundo lugar, o 

tamanho da amostra foi pequena e escolhida segundo critérios específicos. Com o 

aumento do número dos travel blogs, um tamanho de amostra maior poderia ser 

utilizado e novos critérios desenvolvidos. E em terceiro lugar os blogs são espaços 

de divulgação da experiência turística sem qualquer tipo de interferência comercial. 

Outros estudos poderiam ser realizados para verificar como os futuros 

viajantes utilizam as informações obtidas nos travel blogs para o planejamento e 

percepção dos destinos turísticos.  

Este estudo adotou uma análise de conteúdo tradicional para verificar os 

pontos fortes e fracos, e análise de rede semântica para a experiência de viagem, 

cada um tem suas vantagens e limitações. 

Análise de conteúdo dos textos requer uma codificação humana, que envolve 

operações tediosas ou potencialmente tendenciosas. Por exemplo, a superlotação e 

desordem nas praias da cidade foram codificadas como uma experiência negativa 

na categoria praia e não em meio ambiente. Mesmo que ambos concordassem em 

inserir em praia, a categoria meio ambiente também sobre reflexos diretos do caos 

urbano na orla da cidade. 

A vantagem deste método é que não há necessidade de categorias pré-

concebidas. No entanto, quando as pessoas mencionam uma atração, drinks ou 

gastronomia, eles podem expressar as impressões positivas ou negativas, com uma 

alta ou baixa freqüência que podem indicar experiências diferentes, e análise 

semântica não reflete o real significado. 

Neste sentido, a análise de conteúdo com codificação humana é superior. A 

combinação dos dois métodos é recomendada uma vez que pode revelar tanto o 

sentido e também a intensidade da experiência. 
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Em geral, este estudo mostra que a análise dos blogs pode ser útil para 

detectar os pontos fortes e fracos de um destino turístico. Precisar-se-á de uma 

atenção especial nas etapas de amostragem, codificação e no processo de análises. 

As unidades de análise e das categorias de codificação são distintas, dependendo 

do diferentes objetivos da pesquisa. A combinação das análises fornecerá 
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Figura 7 – Mecanismo de controle da qualidade e 
acompanhamento dos travel blogs. 
Fonte: Adaptado de Crotts et al (2007). 
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resultados mais detalhados e válidos, além de um monitoramento periódico do 

ambiente virtual. A figura 7 propõe um mecanismo de controle da qualidade e o 

acompanhamento dos travel blogs. 

Esta pesquisa vislumbra incentivar novos pesquisadores a realizar mais 

estudos semelhantes a este em outros destinos turísticos no Brasil. Esta seria uma 

forma simples e de baixo custo para diagnosticar a imagem percebida pelos 

visitantes de suas viagens.  

Os pesquisadores que se dedicarem a realizar novos estudos necessitam 

procurar por informações demográficas dos “blogueiros” e a fim de definir um perfil 

sócio-econômico dos viajantes. 

Outro ponto a ser abordado seria uma parceria com a secretaria de turismo 

do local a ser estudado, para que melhorias e investimentos fossem realizados nos 

pontos fracos com a finalidade de melhorar e fomentar a cultura e a infra-estrutura 

local. Dessa forma, a população autóctone ganharia em qualidade vida e aumentaria 

a arrecadação financeira através do turismo com seu afeito multiplicador na 

economia.  

Logo, os planos de marketing turístico poderiam englobar tal ferramenta em 

seu processo de planejamento, definir as estratégias e os planos de ação para 

melhor comercializar o destino turístico em um mercado de grande competitividade 

em âmbitos regionais, nacionais e internacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁCAS  
 

ABREU, Nelsio Rodrigues (2006). Comunidade virtuais como fonte de 
informações para estratégia mercadológica: O caso o setor de turismo. Trabalho 
de conclusão do curso de Doutorado em Administração – Área de Concentração em 
Organizações, Estratégias e Gestão, Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, 
2006. Disponível em: <http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=17531339>  
Acessado em: 20 maio de 2009. 
 
ABREU, Nelsio Rodrigues; BALDANZA, Renata Francisco (2007). Comunidade 
virtuais como ambiente potencializador de estratégias mercadológicas: Lócus de 
informação e troca de experiências vivenciadas. XXXI encontro da ANPAD, jan. 
2007. 
 
ARMAÇÃO de Búzios. Wikipédia. Brasil. 2009. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org /wiki/Arma%C3%A7%C3%A3o_dos_B%C3%BAzios> 
Acessado em: 14 julho de 2009  
 
AUDIÊNCIA dos sites de viagens cresce 87% ao ano. IBOPE/ NetRatings. São 
Paulo. Jan. 2008. Notícias Disponível em: 
<http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&proj=Port
alIBOPE&pub=T&db=caldb&comp=pesquisa_leitura&nivel=null&docid=01D18F412F
E8D460832573F70050CD29> Acessado em: 01 julho de 2009. 
 
ÁVILA, Bruno de Araújo (2007). A eficácia do marketing viral como ferramenta 
publicitária na Internet: A análise de um experimento no you tube. Trabalho para a 
conclusão do curso de Bacharel em publicidade e propaganda – Curso de 
Comunicação Social, Faculdade 7 de Setembro, Fortaleza, 2007. Disponível em: 
<www.fa7.edu.br/recursos/imagens/File/publicidade/monografia/2007/mono-
avila.pdf> Acessado em: 20 maio de 2009. 
 
BAKER, Stephen, GREEN, Healther (2005). Blogs Will Change Your Business. 
Business Week, 3931, P. 56-67. Disponivel em: <http://www.businessweek 
.com/magazine/content/05_18/b3931001_mz001.htm>Acessado em: 5 maio de 
2009. 
 
BLOOD, Rebecca (2004). How blogging software reshapes the online community. 
Communications of the ACM, 47, p. 53-55.Disponível em: <http://portal.ac 
m.org/citation.cfm?id=1035134.1035165>Acessado em: 21 maio de 2009.  
 
BONN, Mark; FURR, Leslie; SUSSKIND, Alex (1998). Using the Internet as a 
pleasure travel planning tool: An examination of the sociodemographic and 
behavioral characteristics among internet users and nonusers. Journal of 
Hospitality and Tourism Research, 22, p. 303-317. 
 
CARSON, Dean (2007), The “blogosphere” as a marketing research tool for tourism 
destination: A case study of Australia’s Northern Territory. Journal of Vacation 
Marketing, 14, p. 99-107. Disponível em: <http://jvm.sagepub.com/cgi/content/ 
abstract/14/2/111>Acessado em: 20 maio de 2009. 



 56

CIDE – Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro. Armação dos Búzios. 
Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 
 
CHATTERJEE, Patrali.  Online Reviews – Do consumers use them? ACR 2001     
Proceedings, eds. M. C. Gilly and J. Myers-Levy, Provo, UT: Association for 
Consumer Research, p. 129-134, 2001. 
 
CHOW, Jason. The new frontier. National Post Business Magazine, p. 40, 2005. 
 
CROTTS, John. Consumer decision making and prepurchase information search. In 
MANSFIELD, Y(ed). Consumer behavior in travel and tourism. Binghamton, N.Y.: 
Haworth Press, p. 149-168, 1999. Disponível em: <http://books.google.com.br/ 
books?id=Z4iAl2CpQpQC&pg=PA149&lpg=PA149&dq=%22Consumer+Decision+M
aking+and+Prepurchase+Information+Search%22&source=bl&ots=lbO-7fB62c& 
sig=q8ohryd7Jg1qM4nVxVhwrd_6ecU&hl=pt-BR&ei=I9YaSvuUDsSltgf9gp3yDA&sa 
=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1 >Acessado em: 25 maio de 2009. 
 
CONNOLLY, Daniel; OLSEN, Michael; MOORE, Richard (1998). The internet as a 
distribution channel. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 8, p. 
42-54. 
 
CYR. Dianne; BONANNI; Carole; BOWES, John; ILSEVER, Joe. Journal of global 
information management, 13, p. 25-54. 
 
DEFINITION of marketing. American marketing association. EUA. 2009 
Disponível em:  <http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/ 
DefinitionofMarketing.aspx>Acessado em: 17 junho de 2009 
 
DELLAROCA, Chrysanthos (2003). The digitalization of word-of-mouth: promise and 
challenges of online feedback mechanisms. MIT Sloan School of Management, 
4296.  
Disponível em: <http://metacommunities.eteo.mondragon.edu/?q=node/87> 
Acessado em: 20 maio de 2009. 
 
DI LUCCIO, Flávia (2005). As múltiplas faces dos blogs: um estudo sobre as 
relações entre escritores, leitores e texto. Trabalho de Conclusão em Mestre em 
Psicologia – Faculdade de Psicologia, PUC-RIO, Rio de Janeiro, 2005. 
Disponível em: <www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0410562_05_pre 
textual.pdf> Acessado em: 21maio de 2009. 
 
DOERFEL, Marya (1998). What constitute semantic network analysis?. A 
comparisons of research and methodologies. Connections, 212, pág. 16-26. 
 
DOERFEL, Marya ; BARNETT, George (1999). A semantic network analysis of the 
international communication association. Human Communication Research, 254, 
pág. 589-603. 
 
ESTUDO da demanda turística internacional. EMBRATUR e Fundação Instituto de 
Pesquisa Ecônomicas. Brasil. Out. 2009. Disponível em: <http://www.braziltour.com/ 



 57

site/arquivos/dados_fatos/demanda %20turistica/fichas_sinteses___2005_2007___ 
consolidada_internet_final.pdf> Acessado em: 21 Outubro de 2009. 
 
FUSCO, Camila. O enigma dos microblogs. Revista Exame, Rio de Janeiro, Jan. 
2008. 
Disponível em: <http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0910/ 
tecnologia/m0149701.html>Acessado em: 21 maio de 2009. 
 
GRETZEL, Ulrike; YUAM, Yu-lan; FESENMAIER, Daniel (2000). Preparing for the 
New Economy: Advertising Strategies and Change in Destination Marketing 
Organizations. Jornal of travel research, 39, p. 146-156.  
 
HENNIG-THURAU, Thorsten; WALSH, Gianfranco. Electronic word-of-mouth: 
Motives for and consequences of reading customer articulations on the internet. 
International Journal of Electronic Commerce, 8, p. 51-74, 2003. 
 
HOFFMAN, Donna; Novak, Thomas (1996). Marketing in hypermedia computer-
mediated environments: conceptual foundations. Journal of Marketing, 60, pág. 50-
68. 
 
JARVENPAA, Sirkka; Todd, Paul (1997). Consumer reaction to electronic shopping 
in the World Wide Web,  International Journal of Electronic Commerce, 1, p. 59-
88. 
 
JONES, Michael; ALONY, Irit. Blogs – the new source of data analysis. Faculty of 
Commerce – Papers, 5, p. 433-446, 2008. 
LITVIN, Stephen; GLODSMITH, Ronald; PAN, Bing. Electronic word of mouth in 
hospitality and tourism management. Tourism Management, 29, p. 458-468, 2008. 
 
KOTLER, Phillip. Marketing management: Analysis, planning, implementation and 
control. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1988. 
 
KOTLER, Phillip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 9 ed. São Paulo: 
Prentice Hall, 2003. 
 
KRIPPENDORF, Jost. Marketing et tourism, Berna: Editora Lang.1971 
 
KUMAR, Ravi; NOVAK, Jasmine; RAGHAVAN, Prabhakar; TOMKINS Andrew. 
Structure and evolution of blogspace. Communications of the ACM, 47, p. 35-39, 
2004. 
Disponível em: <http://www.citeulike.org/user/eegilbert/article/77265> Acessado em: 
25 maio de 2009. 
 
NARDI, Bonnie. A.; SCHIANO, Diane J.; GUMBRECHT, Michelle; SWARTZ, Luke. 
Why we blog. Communications of the ACM, 47, p. 41-46, 2004. Disponível 
em:<http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1035134.1035163> Acessado em 30 abril 
de 2009 
 
NYER, Prashanth (1997). A Study of the Relationships between Cognitive Appraisals 
and Consumption Emotions. Jornal of the Academy of Marketing Science, 25, 



 58

pág. 296-304. Disponível em: 
<http://jam.sagepub.com/cgi/content/abstract/25/4/296> Acessado em: 30 de Abril de 
2009. 
 
PALMER, M.; BARNETT, G. (1984). Using spatial models to determine the accuracy 
of language translation. Cross-cultural adaptation: Current approach, 18, pág. 
127-149. 
 
PAN, Bing; MACLAURIN, Tanya; CROTTS, John.  Travel blogs and the implications 
for destinations marketing. Journal of Travel Research, 46, p.35-45, 2007. 
 
PAPACHARISSI, Zizi. The presentation of self in virtual life: characteristics of 
personal home pages. Journalism and Mass Communication Quarterly, 79, p. 
640–660, 2002. 
 
PETROCCHI, Mario. Gestão de pólos turísticos. São Paulo. Editora Futura, 2001 
PROPAGANDA boca-a-boca atrai mais turistas em 2004. Folha de São Paulo, São 
Paulo. out. 2004. Dinheiro. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro 
/fi1710200425.htm> Acessado em: 20 maio de 2009. 
 
SIGALA, Marianna. Reviewing the profile and behaviour of Internet users: Research 
directions and opportunities in tourism and hospitality. The Haworth Press, 1, p. 93-
101, 2004. 
 
SMITH, Robert; Vogt, Christine. The Effects of Integrating Advertising and Negative 
Word of Mouth Communications on Message Processing and Response. Journal of 
Consumer Psychology, 4, 1995. Disponível em: <http://www.questia.com/google 
Scholar.qst;jsessionid=KlGcnFjnymn5pRQB81LvnLS5vPKKD5Qy51bT2QkCz2Brs0s
RbHBG!-1058699480!1275526282?docId=77014780> Acessado em: 01 de 
setembro de 2008. 
 
SUSIN, Raquel (2009). Cidade brasileira mais visitada por turista. Rank Brasil, 
Brasil, Jul 2009. Recordes. Disponível em: < 
http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Sobre/>  
Acessado em: 26 julho de 2009. 
 
TRAMMELL, Kaye D.; KESHELASHVILI, Ana. Examining the new influencers: a self-
presentation study of a-list blogs. Journalism & Mass Communication Quarterly, 
82: p. 968-982, 2005. Disponível em: <http://www.encyclopedia.com/doc/1P3-
1014682101.html> Acessado: 10 abril de 2009. 
 
TRAMMELL, Kaye D; TARKOWSKI, Alex; HOFMOKOL, Justyna; SAPP, Amanda M. 
Republic of blog: examining polish bloggers through content analysis. Journal of 
Computer-Mediated Communication, 11, Artigo 2, 2006. Disponível em: 
<http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue3/trammell.html> Acessado em: 25 maio de 
2009. 
 
OMT. E-Business para o turismo. São Paulo: Editora Bookman, 2003. 
 
OMT. Introdução ao turismo. São Paulo: Editora Roca, 2001. 



 59

 
ÖÖRNI, Anssi. Consumer objectives and the amount of search in electronic travel 
and tourism markets. The Haworth Press, 1, p. 3-13, 2004 . 
 
VARADARAJAN, Rajan; YADAV, Manjit (2005). Interactivity in the Electronic 
Marketplace: An Exposition of the Concept and Implications for Research. Journal of 
the academy of marketing science, 33, pág. 585-603. Disponível em: <http://ja 
m.sagepub.com/cgi/content/abstract/33/4/585> Acessado em: 24 de maio de 2009. 
 
VETTAS, Nikolaos. On the informational role of quantities: durable goods and 
consumers’ word-of-mouth communication. International Economic Review, 38, p. 
915-944, 1997. Disponível em: < http://ideas.repec.org/a/ier/iecrev/v38y1997i4p915-
44.html> Acessado em: 25 maio de 2009. 
 
VIAGENS e turismo são destaques da Internet residencial em novembro. IBOPE/ 
NetRatings. São Paulo. Dez. 2004. Disponível em: < http://www.ibope.com.br/ 
calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=cald
b&comp=IBOPE//NetRatings&docid=A96D50C198E3F60F83256F6D005F8BBF> 
Acessado em: 01 julho de 2009. 
 
WHAT IS word-of-mouth marketing?. Word-of_mouth marketing association. EUA. 
2009. 
Disponível em: <http://womma.org/womm101> Acessado em: 20 maio de 2009. 
 
WESTBROOK, Robert A. (1987). product/consumption-based affective responses 
and post-purchase processes. Journal of Marketing Research, 24, p. 258-270, 
1987. 
 


